
Licenčná zmluva č. 13-0001 

 
I. Zmluvné strany 

a/ Medicom Software, s.r.o. b/   Psychiatrická liečebňa Sučany 
Pod Zábrehom 1585/63 Psychiatrická ambulancia 
020 01 Puchov ul. Hradiská 20 
IČO: 36314005 038 52 Sučany 
zastúpený Ing. Vladimírom Kováčom - konateľom IČO: 17335612  DIČ: 2020598888 
/ďalej iba „poskytovateľ licencie"/ /ďalej iba „nadobúdateľ licencie"/ 

II. Predmet zmluvy 
a. Poskytovateľ licencie ako osoba vykonávajúca všetky majetkové práva autora, ktorý je majiteľom všetkých výhradných, 
autorských a distribučných práv k softvéru „MediCom" /ďalej iba „softvér"/ poskytuje v zastúpení autora nadobúdateľovi licenc ie 
nevýhradné, neprevoditeľné, nepostúpiteľné a obmedzené právo používania /ďalej iba „licencia"/ k softvéru spolu 
s dokumentáciou v tlačenej forme /ďalej spolu ako „licencovaný materiál"/. 
b. Nadobúdateľ licencie je povinný uhradiť poskytovateľovi licencie licenčné poplatky podľa čl. VI tejto zmluvy 

III. Obmedzenia poskytnutej licencie 
a. Nadobúdateľovi licencie nevzniká žiadny nárok na zdrojový kód softvéru. 
b. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený prevádzať práva, ktoré mu prináležia na základe tejto zmluvy na tretie osoby 
a poskytovať týmto osobám právo na používanie softvéru, ani im poskytovať sublicencie. 
c. Nadobúdateľ licencie je povinný chrániť licencovaný materiál ako celok, ako aj jeho jednotlivé časti pred neoprávneným 
používaním a nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie oprávnený: 

1. predať, alebo iným spôsobom sprístupniť tretej osobe licencovaný materiál 
2. softvér rozmnožovať, meniť, prekladať, rekompilovať, reassemblovať a vracať do predchádzajúceho stavu 
3. rozmnožovať, zostavovať, alebo rozširovať produkty odvodené od softvéru 
4. rozmnožovať, prekladať, či meniť dokumentáciu s výnimkou jeho použitia pre interné účely. 

d. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje všetky práva na zverejnenie, rozmnoženie a zhodnotenie softvéru. 

IV. Rozsah poskytnutej licencie 
a. Nadobúdateľ licencie je na základe tejto zmluvy oprávnený používať softvér súčasne iba na jednom počítači. 
b. Nadobúdateľ licencie je na základe tejto zmluvy oprávnený používať softvér súčasne na viacerých počítačoch alebo v sieti 
až po úhrade príslušných licenčných poplatkov podľa čl. VI tejto zmluvy pre sieťovú verziu softvéru. 
c. Nadobúdateľ licencie je na základe tejto zmluvy oprávnený inštalovať a následne používať aktualizované verzie softvéru iba 
po úhrade ročného aktualizačného poplatku v zmysle čl. VI písm. c) spolu s čl. VIII písm. a) bod 2. Týmto nie je nadobúdateľ 
licencie obmedzený v používaní softvéru vo verzii, za ktorú uhradil ročný aktualizačný poplatok, bez nových aktualizácií. 

V. Výber softvéru, verzie a inštalácia, servisné služby 
a. Výber softvéru, jeho častí, verzie a rozsah používania softvéru k predpokladanému účelu prináleží Nadobúdateľovi licencie. 
b. Prvá inštalácia softvéru je vykonaná poskytovateľom licencie na vybraný počítač nadobúdateľa licencie. 
c. Ďalšie aktualizované verzie softvéru v zmysle čl. VIII tejto zmluvy budú dodávané poštou na elektronický médiách podľa 
verzie programu a ich inštaláciu zabezpečuje nadobúdateľ licencie. 
d. V prípade požiadavky nadobúdateľa licencie môžu byť aktualizované verzie programu nainštalované servisným technikom 
poskytovateľa licencie. Túto službu poskytuje poskytovateľ licencie za úhradu v zmysle platného cenníka servisných prác. 

e. Poskytovateľ licencie poskytuje nadobúdateľovi licencie servisné služby vždy na jeho požiadanie. Čas poskytnutia servisných 
služieb sa stanovuje dohodou podľa požiadavky nadobúdateľa licencie a možností poskytovateľa licencie. Za servisné služby 
patrí poskytovateľovi licencie odmena v zmysle platného cenníka servisných prác. 

VI. Licenčné poplatky, ročný aktualizačný poplatok, servisné služby 
a. Cena za licenciu v zmysle čl. II písm. a) tejto zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. a je uvedená v platnom 
cenníku poskytovateľa licencie. Cenu za licenciu uhradí nadobúdateľ licencie na základe faktúry, ktorú mu vystaví poskytovateľ 
licencie. 
b. Cena za licenciu v zmysle písm. a) tohto článku zahŕňa jeden ročný aktualizačný poplatok pre dodávku aktualizovaných 
verzií softvéru v zmysle čl. VIII písm. a) bod 1. tejto zmluvy. 
c. Cena za ročný aktualizačný poplatok pre dodávku aktualizovaných verzií softvéru v zmysle čl. VIII písm. a) bod 2. tejto 
zmluvy je stanovená poskytovateľom licencie v platnom cenníku. 
d. Cena za servisné služby na žiadosť nadobúdateľa licencie je stanovená poskytovateľom licencie v cenníku servisných prác. 

VII. Povinnosti poskytovateľa licencie 
a. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje dodať softvér v súlade s platnými právnymi predpismi v čase dodávky, avšak upozorňuje 
na skutočnosť, že s ohľadom na stav techniky nie je možné vytvoriť softvér tak, aby vo všetkých aplikáciách a kombináciách 
pracoval bezchybne. 
b. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje bezplatne dodávať aktualizované verzie softvéru počas jedného roka od vystavenia faktúry 
za licenciu k softvéru v zmysle čl. VI písm. a) tejto zmluvy spolu s popisom zmien v predmetnej aktualizácii. 
c. Po uplynutí jedného roka od vystavenia faktúry za licenciu k softvéru v zmysle čl. VI písm. a) tejto zmluvy sa poskytovateľ 
licencie zaväzuje dodávať aktualizované verzie softvéru počas každého ďalšieho roka za ročný aktualizačný poplatok v zmysle 
čl. VIII písm. a) bod 2 tejto zmluvy. 
d. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje urýchlene a bezplatne odstrániť preukázateľné chyby, ktoré vznikli dodaním aktualizovanej 
verzie softvéru. Tieto chyby musia byť v rozpore s popisom v užívateľskej dokumentácii. 

e. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje odstrániť chyby softvéru len vtedy, keď má nadobúdateľ licencie nainštalovanú aktuálne 
dostupnú verziu softvéru, má uhradený ročný aktualizačný poplatok a pokiaľ sú chyby reprodukovateľné a Poskytovateľovi 
licencie sú dané k dispozícii informácie, ktoré slúžia na nájdenie chyby. Pre prípad odstraňovania chýb priamo u nadobúdateľa 
licencie je táto služba spoplatňovaná v zmysle platného cenníka servisných prác. 



VIII. Poradenské služby a aktualizácia softvéru 
a. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje vyvíjať a dodávať aktualizované, nové verzie softvéru v súlade s legislatívnymi zmenami 
počas celej doby platnosti tejto zmluvy za nasledovných podmienok: 

1. Počas jedného roka od dátumu vystavenia faktúry podľa čl. VI písm. a) sa poskytovateľ licencie zaväzuje: 
- aktualizované verzie softvéru v súlade s legislatívou dodávať bezplatne 
- servisné služby, inštalácie aktualizovaných verzií softvéru, poradenstvo a školenie u nadobúdateľa licencie 

poskytovať za odplatu podľa čl. VI písm. d). 
2. Po uplynutí jedného roka od dátumu vystavenia faktúry podľa čl. VI písm. a) a úhrade ročného aktualizačného 

poplatku v zmysle čl. VI písm. c) sa poskytovateľ licencie zaväzuje: 
- aktualizované verzie softvéru v súlade s legislatívou dodávať bez ďalších poplatkov 
- zabezpečiť prirodzený vývoj softvéru (nové funkcie a zjednodušenie spracovania) 
- poskytovať primeranú telefonickú poradenskú službu pri riešení problémových situácií počas pracovnej doby 
- servisné služby, inštalácie aktualizovaných verzií softvéru, poradenstvo a školenie u nadobúdateľa licencie 

poskytovať za odplatu podľa čl. VI písm. d). 

IX. Cennik poskytovateľa licencie 
a. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo aktualizovať cenník softvéru a servisných služieb v závislosti na zmene vstupných 
nákladov, pričom zmenu cien oznámi nadobúdateľovi licencie vždy vopred. 
b. Inštalácie a servisné služby vykonáva poskytovateľ licencie alebo ním poverený partner pre daný región podľa aktuálnych 
cenníkových sadzieb v čase inštalácie alebo poskytnutia služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
c. Odmena za špeciálne úpravy softvéru, ktoré nie sú špecifikované v dokumentácii a nie je súčasťou ročnej odmeny si 
dohodnú zmluvné strany individuálne. 

X. Vylúčenie zodpovednosti 
a. Poskytovateľ licencie nezodpovedá nadobúdateľovi licencie za škody, ktoré vzniknú spracovávaním chybných vstupných 
údajov. Nezodpovedá tiež za škody, ak dodané programové vybavenie má zjavné chyby a užívateľ ho používa k spracovávaniu 
vstupných údajov. 
b. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za stratu dát, či programov. Nadobúdateľ licencie je povinný pravidelne ukladať dáta tak, 
aby v prípade zmazania mohli byť s primeraným úsilím opätovne nahradené do softvéru z externého pamäťového média. 
c. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním programového vybavenia a tiež 
poruchou technického zariadenia. Nezodpovedá tiež za chyby spôsobené vonkajšou manipuláciou s údajmi. 
d. Nadobúdateľ licencie berie na vedomie, že vzhľadom na rýchlosť s akou vznikajú nové víry, nie je možné poskytnúť 
absolútnu ochranu pred napadnutím a niesť zodpovednosť za napadnutie softvéru vírmi. 
e. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci, či škôd na počítači, na ktorom je softvér 
nainštalovaný, napr. následkom kolísania, resp. výpadku prúdu, zásahom tretích osôb, neodborných zásahov, predovšetkým pri 
rozpore medzi skutočnými prevádzkovými a inštalačnými pokynmi. 

f. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje udržať v tajnosti dáta a informácie nadobúdateľa licencie, ktoré sú označené ako dôverné. 

Poskytovateľ licencie prehlasuje, že všetci zamestnanci, ktorí pracujú v elektronickom spracovaní dát sú zaviazaní 
mlčanlivosťou. 

XI. Súčinnosť nadobúdateľa licencie 
a. Nadobúdateľ licencie poskytne poskytovateľovi licencie primeranú podporu na vykonávanie servisných služieb 
u nadobúdateľa licencie, ak je to s ohľadom na okolnosti bezpodmienečne nutné. To platí predovšetkým pre používanie 
počítača, na ktorom je softvér nainštalovaný, či ostatného hardvérového a softvérového systému nadobúdateľa licencie. 
b. Nadobúdateľ licencie poskytne poskytovateľovi licencie za všetkých okolností primeraný čas na vykonanie servisu. Ak 
odmietne, nie je poskytovateľ licencie povinný vykonať servis. 
c. Nadobúdateľ licencie je v prípade nezáujmu o ročné aktualizácie softvéru povinný zaslať písomné oznámenie o zrušení 
aktualizácie softvéru poskytovateľovi licencie, a to najneskôr jeden mesiac pred skončením predplateného ročného obdobia. 

XII. Záver 
a. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania, resp. odsúhlasenia v elektronickej podobe a uzatvára sa na dobu 
neurčitú. 
b. Všetky ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve sa riadia platnou právnou úpravou v Slovenskej republike. 
c. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, jeden obdrží poskytovateľ licencie a druhý nadobúdateľ licencie. 
d. Podpísaním tejto zmluvy obe strany potvrdzujú, že všetky body zmluvy sú im jasné a so zmluvou súhlasia. 
e. Táto zmluva nahrádza v plnom rozsahu všetky doteraz platné licenčné zmluvy vzťahujúce sa na softvér, pričom pôvodné 
licenčné zmluvy strácajú dňom podpisu tejto zmluvy účinnosť. 

f. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Púchove, dňa: 21.01.2013 

 
Poskytovateľ licencie: Nadobúdateľ licencie: 

 

 

 

 

 
IČO:363 14 005 Tel:042/471 0170 


