
  

Rámcová dohoda o centrálnom obstarávaní 
licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby 

PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 

uzavretá podľa  § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dohoda“) 

 
 

Objednávateľ: 

Názov: Ministertvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky  

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD., podpredsedníčka vlády 
a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

 SK30 8180 0000 0070 0055 7150 

IČO: 50 349 287 

DIČ: 2120287004 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

konajúci v postavení centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v prospech organizácií štátnej a verejnej správy a organizácií v ich zriaďovateľskej 
pôsobnosti podľa Prílohy č. 6 Dohody Zoznam oprávnených subjektov štátnej a verejnej správy (ďalej 
aj ako „oprávnený subjekt“)  

 
a 

 
Dodávateľ: 
Názov / Obchodné meno:   MICROCOMP – Computersystém s r.o. 
Sídlo:      Kupecká 9, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Tomáš Gál, konateľ 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK38 1100 0000 0026 2729 0119 

IČO: 31410952 

IČ DPH: SK2020405354 

DIČ: 2020405354 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 
2950/N 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 

  



  

Preambula 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného dňa 
30.10.2020 oznámením č. 2020/S 212-518340, zverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie č. 
S212 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2020 na predmet zákazky: „Centrálne obstaranie 
licencií a licenčnej podpory vybraných služieb PaaS vládneho cloudu.“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“) 
po splnení postupov zadávania zákazky stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o verejnom obstarávaní”). Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybratá 
ponuka Dodávateľa ako ponuka úspešného uchádzača, ktorý má oprávnenie na vykonávanie predmetu 
Dohody a spĺňa všetky predpoklady na dodanie požadovaného predmetu Dohody. 
 
Na základe tejto Dohody Objednávateľ v postavení centrálnej obstarávacej organizácie centrálne 
nakupuje licencie a služby licenčnej podpory pre oprávnené subjekty  spôsobom upraveným v tejto 
Dohode.  
 
Jedným z východísk centrálneho obstarania licencií vrátane služieb licenčnej podpory v zmysle tejto 
Dohody je zámer poskytovať ich oprávneným subjektom prostredníctvom PaaSovej služby v rámci 
vládneho cloudu a súčasne zabezpečiť služby pre informačný systém Centrálnej správy referenčných 
údajov. 

 
Čl. I 

Predmet Dohody 

 
1. Predmetom Dohody je záväzok Dodávateľa dodať licencie Talend MDM Platform alebo ich ekvivalent a 

poskytovanie súvisiacej licenčnej podpory v zmysle Prílohy č. 1 Dohody s názvom Špecifikácia licencií 

a súvisiacich služieb (ďalej len „Predmet Dohody” alebo “služby”) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Dodávateľovi dojednanú odplatu podľa čl. II tejto Dohody. Za (funkčný) ekvivalent sa v takomto prípade 

považuje také riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený, pričom za 

(funkčný) ekvivalent sa nepovažuje najmä také riešenie, z ktorého prijatím/plnením by boli spojené 

ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane Objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia podľa tejto Dohody sa vykonajú len na základe objednávok  

doručených Dodávateľovi (ďalej len „objednávka”) v závislosti od potrieb Objednávateľa alebo 

oprávneného subjektu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nevystavenia objednávky Dodávateľovi 

spôsobom podľa tohto článku platí, že predmetné jednotlivé plnenie podľa tejto Dohody sa nevykoná. 

3. V každej objednávke uvedie Objednávateľ najmä názov a špecifikáciu služieb, množstvo, dátum a 

miesto poskytnutia služieb a dĺžku obdobia ich užívania, vrátane uvedenia názvu oprávneného subjektu, 

v mene ktorého Objednávateľ služby objednáva a spôsob financovania buď zo štátneho rozpočtu alebo 

z fondov EÚ. 

4. Poskytnutie služieb pre oprávnený subjekt je možné nasledujúcimi spôsobmi: 
a) Oprávnený subjekt písomne požiada Objednávateľa o zabezpečenie Predmetu Dohody v 

špecifikovanom rozsahu spolu s vyhlásením o finančnom krytí špecifikovaného rozsahu 
predemtu Dohody a Objednávateľ v postavení centrálnej obstarávacej organizácie pokiaľ so 
žiadosťou súhlasí písomne o tom informuje oprávnený subjekt a objedná služby 
prostredníctvom objednávky zaslanej Dodávateľovi pre oprávnený subjekt, na základe čoho 
Dodávateľ poskytne služby priamo oprávnenému subjektu. 

b) Oprávnený subjekt písomne požiada Objednávateľa o zabezpečenie Predmetu Dohody v 
špecifikovanom rozsahu spolu s vyhlásením o finančnom krytí špecifikovaného rozsahu 
predemtu Dohody, pokiaľ Objednávateľ so žiadosťou súhlasí písomne o tom informuje 
oprávnený subjekt a na základe Dohody o pristúpení, ktorej vzor je uvedený v Prílohe č. 3 k 
Dohode (ďalej len „Dohoda o pristúpení”) oprávnený subjekt objedná služby priamo od 
Dodávateľa v súlade a na základe tejto Dohody.  

 
5. V prípade postupu podľa bodu 4 písm. a) tohto článku, Objednávateľ ako Zmluvná strana tejto Dohody 

je oprávnený na konanie v mene všetkých oprávnených subjektov vo veci akýchkoľvek úkonov a 
činností v procese plnenia tejto Dohody, vrátane vystavovania objednávok, prijímania a úhrady faktúr 



  

vystavených Dodávateľom, uplatňovania sankcií za porušenie povinností Dodávateľa a náhrady škody, 
ako aj akejkoľvek komunikácie s Dodávateľom. V prípade postupu podľa bodu 4 písm. b) tohto článku 
všetky tieto úkony vykonáva oprávený subjekt na základe Dohody o pristúpení.  
 

6. Ak táto Dohoda neustanovuje inak, komunikácia súvisiaca s touto Dohodou sa uskutočňuje e-mailom 
alebo telefonicky prostredníctvom kontaktných osôb podľa článku VI. bod 9 Dohody. Písomnosti, ktoré 
sa týkajú porušenia zmluvnej povinnosti ktorejkoľvek Zmluvnej strany, platnosti a účinnosti Dohody, 
zmeny alebo skončenia Dohody sa doručujú poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
Dohody, a to doporučene alebo do vlastných rúk, osobne proti podpisu alebo elektronicky do 
elektronickej schránky Zmluvnej strany v zmysle ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Za doručenú sa písomnosť považuje aj vtedy, ak adresát 
túto písomnosť doručovanú na adresu podľa predchádzajúcej vety neprevzal. Za deň doručenia sa 
vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom alebo deň, kedy došlo ku vráteniu 
písomnosti odosielateľovi. 

 
7. Objednávky bude Objednávateľ zasielať elektronicky prostredníctvom emailu kontaktnej osobe 

Dodávateľa podľa článku VI bod 9. Dohody.  
 

8. Dodávateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od 
Objednávateľa potvrdiť príjem objednávky, a to rovnakou formou akou bola objednávka doručená 
Dodávateľovi. Potvrdením objednávky zo strany Dodávateľa sa považuje objednávka za akceptovanú, 
pokiaľ nenastanú skutočnosti predpokladané podľa bodu 9 tohto článku (vady objednávky). Dodávateľ 
je povinný poskytnúť Objednávateľovi služby v súlade s podmienkami objednávky, no nie neskôr ako v 
lehote Garantovanej doby dodania licencie špecifikovanej v Prílohe č. 2 tejto Dohody (Cenová kalkulácia 
dodávky licencií a Garantovaná doba dodania licencie) plynúcej od dátumu akceptácie objednávky. 
Objednávateľ sa Predmet Dohody objednaný na základe objednávky zaväzuje prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú cenu. V prípade, ak Dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich 
vo vyššej moci, nepotvrdí (neakceptuje) objednávku v lehote stanovenej v tomto bode Dohody t. j. 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky, považuje sa nasledujúci pracovný 
deň po tomto dni za deň akceptácie objednávky.  
 

9. Ak Dodávateľ zistí, že technická špecifikácia v objednávke neobsahuje všetky náležitosti, resp. má vady 
(nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.) je povinný Objednávateľa na túto skutočnosť bezodkladne 
upozorniť zaslaním emailu kontaktnej osobe Objednávateľa podľa čl. VI bod 9 Dohody a poskytnúť 
súčinnosť pre odstránenie vady. Po odstránení vady sa postupuje v zmysle tohto článku Dohody a 
Objednávateľ je povinný vystaviť novú objednávku bez vád. 
 

10. Objednávateľ môže objednať len časť z uvedeného predpokladaného množstva služieb, čo znamená, 
že Objednávateľ nemusí vyčerpať predpokladané množstvo resp. nemusí uvedené služby objednať 
vôbec. 
 

11. Dodanie služieb bude potvrdené preberacím protokolom podpísaným kontaktnými osobami oboch 
Zmluvných stránpodľa článku VI bod 9 Dohody (ďalej len „preberací protokol”). Vzor preberacieho 
protokolu tvorí Prílohu č. 4 tejto Dohody. V prípade poskytnutia služieb podľa bodu 4 tohto článku, 
preberací protokol podpisuje priamo oprávnený subjekt a Dodávateľ. Oprávnený subjekt je povinný 
kópiu tohto prebreracieho protokolu zaslať Objednávateľovi do 5 pracovných dní. 
 

12. Dodávateľ je povinný:   
a) poskytnúť Objednávateľovi alebo oprávnenému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie 
plnenia Predmetu Dohody alebo jeho časti,  
b) poskytnúť Objednávateľovi alebo oprávnenému subjektu technickú pomoc a konzultačné služby 
súvisiace s predmetom Dohody v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. a poskytnúť 
telefonickú licenčnú podporu počas pracovných dní Objednávateľa v čase od 9:00 hod do 19:00 hod na 
telefónnom čísle +421 37 6516 167. 
 

13. Oprávnený subjekt je povinný používať Predmet Dohody v súlade s touto Dohodou a licenčnými 
podmienkami, ktoré budú tvoriť Prílohú č. 5 Dohody. Objednávateľ je povinný dňom podpísania 
preberacieho protokolu umožniť oprávnenému subjektu použitie produktov Talend v rozsahu uvedenom 
v jeho príslušnej objednávke. 



  

 
14. V prípade porušenia podmienok užívania preberaných produktov Talend a/alebo služieb podpory 

oprávneným subjektom prechádza na oprávnený subjekt aj zodpovednosť za škody a sankcie 
spôsobené porušením licenčných podmienok Talend. Zodpovednosť za sankcie a škody znáša v plnom 
rozsahu oprávnený subjekt aj za organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú konečnými 
užívateľmi poskytnutých služieb.  

 
15. Oprávnené subjekty a Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu súhlasia s poskytovaním 

potrebnej súčinnosti pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody a navzájom si budú oznamovať 
všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jednotlivých objednávok podľa 
podmienok dohodnutých Dohode. 

 
Čl. II 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Predmet Dohody je stanovená pevnou sumou ako maximálna 
a konečná, a to v sume 4 696 325,00 EUR bez DPH (slovom štyrimilióny šesťstodeväťdesiatšesťtisíc 
tristodvadsaťpäť eur bez DPH), 5 635 590,00 EUR vrátane DPH (slovom päťmiliónov 
šesťstotridsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiat eur s DPH) (ďalej len „Celková zmluvná cena“), pričom 
Objednávateľ nie je povinný Celkovú zmluvnú cenu vyčerpať. Celková zmluvná cena je konečná, 
nemenná a zahŕňa všetky poplatky a náklady týkajúce sa Predmetu Dohody. Celková zmluvná cena 
je platná počas trvania Dohody podľa článku V bod 1 Dohody. Celková zmluvná cena bude hradená 
na základe faktúr vystavených Dodávateľom osobitne za každú objednávku.  

2. Faktúra vystavená podľa Dohody musí obsahovať okrem náležitostí definovaných v § 74 zákona  č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údajov podľa zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), aj 
tieto ďalšie náležitosti:  
a) číslo objednávky a Dohody (názov, dátum uzatvorenia a číslo Dohody),  

b) deň splatnosti faktúry určený podľa bodu 3 alebo 6 tohto článku.   

3. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť a zaslať Objednávateľovi faktúru podľa tohto článku na základe 
preberacieho protokolu podpísaného za Objednávateľa a Dodávateľa. Splatnosť riadne vystavenej a 
doručenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi v prípade čiastkových 
objednávok financovaných zo štátneho rozpočtu. V prípade čiastkových objednávok 
financovaných z fondov EÚ je splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

4. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť a zaslať oprávnenému subjektu faktúru podľa tohto článku na 
základe riadne vystaveného a podpísaného preberacieho protokolu.  

5. Cena za poskytnuté služby na základe objednávky bude uhradená Objednávateľom výhradne 
bezhotovostným prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví Dohody.  

6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v Dohode, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
Dodávateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Doručením opravenej, resp. správne vystavenej 
faktúry Objednávateľovi, začína plynúť nová 30 dňová alebo 60 dňová lehota splatnosti. 

7. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú sumu sa 
považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

 
Čl. III. 

Miesto a spôsob plnenia 
 

1. Miestom plnenia Predmetu Dohody je územie Slovenskej republiky, sídlo Objednávateľa (Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 
Bratislava a Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava) ako aj sídlo oprávnených subjektov, ak 
Objednávateľ v objednávke nestanoví inak.   

2. Plnenie v zmysle tejto Dohody sa uskutočňuje v súlade s čl. I bod 4 Dohody dvoma spôsobmi:  
a) oprávnený subjekt požiada Objednávateľa o zabezpečenie Predmetu Dohody spolu s 

vyhlásením o finančnom krytí špecifikovaného rozsahu predemtu Dohody a Objednávateľ v 
postavení centrálnej obstarávacej organizácie v súlade s § 15 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom 



  

obstarávaní objedná Predmet Dohody v požadovanom množstve od Dodávateľa. Predmet 
Dohody Dodávateľ dodá priamo oprávnenému subjektu na základe preberacieho protokolu, 
ktorý mu vystaví, a ktorého podpísanú kópiu oprávnený subjekt doručí Objednávateľovi. Faktúru 
Dodávateľ doručí Objednávateľovi. Oprávnený subjekt sumu za služby uhradenú 
Objednávateľom na základe faktúry vystanej Dodávateľom vopred presunie rozpočtovým 
opatrením na Objednávateľa, ktorý sumu na základe faktúry uhradí, alebo 

b) Oprávnený subjekt požiada Objednávateľa o zabezpečenie Predmetu Dohody spolu s 
vyhlásením o finančnom krytí špecifikovaného rozsahu predemtu Dohody a na základe 
udeleného písomného súhlasu, oprávnený subjekt v postavení verejného obstarávateľa v súlade 
s § 15 ods. 3 písm d) Zákona o verejnom obstarávaní pristúpi k Dohode na zákalde Dohody o 
pristúpení a následne doručí objednávku priamo Dodávateľovi spolu s kópiou súhlasu 
Objednávateľa. Dodávateľ dodá Predmet Dohody spolu s faktúrou priamo oprávnenému 
subjektu na základe preberacieho protokolu, ktorý mu vystaví, a ktorého podpísanú kópiu 
oprávnený subjekt doručí Objednávateľovi. Oprávnený subjekt uhradí sumu na základe faktúry 
priamo Dodávateľovi z vlastných finančných zdrojov.V tomto prípade sa oprávnený subjekt 
považuje podľa Dohody za Objednávateľa a vzťahujú sa naňho všetky ustanovenia týkajúce sa 
Objednávateľa.  

 
3. Dodávateľ je oprávnený dodať Predmet Dohody výlučne v prípade, ak mu bude doručená písomná 

objednávka. 
 

4. Lehota na dodanie Predmetu Dohody je maximálne 30 dní a začína plynúť dňom doručenia 
objednávky Dodávateľovi.  
 

5. Dodávateľ je povinný pri realizácii každej objednávky podľa Dohody vyhotoviť a odovzdať jeden 
rovnopis preberacieho protokolu spolu s dodaným Predmetom Dohody Objednávateľovi. 

 
Čl. IV. 

Záväzok mlčanlivosti 

1. Všetky informácie, ktoré si Zmluvné strany pri plnení Predmetu Dohody navzájom poskytli pri uzavretí 
Dohody a po uzavretí Dohody, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe 
môže Zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. Uvedené 
informácie sa Zmluvné strany zaväzujú chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením 
Predmetu Dohody, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, v opačnom prípade sa Zmluvná strana zaväzuje zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. Uplatnením 
si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok uplatňujúcej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom 
rozsahu. 

2. Záväzok mlčanlivosti platí pre Zmluvné strany aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
Dohodou. 

3. Povinnosť Objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej 
republiky nie je týmto ustanovením dotknutá. 

 
Čl. V. 

Trvanie a ukončenie Dohody 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 36 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
Dohody, alebo do vyčerpania Celkovej zmluvnej ceny ako maximálneho finančného limitu podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou tých ustanovení a záväzkov, z ktorých povahy vyplýva, 
že majú účinky aj po uplynutí platnosti Dohody.  

2. Dohoda zaniká uplynutím lehoty podľa bodu 1 tohto článku. Dohodu možno ukončiť pred uplynutím 
lehoty podľa bodu 1 tohto článku nasledujúcim spôsobom: 

a) na základe písomnej dohody Zmluvných strán,  
b) písomným odstúpením od Dohody, v prípadoch ustanovených zákonom alebo touto 

Dohodou, 
c) písomnou výpoveďou Dohody. 



  

 
3. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

povinnosti vyplývajúcej z tejto Dohody druhou Zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie povinnosti 
Dodávateľa vyplývajúcej z tejto Dohody sa považujú nasledujúce prípady: 

a) konanie Dodávateľa je preukázateľne v rozpore s účelom sledovaným touto Dohodou 
alebo ak Dodávateľ svojím konaním poškodzuje dobré meno Objednávateľa pred tretími 
osobami, 

b) keď ešte nedošlo k plneniu a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu neumožňujú 
financovanie výdavkov, ktoré by vznikli z plnenia tejto Dohody,  

c) ak nastane niektorá z okolností podľa § 19 Zákone o verejnom obstarávaní, 
d) porušenie povinnosti Dodávateľa poskytnúť Objednávateľovi služby riadne a včas v 

súlade s podmienkami objednávky,  
e) ak Dodávateľ poskytol služby v rozpore s Garantovanou dobou dodania licencie. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z Celkovej zmluvnej 
ceny za každý jednotlivý prípad porušenia jeho povinností počas platnosti tejto Dohody, na ktorý bol 
písomne upozornený, s výnimkou prípadov uvedených v článku IV. bod 1 Dohody a v odseku bode 
5 a 6 tohto článku. Akákoľvek zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi, a to na bankový účet Objednávateľa 
uvedený v záhlaví Dohody.  

5. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním alebo poskytnutím Predmetu Dohody podľa objednávky 
je Objednávateľ oprávnený fakturovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny 
plnenia Predmetu Dohody podľa príslušnej objednávky, a to za každý, aj začatý deň omeškania, a to 
aj bez písomného upozornenia.  

6. V prípade, že aktivácia dodaných licencií spôsobí výpadok prevádzky služby PaaS ID2.1 a 
súvisiacich SaaS ID3.4.-3.7 služieb, môže Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 20.000 
EUR (slovom dvadsaťtisíc eur) za každý začatý deň nedostupnosti služieb.  

7. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Dohody nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zmluvná pokuta sa v takomto prípade 
nezapočíta do náhrady škody. Práva zo zodpovednosti za škodu sa riadia ustanovaniami § 373 a 
nasl. Obchodného zákonníka. 

8. Odstúpenie od Dohody musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
Ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. 

9. V dohode o ukončení Dohody musí byť uvedený dátum, ku ktorému sa Zmluvné strany dohodli 
ukončiť Dohodu. 

10. Dohoda môže byť ukončená písomnou výpoveďou Zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po riadnom doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

11. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Dohody, zostávajú zachované aj po zániku Dohody. 

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ dostane štyri (4) 

vyhotovenia a Dodávateľ jedno (1) vyhotovenie, všetky s platnosťou originálu. 
 

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné iba formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami, pričom akákoľvek zmena Dohody musí byť v súlade s § 
18 Zákona o verejnom obstarávaní. 
 



  

4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Dohody má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon dozoru kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami, 
a to kedykoľvek počas trvania príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku na účel financovania 
predmetu plnenia, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku a príloh k nej vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť 
týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 
 

6. Osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

7. Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli po dobu desiatich (10) rokov od 
schválenia Následnej monitorovacej správy alebo aj po tejto lehote, ak nedošlo k vysporiadaniu 
finančných vzťahov medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a prijímateľom 
nenávratného finančného príspevku, z dôvodu výkonu kontroly/auditu aj po uplynutí desaťročnej 
lehoty na archiváciu. 
 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohody prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou a na 
znak svojej slobodnej a vážnej vôle ju podpísali.  

 
9. Zmluvné strany sa dohodli na nasledújúcich kontaktných osobách pre účely prijímania objednávok, 

plnenia predmetu objednávok, preberania predmetu objednávok a rokovania vo vzájomnom styku 
Zmluvných strán vo veciach týkajúcich sa plnenia podľa Dohody: 

• Za stranu Objednávateľa 

• Meno a priezvisko Martin Hudec 

• Telefón   +421 2 20 92 8230 

• Mail   martin.hudec@vicepremier.gov.sk 

• Za stranu Dodávateľa 

• Meno a priezvisko Tomáš Vrábel 

• Telefón   +421 2 53 631 222 

• Mail   sutaze@microcomp.sk 

Zmena kontaktnej osoby musí byť zaslaná druhej Zmluvnej strane najneskôr 7 dní pred vykonaním 
zmeny. 
 

10. Spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Dohody alebo v 
akejkoľvek súvislosti s touto Dohodou sa budú riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou, a to vzájomnými 
rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere. Ak sa tieto spory a/alebo nezrovnalosti nepodarí 
vyriešiť ani po takýchto vzájomných rokovaniach Zmluvných strán, a to najneskôr do 30 kalendárnych 
dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená predložiť tieto spory a/alebo 
nezrovnalosti, ktoré vzniknú na základe tejto Dohody alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Dohodou na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.  

 

11. Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody: 

• Príloha č. 1: „Špecifikácia licencií a súvisiacich služieb“, 

• Príloha č. 2: „Cenová kalkulácia dodávky licencií a Garantovaná doba dodania 

licencie“, 



  

• Príloha č. 3: „Dohoda o pristúpení”, 

• Príloha č. 4: „Preberací protokol”, 

• Príloha č. 5: „Licenčné podmienky“, 

• Príloha č. 6: „Zoznam oprávnených subjektov štátnej a verejnej správy“ 

 

 
Objednávateľ:      Dodávateľ: 

V Bratislave, dňa     V Bratislave dňa 05.03.2021 
 
 
 
 

......................................     ...................................... 
Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD.,   Tomáš Gál 
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,   konateľ 
regionálneho rozvoja a informatizácie    MICROCOMP – Computersystém s r.o. 
Slovenskej republiky  
 
 
 
        
 
 
 



  

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 

 
Špecifikácia licencií a súvisiacich služieb: 
 

1. Špecifikácia licencií  
 

Názov licencie a špecifikácia  Celkový počet kusov ročného 

subscription na dobu trvania 

Dohody 

Data Services Platform 5 Named users  59 

Data services production runtime 53 

Data services non-production runtime   97 

Data preparation 10 users 37 

Data Stewardship 5 users 50 

 
 
Poznámka: V prípade že predmetom dodávky je ekvivalent k Talend MDM Platforme Dodávateľ v tejto 
prílohe uvededie špecifikáciu licencií ekvivalentného produktu v nasledujúcom formate: 
 

Názov Talend licencie  Celkový počet kusov 

ročného subscription 

na dobu trvania 

Dohody 

Názov 

položky/mapovanie 

ekvivalentnej licencie 

Počet kusov 

Data Services Platform 5 Named 

users  

59   

Data services production runtime 53   

Data services non-production 

runtime   

97   

Data preparation 10 users 37   

Data Stewardship 5 users 50   

 
 

2. Špecifikácia súvisiacich služieb 
 
1. Funkčné moduly a ich špecifikácia:  
Dátová integrácia (DI) – modul poskytne funkcionalitu pre integrácie údajových zdrojov (súborov, databáz, 
web servisov) s prevádzkovým riadením a monitorovaním. Musí umožniť vytvárať procesy dátových 
integrácií s transformáciou dát podľa potreby. Modul musí umožniť uplatniť pravidlá dátovej kvality navrhnuté 
v module dátovej kvality a cez príslušné predpripravené komponenty dočisťovať dátové toky v dátových 
procesoch. 
Musí obsahovať funkčnosti podľa oblastí: 
o Dizajn a nástroje: 

o Vývojárske nástroje s prostredím pre návrh jobov/procedúr dátovej integrácie 
zabezpečujúcim prehľadný, hladký a unifikovaný prenos vyvinutých procedúr medzi rôznymi 
vývojovými tímami 



  

o Zabezpečenie kontinuálnej integrácie a tímovej spolupráce cez zdieľané repozitáre 
o Vizuálne mapovanie zložitých XML a EDI štruktúr 
o Audit, porovnávanie jobov, dopadové analýzy, testovanie, ladenie a meranie výkonu 

navrhnutých jobov 
o Prepojenie metadát pre import / export metadát a centralizovanú správu a zdieľanie metadát 
o Synchronizáciu a paralelizáciu procedúr 
o Možnosť využitia dynamických schém,  
o Možnosť tvorby znovu použiteľných zdieľaných procedúr  a referenčných projektov 
o Podpora ETL a ELT 
o Sprievodcovia a interaktívny prehliadač údajov 
o Verzionovanie vyvinutých jobov 
o Priamy export vyvinutých procedúr na aplikačné servery 
o Automatická dokumentácia 
o Možnosť natívneho prenosu vyvinutých funkčností do prostredí hybridného/public clodu v 

rámci stratégie eGov pre využitie hybridných cloud riešení 
o Konektory: 

o Prepojenie dátových zdrojov formou prednastavených konektorov. Konektory musia byť 
flexibilné z hľadiska aktualizácie na najnovšie aktualizácie daných technológií (tzv. byť 
kompatibilné s novo publikovanými verziami databáz a dátových zdrojov, počas celej doby 
implementovaného riešenia) v s minimálne podporovanými typmi pre: 

 RDBMS databázy: MySQL, Oracle, Microsoft SQL server, DB2 
 Technológie: SMTP, FTP/SFTP, LDAP 

o Komponenty: 
o Manažment súborov: otvorenie, zatvorenie, kompresiu bez potreby písania dodatočných 

skriptov 
o Kontrola a orchestrácia dátových tokov a dátových integrácií v cez „master“ joby alebo 

exekučné plány 
o Mapovanie, agregovanie, triedenie, riadenie kvality a zjednocovanie dát z rôznych dátových 

zdrojov a štruktúr 
o Filtrovanie dát 
o Čistenie dát cez nastaviteľné funkčnosti, alebo implementáciou pravidiel vytvorených v 

module dátovej kvality 
o Transformáciu dátových štruktúr 
o Automatickú transformáciu dátových typov 
o Change Data Capture (CDC) 
o Slow changing dimensions (SCD) 

o Administračný portál: 
o Nastavovanie časov spúšťania integračných procesov 
o Tvorba projektov, vývojových tímov a používateľov 
o Priraďovanie prístupov používateľov, k jednotlivých funkčným celkom modulu, ako vývoj, 

operátor, administrátor, podľa tímov a projektov 
o Sledovanie výkonu priradených aplikačných serverov pre integračné procesy 
o Nastavovanie exekučných plánov 
o Správa logov z behov integračných procesov 
o Meranie výkonnosti sledovaných prcesov, a ich komponentov pre možnosť optimalizácie 

behu podľa záťaže 
 
Dátová kvalita (DQ) – modul poskytne funkcionalitu s komplexným prostredím pre riadenie kvality dát 
obsahujúce funkčnosti podľa oblastí: 
o Dizajn a nástroje: 

o Vývojárske nástroje s prostredím pre tvorbu analýz dátovej kvality zabezpečujúcim 
prehľadný, hladký a unifikovaný prenos vytvorených analýz medzi rôznymi vývojovými tímami 

o Prispôsobiteľné preddefinované základné druhy analýz 



  

o Knižnicu Patternov  
o Analýzy s grafickým výstupom a možnosťou náhľadu na vybrané vzorky dát 
o Automatické rozpoznanie nekvality dát a generovanie nastavení pre komponenty do modulov 

Dátovej integrácie a Integrácie aplikácií, pre nápravu takto zistenej nekvality 
o Automatizované generovanie grafických reportov z vytvorených analýz 
o Sémantické analýzy s automatickou detekciou patternov 
o Nastavovanie používateľom definovaných biznis pravidiel 
o Vzorkovanie dát 

o Komponenty: 
o Data masking, Data shuffeleing – maskovanie a prehadzovanie dát v dátových tokoch 
o Record matching – stotožnenie záznamov podľa algoritmov (Jaro, Jaro-Winkler, Levenstein, 

Finger print a iné) z viacerých dátových tokov 
o Group matching - stotožnenie záznamov podľa algoritmov (Jaro, Jaro-Winkler, Levenstein, 

Finger print a iné) v jednom dátovom toku 
o Deduplikácia 
o Prístup k dátam datamartu analýz dátovej kvality a tvorba vlastných reportov 

 
Integrácia aplikácií (ESB/Data services) – modul poskytne funkcionalitu pre tvorbu zbernicových riadených 
prenosov údajov, správu a monitorovanie prenosov na základe existujúcich štandardov a podporujúci vysokú 
dostupnosť, obsahujúcim funkčnosti  podľa oblastí: 
o Dizajn a nástroje: 
o Vývojárske nástroje s prostredím pre návrh jobov/procedúr integrácie aplikácií zabezpečujúcim 

prehľadný, hladký a unifikovaný prenos vyvinutých procedúr medzi vývojovými tímami rôznych 
dodávateľov 

o Jednotné prostredie kompatibilné a prepojiteľné s funkcionalitami popísanými v bode Dizajn a 
nástroje modulov Dátová integrácia a Dátová kvalita. 

o Prostredie pre simuláciu a mediáciu servisov 
o Flexibilné publikovanie OSGi na server 
o Komponenty: 
o Pre komunikáciu (odosielanie, prijímanie správ) na úrovni web servisov, SOAP a REST 
o Pre implementáciu Enterprise Integration Patterns (EIP) štandardov vrátane založených na Appache 

Camel 
o Pre volanie preddefinovaných java bean funkcií 
o Administračný portál: 
o Lokátor servisov a monitoring aktivity (prijatých a odoslaných správ) 
o GUI prostredie pre nasadzovanie a manažment servisov 
o Tvorba projektov, vývojových tímov a používateľov 
o Priraďovanie prístupov používateľov, k jednotlivých funkčným celkom modulu, ako vývoj, operátor, 

administrátor, podľa tímov a projektov 
o Sledovanie výkonu priradených aplikačných serverov pre beh servisov 
o Správa logov z behov servisov 
 
 
2. Prierezové moduly a ich špecifikácia 
Konzola dátového stewarda – konzola dátového stewarda poskytne funkcionalitu zabezpečujúcu možnosť 
vizuálneho stotožnenia poskytnutých záznamov prostredníctvom prehľadného GUI prostredia koncovému 
používateľovi. Funkčné časti musia podporovať prepojenie nástroja na moduly Dátovej integrácie, dátovej 
kvality a Aplikácie integrácií pre zabezpečenie vizualizácie konfliktných záznamov konsolidovaných z 
viacerých zdrojov a následnej propagácie vyriešených záznamov (napr. kmeňových záznamov) do databázy 
kmeňových údajov, alebo iných cieľových systémov. 
o Prostredie nástroja musí umožňovať: 

o Nastavenie a správa prístupu používateľov a ich rolí (administrátor modulu, správca kampane 
– rola riadiaca proces čistenia dát, steward – rola vykonávajúca zmeny v dátach, schvaľovateľ 



  

– rola schvaľujúca zmeny v dátach)  
oMožnosť tvorby oddelených typov kampaní pre riešenie konflikných záznamov 
o Prideľovanie kampaní alebo jednotlivých úloh registrovaným stewardom 
o Kooperáciu stewardov, cez odovzdávanie si úloh, komentárov a zastupiteľnosť 
o Nastavovanie work-flow pre riešenie a schvaľovanie riešených úloh a zmien nad záznamami v 

niekoľkých krokoch 
o Logovanie práce stewardov – grafické znázornenie postupu ich práce, pre lepšie umožnenie 

manažovania pracovného vyťaženia stewardov a celkového monitoringu prác 
o Pomocné nástroje automatickej analýzy dát – napríklad pattern analýza stĺpcov, určovanie 

dátových typov, hľadanie výrazov 
o Funkcie pre hromadnú korekciu dát (napríklad. editáciu hodnôt, nahradenie, vymazanie presne 

definovaných reťazcov, alebo určených patternom, vyhľadanie a odstránenie bielych znakov, 
štandardizácia hodnôt podľa match analýzy) 

 
Portál prípravy dát (Data preparation) – portál prípravy dát poskytne funkcionalitu umožňujúcu 
používateľovi dočisťovať datasety (excel, csv, databázy) v GUI prostredí bez nutnosti zasahovať do procesov 
dátovej integrácie, alebo dátových zdrojov a to lokálne nad vlastnými datasetmi, alebo zdieľanými nad 
externými dátovými zdrojmi. Všetky aktivity nad externými dátovými zdrojmi, ktoré používateľ v prostredí 
vykoná pre odstránenie nekonzistencie údajov (kroky dočistenia), budú aplikáciou zaznamenané a dostupné 
pre vývojárov pracujúcich v moduloch Dátovej integrácie a Integrácie aplikácií, aby mohli následne know-
how používateľa (vlastníka dát) uplatniť na dočistenie dátových zdrojov pri vývoji integračných procesov a 
procesov Integrácie aplikácií. 
o Prostredie nástroja musí umožňovať: 
o Tvorbu lokálnych alebo externých datasetov a dátových zdrojov 
o Tvorbu „receptov“ (zaznamenaných krokov úpravy dát používateľmi) 
o Hodnotenie kvality datasetov a „receptov“ používateľmi 
o Vzájomné zdieľanie datasetov, „receptov“ a hodnotení používateľmi 
o Pomocné nástroje automatickej analýzy dát – napríklad pattern analýza stĺpcov, určovanie dátových 

typov, hľadanie výrazov 
o Funkcie pre úpravu datasetov (napríklad. editáciu hodnôt, nahradenie, vymazanie presne 

definovaných reťazcov, alebo určených patternom, vyhľadanie a odstránenie bielych znakov, 
štandardizácia hodnôt podľa match analýzy, lookup, pridávanie odstraňovanie stĺpcov a iné.) na 
úrovni stĺpcov, riadkov a tabuľky 

 
3. Licenčná podpora a jej špecifikácia 

Minimálne požiadavky na úroveň podpory poskytnutej k dodaným produktom: 
 

Dostupnosť na telefóne 09:00-19:00* 

Potvrdenie konzultácie cez web („Web Ticket Acknowledgment“) 2 hodiny 

Potvrdenie konzultácie telefonicky („Phone Ticket Acknowledgment“) 2 hodiny 

Frekvencia aktualizácií/odpovedí na konzultácie podľa úrovne závažnosti:   

1 – Blokujúci 4 hodiny 

2 – Zásadný Critical 8 hodín 

3 – Významný 5 dní 

4 – Menej významný Mesačne 

* Pre odpovede budú dostupné najmenej 4 kontakty podpory (možnosť realizovať 4 paralelne konzultácie) 
 
Popis úrovní závažnosti: 
1- Blokujúci – SW je kompletne nepoužiteľný. Produkčný systém nefunguje alebo je nepoužiteľný s dopadom 
na biznis operácie. 
2 – Zásadný Critical – Použiteľnosť SW je významne obmedzená. Produkčný systém je funkčný 
v obmedzenom režime s obmedzeným zabezpečením biznis operácií. 



  

3 – Významný – Menej kritické obmedzenie funkčnosti SW. Parciálna, nekritická strata niektorých funkčností 
bez dopadu na produkciu. 
4 – Menej významný – Všeobecné otázky k práci a funkciám SW. Kozmetické vady SW. 
 
Kvantifikácia predmetu zákazky je tvorená horeuvedenými typmi licencií v uvedených predpokladaných 
množstvách, ktoré bude možné čerpať na základe požiadaviek verejného obstarávateľa v rámci Rámcovej 
dohody. Uvedené licencie pokrývajú požadovanú funkčnosť ako je uvedená vo funkčných špecifikáciách 
vyššie (Špecifikácia funkčných a prierezových modulov). Štruktúra tabuľky a kvantifikácia licencií 
vychádzajú z produktov Talend používaných službami ID 2.1, 3.4-3.7 v súčasnosti. 
 
 
  



  

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 
Cenová kalkulácia dodávky licencií a Garantovaná doba dodania licencie 
 

Riadok Názov licencie a špecifikácia 
Počet 
v ks 

Jednotková 
referenčná 

cena vrátane 
podpory v € 
bez DPH s 

predplatným 
na jeden rok 

Jednotková 
referenčná 

cena v 
vrátane 

podpory v € 
s DPH s 

predplatným 
na jeden rok 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1.  Data Services Platform 5 Named users  59 47 025,00 56 430,00 2 774 475,00 3 329 370,00 

2. Data services production runtime 53 9 500,00 11 400,00 503 500,00 604 200,00 

3.  Data services non-production runtime 97 4 750,00 5 700,00 460 750,00 552 900,00 

4.  Data preparation 10 users 37 8 550,00 10 260,00 316 350,00 379 620,00 

5.  Data Stewardship 5 users 50 12 825,00 15 390,00 641 250,00 769 500,00 

6.  Cena spolu bez DPH (súčet riadkov 1. až 5.)  4 696 325,00   

7.  DPH 20 %  939 265,00   

8.  Celková cena s DPH (súčet riadkov 6. a 7.)  5 635 590,00   

9. Garantovaná doba dodania licencie 14 kalendárnych dní   

 
 



Príloha č. 3 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory 
pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 (ďalej len „Dohoda o pristúpení”) 

 
Objednávateľ: 

Názov: Ministertvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky  

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD., podpredsedníčka vlády a ministerka 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

 SK30 8180 0000 0070 0055 7150 

IČO: 50 349 287 

DIČ: 2120287004 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

konajúci v postavení centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v prospech organizácií štátnej a verejnej správy a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti podľa Prílohy č. 6 
Dohody Zoznam oprávnených subjektov štátnej a verejnej správy (ďalej aj ako „oprávnený subjekt“)  

 
a 

 
Dodávateľ: 

Názov / Obchodné meno:   MICROCOMP – Computersystém s r.o.    
Sídlo:      Kupecká 9, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Tomáš Gál, konateľ 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK38 1100 0000 0026 2729 0119 

IČO: 31410952 

IČ DPH: SK2020405354 

DIČ: 2020405354 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 2950/N 

(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
a 
 

Názov: [•]  

Sídlo:                                         [•] 

Zastúpený: [•] 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): [•]  

IČO: [•] 

DIČ:                                            [•] 

IČ DPH:                                      [•] 
Kontaktná osoba:  

(ďalej len „Pristupújúci“) 
 

(Objednávateľ, Pristupújúci a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 



  

Čl. I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Objednávateľ a Dodávateľ uzavreli dňa [•] Rámcovú dohodu o centrálnom obstarávaní licencií a 

licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. [•]/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa ...  
(ďalej len „Dohoda“). Pristupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Dohody o pristúpení 
oboznámil so znením Dohody.  

 
Čl. II 

PRISTÚPENIE K DOHODE 
 

1. Pristupujúci týmto vyhlasuje, že pristupuje k Dohode a preberá na seba všetky práva a povinnosti, 
ktoré má podľa Dohody Objednávateľ. 

2. Pristupujúci týmto vyhlasuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami Dohody a v súlade s jej 
ustanoveniami bez akýchkoľvek výhrad k jej celému obsahu pristupuje. 

3. Pristupujúci sa zaväzuje v prípade súhlasu Objednávateľa s Dohodou o pristúpení dodržiavať 
ustanovenia Dohody ako jej účastník v postavení Objednávateľa v rozsahu práv a povinností ako 
Objednávateľ, s výnimkou tých práv a povinností, ktoré má v zmysle Dohody len Objednávateľ, ak 
nie je dohodnuté inak. 

4. Pristupujúci výslovne súhlasí, že všetky úkony uvedené nižšie, nie však výlučne tieto úkony, sú 
výhradne v kompetencií Objednávateľa a že ich Objednávateľ bude vykonávať v mene a na účet 
Pristupujúceho: 
a) akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Dohody uzatvárané formou dodatkov k Dohode, 
ktorých predmetom bude najmä, nie výlučne však, zmena obchodných a iných podmienok Dohody, 
b) dohody o predĺžení doby platnosti Dohody a dohody o ukončení platnosti Dohody. 

5. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Pristupujúceho o akejkoľvek zmene Dohody alebo 
jej prílohy alebo o akomkoľvek inom právnom úkone, uskutočnenom v mene a na účet 
Pristupujúceho. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z dôvodu 
nesplnenia oznamovacej povinnosti Objednávateľa podľa predchádzajúcejvety. 

6. Pristupujúci bude mať všetky práva a povinnosti Objednávateľa dohodnuté v Dohode vo vzťahu 
k poskytovniu služieb, ak nie je uvedené inak, a to samostatne a nezávisle od Objednávateľa, s 
výnimkou tých práv a povinností, ktoré má v zmysle Dohody len Objednávateľ . 

7. Objednávateľovi a Pristupujúcemu nevzniknú na základe tejto Dohody o pristúpení žiadne spoločné 
práva alebo záväzky.  

8. Dodávateľ sa na základe tejto Dohody o pristúpení zaväzuje, že bude poskytovať služby podľa Dohody 
Pristupujúcemu v postavení Objednávateľa. 

 
Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Dohoda o pristúpení sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohodu o pristúpení môžu Zmluvné strany 

ukončiť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) písomnou dohodou o ukončení Dohody o pristúpení, v dohode musí byť uvedený dátum, ku 

ktorému sa Zmluvné strany dohodli ukončiť Dohodu o pristúpení; 
b) písomnou výpoveďou Dohody o pristúpení, aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota 

je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po riadnom 
doručení výpovede Zmluvným stranám; 

c) písomným odstúpením od Dohody o pristúpení v súlade s § 344 a nal. Obchodného 
zákonníka, odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia Zmluvným stranám. 
Ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. 

 
2. Pristupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v prípade súhlasu Objednávateľa s touto Dohodou o 

pristúpení, bude následne Dodávateľ oprávnený kedykoľvek vyzvať Pristupujúceho na preukázanie 
trvania tohto vzťahu. Pristupujúci sa zaväzuje písomne oznámiť Dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu zánik Dohody o pristúpení. V prípade zániku Dohody o pristúpení zaniká účasť 
Pristupujúceho k Dohode v súlade s bodom 1 tohto článku a Dodávateľ ďalej ukončí poskytovanie 
služieb Pristupujúcemu, a to všetko ku dňu doručenia oznámenia Dodávateľovi o tejto skutočnosti, 
ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Prípadne škody znáša Pristupujúci. 

3. Dohoda o pristúpení sa vyhotovuje v [•] (slovom [•]) vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 



  

Objednávateľ dostane 4 (slovom štyri) rovnopisy, Pristupujúci dostane [•] (slovom [•]) rovnopisy a 
Dodávateľ dostane [•] (slovom [•]) rovnopisy.  

4. Dohoda o pristúpení nadobúda  platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Nadobudnutím účinnosti tejto Dohody o pristúpení nadobúda Pristupujúci vo vzťahu k Dohode 
rovnaké práva a povinnosti ako Objednávateľ, s výnimkami dohodnutými v tejto Dohode o pristúpení 
alebo priamo v Dohode, a to, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

6. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody o pristúpení je možné iba formou písomných číslovaných 
dodatkov podpísaných všetkými Zmluvnými stranami. 

7. Objednávateľ a Dodávateľ svojim podpisom potvrdzujú, že s pristúpením Pristupujúceho k Dohode 
bez výhrad súhlasia. 

 
 

Objednávateľ:     Dodávateľ: 
V Bratislave, dňa     V Bratislave dňa  
 
 
 
 

......................................     ...................................... 
Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD.,   Tomáš Gál 
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,   konateľ 
regionálneho rozvoja a informatizácie    MICROCOMP – Computersystém s r.o. 
Slovenskej republiky  
 
 
 

 

Pristupujúci: 

V[•] dňa[•] 

 

......................................      
 

  



  

Príloha č. 4 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 
Preberací protokol 
 

Preberací protokol 

 

 

 

 
 
 

 
 

Projekt: 
OBJEDNÁVKA č. xx -  Rámcová dohoda o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej 
podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 

Vec:  

Dátum: xx.xx.2020 

Objednávateľ: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky  

Sídlo: 

Štefánikova  15 

811 05 Bratislava 

Dodávateľ: 

 

 

 Potvrdenie akceptácie výstupov/prác (produktov) 

Týmto potvrdzujem akceptáciu prebratia poskytnutách služieb a oprávnenie Dodávateľa fakturovať príslušný mesiac. 
 
 

Bez výhrad/S výhradami* 

Za Objednávateľa (Dátum, Meno, Podpis): 
                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nehodiace sa, preškrtnite. V prípade výhrad, prosím, uveďte konkrétne výhrady. 



  

Príloha č. 5 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 
Licenčné podmienky  
 

ZMLUVA O SOFTVÉRI A PREDPLATNOM  
PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY, PRETOŽE SPOLU S FORMULÁROM 
OBJEDNÁVKY SPOLOČNOSTI TALEND, V KTOROM SA NA NE ODKAZUJE, PREDSTAVUJÚ 
PRÁVNE ZÁVÄZNÚ DOHODU A UPRAVUJÚ VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TALEND A 
POSKYTOVANIE SÚVISIACICH SLUŽIEB SPOLOČNOSŤOU TALEND VRÁTANE CLOUDOVÝCH 
SLUŽIEB TALEND. PREVZATÍM, INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU TALEND ALEBO 
PRIJATÍM SLUŽIEB TALEND ALEBO PRÍSTUPOM KU CLOUDOVÝM SLUŽBÁM TALEND ALEBO ICH 
POUŽÍVANÍM VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. AK S TÝMITO 
ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NESMIETE SI PREVZIAŤ, NAINŠTALOVAŤ SOFTVÉR 
TALEND ANI DOSTÁVAŤ SLUŽBY TALEND ANI PRISTUPOVAŤ K CLOUDOVÝM SLUŽBÁM 
TALEND A POUŽÍVAŤ ICH. 

Túto Zmluvu o softvéri koncového používateľa a o predplatnom (ďalej len „Zmluva“) uzavrel subjekt spoločnosti 
Talend uvedený v Časti 10 (ďalej len „Talend“) a zákazníkom, uvedeným vo formulári objednávky, ktorou si zakúpil 
. predplatné softvéru alebo služieb (ďalej len „Vy“ alebo „Zákazník“) a je účinná odo dňa, keď si prevezmete softvér 
spoločnosti Talend, prijmete služby Talend, budete pristupovať k službám Talend Cloud na produkčné účely (t. j. nie 
skúšobné použitie) alebo podpíšete objednávkový formulár, pričom platí možnosť, ktorá nastane ako prvá z 
uvedených (ďalej len „Dátum účinnosti“). Talend a Zákazník sú spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ a 
jednotlivo ako „Zmluvná strana“. Ak uzatvárate túto Zmluvu v mene spoločnosti alebo právnickej osoby, záväzne 
vyhlasujete, že máte právomoc zaväzovať takýto subjekt týmito zmluvnými podmienkam a v takom prípade pre 
takýto subjekt platia „Vy“ a „Váš“. 

Táto Zmluva umožňuje Zákazníkovi objednať si Softvér Talend alebo Služby Talend alebo Cloudové služby Talend 
(podľa konkrétnych okolností) od spoločnosti Talend v súlade so zmluvnými podmienkami, uvedenými v tejto 
Zmluve. Ak si zákazník objednáva alebo inak nadobúda softvér Talend alebo prijíma Služby, zmluvné podmienky 
tejto Zmluvy upravujú používanie Softvéru alebo Služieb Talend Zákazníkom. Ak si Zákazník objednáva Cloudové 
služby Talend, prístup Zákazníka ku Cloudovým službám a ich používanie sa riadi Dodatkom pre Cloudové služby. 
Ak si zákazník objednáva Produkty Stitch, prístup Zákazníka k produktom Stitch a ich používanie sa riadi Dodatkom 
pre Služby Stitch. 

 

1. DEFINÍCIE 

 Nasledujúce pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený nižšie. Ostatné definované 
pojmy majú význam stanovený tam, kde budú definované po prvý raz. 

1.1 „Spriaznený subjekt“ znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo sa nachádza pod spoločnou 
kontrolou so Zákazníkom, kde pojem „kontrola“ znamená vlastníctvo, hlasovanie alebo iný podobný podiel 
predstavujúci päťdesiat percent (50 %) alebo viac z celkových obchodných podielov, ktoré boli vydané 
príslušným subjektom. 

1.2 „Dodatok o cloudových službách“ znamená zmluvné podmienky, zverejnené na 
adresehttps://www.talend.com/wp-content/uploads/the-cloud-services-addendum.pdf. 

1.3 „Dokumentácia“ znamená príručky pre koncového používateľa alebo dokumentáciu týkajúcu sa používania 
Softvéru Talend alebo Cloudových služieb Talend, ktoré sa vo všeobecnosti dodávajú s každým Softvérom 
Talend alebo Cloudovými službami Talend. 

https://www.talend.com/wp-content/uploads/the-cloud-services-addendum.pdf
https://www.talend.com/wp-content/uploads/stitch-products-addendum.pdf
https://www.talend.com/wp-content/uploads/stitch-products-addendum.pdf
https://www.talend.com/wp-content/uploads/the-cloud-services-addendum.pdf


  

1.4 „Generovaný kód“ znamená nezávisle spustiteľný program alebo iný podobný binárny kódový artefakt 
vygenerovaný Softvérom Talend, na ktorý si Zákazník zakúpil Softvérové predplatné podľa tejto Zmluvy. 

1.5 „Študent“ znamená osobu určenú Zákazníkom ako osobu oprávnenú na používanie alebo prístup k 
Vzdelávaciemu predplatnému. 

1.6 „Vzdelávacie služby“ znamenajú školiace moduly dostupné na internetovom školiacom portáli spoločnosti 
Talend: https://academy.talend.com. 

1.7 „Vzdelávacie predplatné“ znamená právo Študentov na neobmedzený prístup a osobné používanie 
Vzdelávacích služieb na základe predplatného, ako je uvedené v príslušnom Objednávkovom formulári, a s 
výhradou príslušných obmedzení Typu licencie, pre ktorý bolo takéto právo zakúpené, ako aj ostatných 
podmienok tejto Zmluvy. 

1.8 „Dodatok Typ licencie“ znamená typy licencií a ich opisy dostupné na adrese 
https://www.talend.com/docs/license-type-addendum.pdf. 

1.9 „Vygenerovaný kód mikroslužieb“ znamená typ Vygenerovaného kódu, ktorý je vyprodukovaný alebo 
odvodený z artefaktov binárneho kódu ESB, zabalených použitím Softvéru Talend ako samostatná spustiteľná 
aplikácia Java použitím rámca Spring Boot (https://spring.io/projects/spring-boot). Všetky zmluvné 
podmienky vzťahujúce sa na pojem „Vygenerovaný kód“, používané v tejto Zmluve, sa rovnako vzťahujú aj 
na pojem „Vygenerovaný kód mikroslužieb“, okrem uvedených v Dodatku Typ licencie, ktorý je do tejto 
Zmluvy začlenený odkazom. 

1.10 „Softvér typu open-source“ znamená jednotlivé softvérové komponenty, ktoré sa dodávajú so Softvérom 
Talend, pre ktoré je všeobecne sprístupnený zdrojový kód a ktoré sú licencované na základe podmienok 
rôznych publikovaných licenčných zmlúv na softvér typu open-source alebo oznámení o autorských právach 
priložených k takýmto softvérovým komponentom. 

1.11 „Objednávkový formulár“ znamená (i) objednávkový formulár spoločnosť Talend akceptovaný oboma 
Zmluvnými stranami, podľa ktorého si Zákazník môže objednať Softvér Talend, Cloudové služby Talend a 
Služby od spoločnosti Talend, alebo (ii) každý dokument akceptovaný a autorizovaný predajcom spoločnosti 
Talend, podľa ktorého si Zákazník môže objednať Softvér Talend, Cloudové služby Talend a Služby od 
spoločnosti Talend. 

1.12 „Softvérové predplatné“ znamená právo Zákazníka používať príslušný Softvér Talend pri zohľadnení 
obmedzení Typu licencie, pre ktorý bolo takéto právo zakúpené. 

1.13 "Kľúč prihlásenia na odber softvéru" znamená logický kód, ktorý aktivuje a riadi predplatné softvéru na 
základe (i) platného typu licencie, (ii) vydania Talend Software, pre ktoré bolo zakúpené predplatné softvéru, a 
(iii) Doby platnosti predplatného. Kľúč softvérového predplatného poskytnutým Zákazníkovi je „pevne 
spojený“ s konkrétnym hardvérovým počítačom identifikovanýmu adresou MAC a môže sa nainštalovať 
súčasne len na jeden počítač. 

1.14 „Produkty Stitch“ má význam, priradený v Dodatku Produkty Stitch. Aby sa vylúčili prípadné pochybnosti, 
Produkty Stitch a podpora pre Produkty Stitch, ako sú ďalej opísané v Dodatku o Produktoch Stitch, sú 
poskytované Zákazníkovi spoločnosťou Stitch Inc (ďalej len „Stitch“) v mene spoločnosti Talend. 
Spoločnosť Talend si zachováva zodpovednosť za akékoľvek plnenie zo strany Stitch na základe tejto 
Zmluvy. 

1.15 „Dodatok na produkty Stitch“ znamená zmluvné podmienky, zverejnené na 
adresehttps://www.talend.com/wp-content/uploads/stitch-products-addendum.pdf. 

1.16 „Doba platnosti predplatného“ znamená časové obdobie špecifikované v platnom Objednávkovom formulári, 
počas ktorého je platné Softvérové predplatné, Vzdelávacie predplatné, Predplatné na cloudové služby alebo 
Mesačné predplatné na cloudové služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Doba platnosti predplatného pre 
každý Vygenerovaný kód je vždy trvalé. 

https://academy.talend.com/
https://www.talend.com/docs/license-type-addendum.pdf
https://spring.io/projects/spring-boot
https://www.talend.com/docs/license-type-addendum.pdf
https://www.talend.com/wp-content/uploads/stitch-products-addendum.pdf


  

1.17 „Služby podpory“ znamená služby technickej podpory súvisiace s používaním Softvéru Talend alebo 
Cloudových služieb Talend (okrem Produktov Stitch), ktoré si Zákazník zakúpi, ako je uvedené v príslušnom 
Objednávkovom formulári a ako je ďalej opísané v dokumentácii spoločnosti Talend „Zásady služieb 
podpory“ uverejnené na adrese https://www.talend.com/legal-terms/us-support-policy/. Týmto odkazom sa 
Zásady služieb podpory začleňujú do tejto Zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Zákaznícku podporu 
produktov Stitch upravuje Dodatok o produktoch Stitch. 

1.18 „Cloudové služby Talend“ a „Predplatné na cloudové služby“ zodpovedá definícii uvedenej v Dodatku o 
cloudových službách. Ak si zákazník objednal Produkty Stitch v súlade s Dodatkom o Produktoch Stitch, 
odkazy na tu uvedené Cloudové služby Talend (s výnimkou Dodatku o cloudových službách) zahŕňajú aj 
Produkty Stitch. 

1.19 „Talend Open Studio“ alebo „TOS“ znamená verziu integračných nástrojov Talend len s kódom typu open 
source dostupných na bezplatné prevzatie a licencovaných na základe licencie typu open-source. 

1.20 „Softvér Talend“ znamená verziu objektového kódu proprietárneho Softvéru Talend, na ktorú si Zákazník 
zakúpil Softvérové predplatné na základe tejto Zmluvy, ako sa uvádza v príslušnom Objednávkovom 
formulári, spolu so všetkými jeho Aktualizáciami, ktoré spoločnosť Talend poskytla Zákazníkovi na základe 
tejto Zmluvy, vrátane každého Vygenerovaného kódu, avšak s výslovným vylúčením Talend Open Studio 
alebo ktoréhokoľvek iného Softvéru Talend sprístupneného na základe licencie typu open-source. 

1.21 „Nepodporovaný kód“ znamená každý program alebo artefakty binárneho kódu vytvorené alebo 
vygenerované použitím Talend Open Studio. 

1.22 „Aktualizácia“ znamená každé Hlavné vydanie, Menšie vydanie, Servisný balík alebo Opravu (všetky tieto 
názvy v zmysle definícií uvedených v Zásadách poskytovania služieb podpory) Softvéru Talend alebo pre 
Softvér Talend, ktoré Spoločnosť Talend poskytne všeobecne svojim zákazníkom počas doby platnosti tejto 
Zmluvy. 

1.23 „Služby“ spoločne označuje Konzultačné služby, Vzdelávacie služby, Školiace služby alebo Služby podpory. 

 

2. SOFTVÉROVÉ PREDPLATNÉ, DODÁVKA, OBMEDZENIA 

2.1 Udelenie licencie. Spoločnosť Talend týmto udeľuje Zákazníkovi, výhradne na internú podnikateľskú činnosť 
Zákazníka a jeho Spriaznených subjektov, obmedzené, nevýhradné a neprenosné právo a licenciu na: (a) 
používanie Softvéru Talend počas Predplatenej doby, s výhradou obmedzení príslušných pre Typ licencie. 
(ako je uvedené v Objednávkovom formulári); (b) trvalo používať akýkoľvek vygenerovaný kód s výhradou 
obmedzení uvedených nižšie v časti 2.2; (c) umožniť Povoleným spriazneným subjektom alebo externým 
dodávateľom, poskytujúcim služby v mene Zákazníka, používať Softvér a dokumentáciu Talend v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy za predpokladu, že (i) také použitie musí byť výlučne na prospech Zákazníka 
alebo Spriaznených subjektov; a (ii) Zákazník bude zodpovedný za všetky konania a opomenutia týchto tretích 
subjektov a; (d) vyhotovenie primeraného počtu kópií Softvéru Talend na účely zálohovania alebo archivácie, 
s výnimkou účelov Horúceho a Teplého zálohovania, ako sú tieto pojmy definované v Dodatku Typ licencie. 

2.2 Výhrada práv; obmedzenia. Spoločnosť Talend vlastní všetky práva a podiely na Softvéri Talend a na všetkých 
z neho odvodených dielach a Zákazníkovi sa neposkytuje implicitne, na základe prekážky uplatnenia 
žalobného nároku ani akokoľvek inak akákoľvek licencia na Softvér Talend. Zákazník rozumie a súhlasí, že 
schopnosť Zákazníka používať Softvér Talend je určovaná Kľúčom softvérového predplatného poskytnutým 
Zákazníkovi. Zákazník súhlasí s tým, že nebude: (i) používať Softvér Talend na iné ako licencované účely, 
napríklad na spracovanie Nepodporovaného kódu iného ako Generovaný kód; (ii) zhotovovať odvodené diela 
zo Softvéru Talend, tento disassemblovať, spätne zostavovať, spätne analyzovať, upravovať, kopírovať alebo 
používať softvér Talend akýmkoľvek iným spôsobom ako výslovne povoleným touto Zmluvou; (iii) pokúšať 
sa obísť, vyradiť z činnosti alebo potlačiť obmedzenia používania Softvéru Talend zákazníkom zakódované v 
Kľúči predplateného Softvéru, najmä akýchkoľvek obmedzení schopnosti spracúvať alebo využívať binárne 
artefakty kódu vytvorených pomocou TOS; (iv) previesť, predať, prenajať, poskytnúť na lízing, distribuovať, 
sublicencovať, požičať alebo inak úplne alebo čiastočne previesť Softvér Talend alebo Generovaný kód na 

https://www.talend.com/legal-terms/us-support-policy/


  

ktorýkoľvek tretí subjekt; (v) používať Softvér Talend alebo Generovaný kód na poskytovanie služieb 
zdieľania času, akejkoľvek ponuky softvéru ako služby („SaaS“), služieb servisnej kancelárie alebo ako súčasť 
poskytovateľa aplikačných služieb resp. formou ponuky služieb; (vi) pozmeniť alebo odstrániť akékoľvek 
oznámenia o vlastníkovi v Softvéri Talend alebo v generovanom kóde; a (vii) sprístupniť ktorejkoľvek tretej 
osobe akékoľvek analýzy výsledkov prevádzky Softvéru Talend, vrátane benchmarkových výsledkov , bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Talend. Bez ohľadu na vyššie uvedené obmedzenia, v 
prípade, že si Zákazník zakúpil licenciu na Softvérové predplatné na Komerčné použitie (ako je tento termín 
definovaný nižšie), Zákazník môže používať Softvér Talend na poskytovanie služieb tretím subjektom v 
prípadoch, keď takéto tretie subjekty pristupujú k aplikáciám alebo službám poskytovaným Zákazníkom, 
pritom však takéto subjekty nemajú možnosť nainštalovať, nakonfigurovať, spravovať alebo mať priamy 
prístup k Softvéru Talend. Spoločnosť Talend týmto súhlasí, že po zaplatení príslušných poplatkov umožní 
takéto použitie a podmienky tejto Zmluvy, vrátane toho, že odkazy na „interné použitie“ alebo „interné 
podnikové činnosti“ budú považované za zahŕňajúce a povoľujúce takéto použitie (ďalej len "Komerčné 
použitie"). 

2.3 Dodanie; kľúče na predplatné softvéru a správca použitia. Softvér Talend sa dodáva iba elektronicky 
preberaním a nebude k dispozícii v žiadnom inom formáte. Softvér Talend sa považuje za dodaný 
Zákazníkovi vtedy, keď spoločnosť Talend dá Zákazníkovi k dispozícii Kľúč softvérového predplatného. 
Zákazník rozumie a súhlasí, že Kľúč softvérového predplatného poskytnutý spoločnosťou Talend je potrebný 
na povolenie Softvéru Talend, a Kľúče softvérového predplatného sú platné len počas Doby platnosti 
predplatného. Zákazník ďalej rozumie a súhlasí, že: (i) v prípade porušenia platobných podmienok 
stanovených v tejto Zmluve Zákazníkom má spoločnosť Talend právo pozastaviť Predplatné softvéru a 
takéto pozastavenie nebude mať za následok žiadnu zmenu výšky poplatku za Softvérové predplatné ani 
predĺženie Doby platnosti predplatného; (ii) Softvér Talend bude v prípade, ak sa Doba platnosti predplatného 
nepredĺži, automaticky deaktivuje po uplynutí Doby platnosti predplatného a (iii) Kľúč softvérového 
predplatného automaticky zabráni používaniu Softvéru Talend v rozpore s platnými obmedzeniami Typu 
licencie, ako je uvedené v Objednávkovom formulári. A napokon, Zákazník rozumie a súhlasí, že po aktivácii 
Softvéru Talend softvérový modul („Správca používania“ (Use manager)) poskytne spoločnosti Talend určité 
informácie o systémovom prostredí, v ktorom Softvér Talend funguje, a že bude monitorovať používanie a 
bezpečnosť Softvéru Talend. Správca používania napríklad používa protokol HTTP a šifrovanie na 
poskytovanie informácií o operačnom systéme, veľkosti pamäte RAM, type a počte procesorov a adresu mac, 
ako aj meno zákazníka, typ licencie, verziu používaného Softvéru Talend, dátum začatia a ukončenia 
Softvérového predplatného a počet aktívnych používateľov, avšak s tým, že za žiadnych okolností Správca 
používania nezaznamenáva ani neprenáša do spoločnosti Talend žiadne údaje Zákazníka spracovávané 
Softvérom Talend. 

 

3. SLUŽBY 

3.1 Služby podpory. Spoločnosť Talend po zaplatení príslušných poplatkov Zákazníkom spoločnosti Talend 
poskytne zákazníkovi Služby podpory uvedené vo Formulári objednávky. Služby podpory sú zákazníkovi 
Poskytované výhradne na interné účely Zákazníka a Zákazník nesmie Služby podpory používať na 
poskytovanie akýchkoľvek konzultačných, školiacich služieb alebo služieb podpory ktorémukoľvek tretiemu 
subjektu. Spoločnosť Talend si vyhradzuje kedykoľvek primerane upraviť svoje Zásady poskytovania služieb 
podpory, avšak s tým, že spoločnosť Talend v žiadnom prípade nepristúpi na závažné zhoršenie alebo 
zníženie úrovne a kvality Služieb podpory poskytovaných podľa jej Zásad služieb podpory počas doby 
platnosti tejto Zmluvy. Spoločnosť Talend nie je povinná podporovať verzie Softvéru Talend, ktoré boli 
upravené Zákazníkom alebo boli použité na spracúvanie, manipuláciu alebo na iné použitie 
Nepodporovaného kódu. 

3.2 Poradenské služby. Ak Zákazník zaplatí spoločnosti Talend príslušné poplatky, spoločnosť Talend sa 
zaväzuje, že vynaloží komerčne primerané úsilie pri poskytovaní konzultačných služieb Zákazníkovi (ďalej len 
„Konzultačné služby“), pokiaľ vôbec, uvedené v príslušnom Objednávkovom formulári, prípadne podľa ďalej 
uvedeného opisu v príslušnom Výkaze prác. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v príslušnom Objednávkovom 
formulári, Konzultačné služby sa poskytujú na základe sadzieb T&M („čas a materiál“) uvedených v 



  

príslušnom Objednávkovom formulári. Každá hodina odpracovaná cez víkend (sobota, nedeľa) alebo 
štátneho sviatku bude účtovaná za 1,5-násobok dohodnutej hodinovej sadzby. Akýkoľvek odhad času alebo 
počtu dní resp. hodín potrebných na vykonanie Konzultačných služieb alebo akákoľvek peňažná suma 
uvedená v príslušnom Objednávkovom formulári alebo Výkaze práce za Služby T&M sa považuje za odhad 
na určenie rozpočtu zákazníka a na účely plánovania zdrojov v spoločnosti Talend. 

3.3 Školiace služby. Ak Zákazník zaplatí spoločnosti Talend príslušné poplatky, spoločnosti Talend súhlasí, že 
Zákazníkovi poskytne školiace služby pod vedením inštruktora (ďalej len „Školiace služby“), ak existujú, 
uvedené v príslušnom Objednávkovom formulári, na ktoré si Zákazník zakúpil vzdelávacie kredity alebo tak, 
ako to môže byť ďalej opísané v príslušných Výkazoch prác. Vzdelávacie kredity si Zákazník môže zakúpiť a 
použiť na Školiace služby do dvanástich (12) mesiacov od dátumu zakúpenia. Každý deň Školiacich služieb su 
vyžaduje pätnásť (15) vzdelávacích kreditov na súkromné kurzy alebo štyri (4) vzdelávacie kredity na verejné 
kurzy, ak sú k dispozícii. Verejné kurzy nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Účasť na súkromných 
kurzoch sa obmedzuje na osem (8) účastníkov, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak so spoločnosťou 
Talend. Vzdelávacie kredity sa nemôžu využiť na Vzdelávacie služby ani na Výdavky. 

3.4 Vzdelávacie služby. Spoločnosť Talend po zaplatení príslušných poplatkov Zákazníkom spoločnosti Talend 
poskytne zákazníkovi Vzdelávacie služby uvedené vo Formulári objednávky. Vzdelávacie služby sa poskytujú 
na základe ročného obdobia predplatného počas Doby platnosti predplatného, ako je uvedené v platnom 
Objednávkovom formulári. Všetok prístup a zdroje poskytované so Vzdelávacími službami sa môže využívať 
iba počas Doby platnosti predplatného. Spoločnosť Talend si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek obsah 
Vzdelávacích služieb podľa vlastného uváženia. 

3.5 Stornovanie a zmena harmonogramu. Zrušenie alebo preloženie času Konzultačných alebo Školiacich služieb 
musí byť vykonané písomne. Konzultačné alebo Školiace služby sa plánujú na vzájomnej spoločnej dohody 
zmluvných strán. Ak ich Zákazník stornuje alebo odloží menej ako päť (5) pracovných dní pred začiatkom 
nasadenia, spoplatňuje sa to stornovacím/presúvacím poplatkom vo výške 1500 USD za jedného konzultanta 
Talend a navyše zákazník uhradí spoločnosti Talend všetky nerefundovateľné cestovné výdavky vynaložené 
spoločnosťou Talend pred takýmto stornovaním alebo odložením Poradenských alebo Školiacich služieb zo 
strany Zákazníka. 

3.6 Subdodávatelia. Spoločnosť Talend si vyhradzuje právo využívať subdodávateľov na poskytovanie Služieb v 
mene spoločnosti Talend a Zákazník týmto súhlasí s takýmto použitím za predpokladu, že spoločnosť Talend 
zostáva naďalej výhradne zodpovedná voči Zákazníkovi za poskytovanie všetkých príslušných Služieb. 

3.7 Zásady práce so zákazníkmi. Zatiaľ čo v priestoroch vlastnených, kontrolovaných alebo prenajatých 
Zákazníkom sa všetci zamestnanci spoločnosti Talendu budú správať v súlade so štandardnými predpismi 
ochrany zdravia, bezpečnosti práce a zabezpečenia Zákazníka. 

3.8 Vlastníctvo pracovného produktu a iných materiálov. Pri vykonávaní Služieb môže spoločnosť Talend 
vytvoriť odvodené diela Softvéru Talend, nový softvér alebo iné autorské diela (spoločne nazývaný „Pracovný 
produkt“). S výhradou vlastníckeho podielu zákazníka na dôverných informáciách zákazníka a jeho povinností 
voči spoločnosti Talend bude Talend vlastniť všetky práva a podiely na všetkých Pracovných produktoch 
vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na nich. Spoločnosť Talend týmto udeľuje Zákazníkovi licenciu 
na tento Pracovný produkt za rovnakých zmluvných podmienok, ako má licencia Zákazníka na Softvér Talend 
uvedená vyššia v Časti 2.1. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti, 
si spoločnosť v prípade Pracovného produktu, ktorý predstavuje Vygenerovaný kód, si spoločnosť Talend 
ponecháva vlastníctvo Vygenerovaného kódu. Nič z toho, čo táto Zmluva obsahuje, sa nepovažuje za 
zakazujúce spoločnosti Talend používať na akýkoľvek účel akékoľvek všeobecné vedomosti, zručnosti, 
techniky alebo metódy, s ktorými sa oboznámi pri poskytovaní Služieb. Zákazník súhlasí a potvrdzuje, že 
Zákazník nezískava žiadne práva duševného vlastníctva na materiály poskytované spoločnosťou Talend 
Zákazníkovi v súvislosti s poskytovaním Vzdelávacích služieb alebo Školiacich služieb (ďalej len „Materiály“), 
okrem práva na ich používanie, ktoré je osobitne udelené v tejto Zmluve. Zákazník je oprávnený uchovávať a 
používať všetky Materiály poskytnuté spoločnosťou Talend Zákazníkovi, avšak bez akejkoľvek ďalšej licencie 
na uplatnenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v nich, ktoré sú týmto striktne vyhradené pre 
spoločnosť Talend. Platí najmä a bez obmedzenia, že Materiály sa nesmú kopírovať elektronicky ani inak, či 
už na archívne alebo iné účely, upravovať vrátane prekladania, ďalšej distribúcie, sprístupnenia tretím 



  

subjektom, zapožičiavať, prenajímať, sprístupňovať verejnosti, predávať, ponúkať na predaj, zdieľať alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať. Všetky ochranné známky spoločnosti Talend, obchodné názvy, 
logotypy a oznámenia uvedené na Materiáloch, sa musia zachovať a nesmú sa zámerne znehodnocovať, 
meniť ani ničiť, okrem bežného opotrebovania. Zákazník nesmie používať žiadne ochranné známky 
spoločnosti Talend bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Talend. Vzdelávacie služby poskytujú 
študentom nepretržitý prístup k rôznym materiálom a službám na ich osobné použitie a nie sú postúpiteľné 
ani prevoditeľné. Poskytovanie materiálov Vzdelávacích služieb tretiemu subjektu a ich používanie na 
prospech tretieho subjektu alebo kohokoľvek iného, ako príslušný Študent, sa považuje za závažné porušenie 
tejto Zmluvy. 

3.9 Povinnosti Zákazníka. Zákazník súhlasí, že spoločnosti Talend poskytne takú spoluprácu, materiály, 
informácie, prístup a podporu, ktoré spoločnosť Talend považuje za primerane potrebnú, aby spoločnosť 
Talend mohla úspešne poskytovať Služby. Zákazník rozumie a súhlasí, že povinnosti spoločnosti Talend 
poskytovať Služby sú výslovne podmienené tým, že Zákazník poskytne takúto spoluprácu, materiály, 
informácie, prístup a podporu. Ak si Zákazník objednal Vzdelávacie služby, Zákazník určí osobu, ktorej má 
byť priradené jedinečné meno používateľa a heslo na prístup a na správu Vzdelávacieho predplatného 
(„Power User“). Power User je zodpovedný za identifikáciu a autentifikáciu všetkých Študentov, za 
schvaľovanie prístupu týchto Študentov k Vzdelávaciemu predplatnému (ďalej len „Aktívni študenti“) a za 
deaktiváciu alebo opätovnú aktiváciu Študentov. Počet Aktívnych študentov je obmedzený na celkový počet 
Licencovaných používateľov. Výhradnú zodpovednosť za (a) posúdenie vhodnosti každého Študenta pre 
Vzdelávacie predplatné, (b) zápis každého Študenta do príslušného kurzu (kurzov) a (c) zabezpečenie 
zachovania dôvernosti mien používateľov, hesiel a informácií o účte nesie Zákazník. 

 

4. POPLATKY, PLATBA A DANE 

4.1 Poplatky. Zákazník súhlasí, že zaplatí spoločnosti Talend príslušné poplatky za Softvérové predplatné, Služby 
a Predplatné na cloudové služby uvedené vo Formulári objednávky. 

4.2 Fakturácia. Pokiaľ v Objednávkovom formulári alebo v Dodatku o cloudových službách nie je uvedené inak, 
poplatky za Služby, Softvérové predplatné alebo Predplatné na cloudové služby sa fakturujú po vyplnení 
príslušného Objednávkového formulára oboma Zmluvnými stranami. Ak nebude vyhotovený žiadny 
Objednávkový formulár, potom po prijatí a akceptovaní platného Objednávkového príkazu spoločnosťou 
Talend. 

4.3 Platba. Pokiaľ v Objednávkovom formulári, v Dodatku o cloudových službách alebo v Dodatku Produkty 
Stitch nie je uvedené inak, všetky faktúry budú uhradené v oficiálnej mene krajiny subjektu spoločnosti Talend 
uvedeného v Časti 10, sú splatné po prijatí a budú uhradené do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia 
faktúry. Platby budú uhradené bez práva na započítanie pohľadávok alebo spätnú úhradu. Zákazník zaplatí 
spoločnosti Talend všetky sumy splatné podľa tejto Zmluvy na adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo na také 
iné miesto, ktoré spoločnosť Talend písomne určí. Každá suma, ktorá nebola zaplatená v lehote splatnosti, 
podliehať úroku vo výške jeden a pol percenta (1,5 %) mesačne alebo maximálnej sadzbe povolenej zákonom, 
pričom platí vyššia z oboch hodnôt, naúčtovanému a násobenému na dennej báze od termínu splatnosti do 
dátumu zaplatenia. 

4.4 Predbalené služby a výdavky. Školiace služby a všetky Konzultačné služby, ktoré nie sú poskytované na 
základe T&M, sa predávajú ako „Predbalené služby“ s pevnými cenami, ako je špecifikované v príslušnom 
Objednávkovom formulári. Poplatky za Predbalené služby budú zodpovedať uvedeným v príslušnom 
objednávkovom formulári. Všetky Predbalené služby, príslušné poplatky za ktoré sa hradia vopred, je 
Zákazník povinný spotrebovať do jedného (1) roka od dátumu ich zakúpenia a tieto poplatky sa nevracajú. 
Zákazník uhradí spoločnosti Talend všetky primerané cestovné, ubytovacie, komunikačné a vreckové výdavky 
vynaložené v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Výdavky“), pričom s tým, že spoločnosť Talend 
súhlasí s tým, že každá takáto náhrada môže byť na základe písomnej žiadosti Zákazníka obmedzená 
štandardnými zásadami cestovných náhrad Zákazníka. 



  

4.5 Dane. Všetky sumy, ktoré má Zákazník zaplatiť spoločnosti Talend na základe tejto Zmluvy, sa uvádzajú bez 
akýchkoľvek daní, poplatkov, DPH alebo iných príslušných vládnych poplatkov, ktoré môže vyrubiť 
ktorákoľvek jurisdikcia (ďalej len „Dane“) a Zákazník súhlasí, že zaplatí takéto Dane, okrem daní z príjmu 
spoločnosti Talend, nezávisle od toho, či sú založené na hrubom obrate, dodaní, držbe alebo používaní 
Softvéru Talend, poskytovaní Služieb, vyhotovení, podpísaní alebo plnení tejto Zmluvy alebo inak, najmä 
všetkých daní z tovaru a služieb, daní z predaja, spotrebnej dane, dovozného alebo vývozného poplatku, dane 
z pridanej hodnoty, vládnych poplatkov za povolenie, licenčných poplatkov a ciel. Ak je zákazník v dôsledku 
akejkoľvek dane alebo poplatku povinný zraziť akúkoľvek čiastku z akejkoľvek platby spoločnosti Talend, 
suma platby pre spoločnosť Talend sa automaticky navýši tak, aby plne vyrovnala takúto daň a aby sa suma 
skutočne uhradená spoločnosti Talend, bez akýchkoľvek daní, rovnala fakturovanej alebo inak splatnej sume. 
Zákazník bezodkladne predloží spoločnosti Talend oficiálne potvrdenie prijatia platby týchto Daní 
príslušnému daňovému orgánu. Ak je Zákazník oslobodený od platenia dane, Zákazník poskytne spoločnosti 
Talend osvedčenie o oslobodení od dane prijateľné pre daňový úrad. 

4.6 Nákupy prostredníctvom predajcov. Ak Zákazník nakúpi licencie Softvér Talend alebo ak si zakúpi Služby 
(vrátane Cloudových služieb Talend a prípadné predĺženie doby ich poskytovania) prostredníctvom 
autorizovaného predajcu spoločnosti Talend, platia zmluvné podmienky tejto Zmluvy a nahrádzajú akúkoľvek 
inú zmluvu, okrem všetkých zmluvných podmienok týkajúcich sa cien, platby alebo Daní. Takéto zmluvné 
podmienky budú dojednané výlučne Zákazníkom a takýmto autorizovaným predajcom. Ak Zákazník prestane 
platiť Predajcovi alebo ak ukončí svoju zmluvu s predajcom, spoločnosť Talend má právo ukončiť prístup 
Zákazníka ku Cloudovej službe Talend kedykoľvek po tridsiatich (30) dňoch od písomného oznámenia 
Zákazníkovi, pokiaľ sa Zákazník a spoločnosť Talend písomne nedohodli inak. 

4.7 Pay As You Go (priebežná platba – platí len pre Talend Cloud Pipeline Designer) 

4.7.1 Všeobecné ustanovenia. Nasledujúce zmluvné podmienky platia len pre Predplatné na cloudové služby na 
Talend Cloud Pipeline Designer (ďalej len „Pipeline Designer“) predplatené Zákazníkom na základe 
ponúkanej spotreby (ďalej len „Predplatné systémom priebežného financovania“). 

 Predplatné systémom priebežného financovania a platobný postup pre Pipeline Designer vybavuje spriaznený 
subjekt spoločnosti Talend – Stitch, Inc. (ďalej len Talend na účely tejto Časti 4.7). Poplatky za Predplatné na 
Pipeline Designer sa automaticky účtujú podľa vášho evidovaného spôsobu úhrady podľa skutočného 
využívania za predchádzajúci mesiac bez vopred stanoveného záväzku, až kým nezrušíte Predplatné na 
Pipeline Designer Cloud. Platba sa hradí periodicky a pozadu. Príslušná Doba platnosti predplatného v 
prípade Predplatného na Pipeline Designer Cloud začína dňom uvedeným v príslušnej objednávke a potom sa 
bude automaticky predlžovať pri každom nasledujúcom mesačnom výročí takéhoto Cloudového 
predplatného, kým nebude stornované alebo inak ukončené v súlade s podmienkami uvedené ďalej v Časti 
4.7.5. Spoločnosť Talend si vyhradzuje právo zrušiť Predplatné na cloudové služby, ak spoločnosť Talend 
nedokáže úspešne zinkasovať váš spôsob úhrady za predĺženie vášho Predplatného na cloudové služby. 
Všetky poplatky za predplatné sú plne zarobené zaplatením. Týmto výslovne súhlasíte, že spoločnosť Talend 
môže predkladať pravidelné poplatky (napr. mesačne) bez ďalšieho povolenia od vás, až kým spoločnosť 
Talend nedostane od vás písomné oznámenie, že ste ukončili platnosť tohto oprávnenia alebo že chcete 
zmeniť spôsob platby. Takéto oznámenie nebude mať vplyv na poplatky, odoslané predtým, ako spoločnosť 
Talend dokáže primerane konať na základe takéhoto oznámenia 

4.7.2 Platba kreditnou kartou; elektronická platba. Na spracúvanie takých transakcií spoločnosť Talend využíva 
platobnú službu tretieho subjektu (ďalej len „Poskytovateľ spracúvania platieb“). Zákazník poskytne (pri 
registrácii na platforme Talend Cloud) platnú kreditnú kartu alebo iný prijateľný spôsob elektronickej platby 
schválený spoločnosťou Talend poskytovateľovi Poskytovateľovi spracúvania platieb spoločnosti Talend a 
podnikne všetky potrebné kroky na povolenie automatickej úhrady poplatkov za Predplatné na cloudové 
služby a za skutočné používanie Pipeline Designer objednaného ako sa uvádza vyššie v Časti 4.7.1 (ďalej len 
„Poplatky“), pričom Poskytovateľ spracúvania platieb môže podľa potreby automaticky účtovať súvisiace 
Poplatky a všetky príslušné Dane pozadu. Zákazník súhlasí so sprístupnením svojich fakturačných údajov 
takémuto Poskytovateľovi spracúvania platieb. Zákazník môže dostať potvrdenie o prijatí platby po jej prijatí 
spoločnosťou Talend alebo môže dostať potvrdenie z Cloudovej Platformy Talend na sledovanie stavu 
svojho Predplatného na cloudové služby a Poplatkov. Ak Zákazník nepredloží elektronickú informáciu o 



  

platbe do desiatich (10) dní od vystavenia objednávky alebo odkedy začne používať Predplatné na softvér 
Pipeline Designer, spoločnosť Talend môže transakciu stornovať. Zákazník sa týmto vzdáva akejkoľvek 
požiadavky, ktorú by mohol mať na spracúvanie platby na základe faktúry prostredníctvom nákupnej 
objednávky a súhlasí, že bude platiť spoločnosti Talend podľa platobných metód opísaných v tejto časti. 
Zákazník súhlasí s tým, že bezodkladne upozorní spoločnosť Talend na akúkoľvek zmenu čísla účtu, dátumu 
uplynutia platnosti alebo akýchkoľvek iných informácií potrebných na zabezpečenie nepretržitého spracúvania 
poplatkov za Predplatné na cloudové služby. Po vyhotovení objednávky a dokončení registrácie platby 
Zákazník týmto oprávňuje Spoločnosť Talend, aby automaticky účtovala poplatky Predplatné na cloudové 
služby za Predplatné na Predplatné na Pipeline Designer Cloud zakúpené na základe tejto Zmluvy a neskôr za 
každé následné predĺženie platnosti, kým nebudú stornované alebo ukončené podľa tejto Zmluvy. Každý 
Poplatok za Predplatné na cloudové služby nezaplatený do termínu splatnosti sa považuje za priestupok a 
spoločnosť Talend si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť Zákazníkovi platnosť Predplatného na 
Pipeline Designer Cloud v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. A napokon, Zákazník rozumie a súhlasí s tým, 
že prístup alebo nepretržitý prístup ku Cloudovej Platforme Talend je podmienený tým, že spoločnosť Talend 
prijme platbu v plnej výške za Predplatné na cloudové služby. 

4.7.3 Informácie o platbách. Zákazník bude udržiavať aktuálnosť vašich kontaktných a fakturačných údajov. 
Zmeny môžu byť vykonané na fakturačnej stránke Zákazníka na webovom sídle Cloudovej platformy Talend. 

4.7.4 Pozastavenie platnosti. Spoločnosť Talend môže pozastaviť platnosť Predplatného na Pipeline Designer 
Cloud, ak Zákazník nezaplatí sumy podliehajúce zaplateniu na základe tejto Zmluvu alebo ak Zákazník poruší 
akékoľvek iné podmienky tejto Zmluvy. Ak nastane jedna alebo viaceré z týchto podmienok, pozastavenie sa 
bude vzťahovať na Predplatné na Pipeline Designer Cloud a zostane v platnosti len dovtedy, kým platí táto 
podmienka. Spoločnosť Talend oznámi Zákazníkovi vopred takéto pozastavenie, okrem prípadov, keď bude 
spoločnosť Talend odôvodnene presvedčená, že pozastavenie je potrebné uplatniť okamžite. Spoločnosť 
Talend zašle Zákazníkovi oznámenie najmenej 30 dni pred každým pozastavením z titulu neplatenia. Ak 
Zákazník neodstráni nedoplatok do 30 dní od tohto oznámenia, spoločnosť Talend ukončí platnosť 
Predplatného na Pipeline Designer Cloud. 

4.7.5 .Ukončenie platnosti. Zákazník môže ukončiť platnosť Predplatného na Pipeline Designer Cloud 
kedykoľvek počas Doby predplatného na cloudové služby; Zákazník však uhradí všetky splatné sumy pred 
nadobudnutím účinnosti ukončenia; nebudú poskytnuté žiadne náhrady. 

 

5. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE PLATNOSTI. 

5.1 Doba platnosti. Platnosť tejto Zmluvy začína plynúť Dňom účinnosti a pretrváva,, pokiaľ nebude predčasne 
ukončená podľa ďalej uvedenej Časti 5.2, v platnom stave až do uplynutia platnosti príslušnej Doby platnosti 
predplatného. 

5.2 Ukončenie platnosti a doba po ukončení platnosti. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže písomným oznámením 
druhej Zmluvnej strane ukončiť platnosť tejto Zmluvy pri jej závažnom porušení druhou Zmluvnou strany, 
ak táto Zmluvná strana nenapraví takéto závažné porušenie do tridsiatich (30) dní od prijatia písomného 
oznámenia o takomto závažnom porušení od neporušujúceho Zmluvnej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené 
sa platnosť tejto Zmluvy automaticky ukončí, ak Zákazník úmyselne poruší rozsah licencie udelenej v Časti 
2.1 tejto Zmluvy. Zákazník je povinný bezodkladne po vypovedaní tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu 
prestať používať Softvér Talend a dokumentáciu a zničiť (a písomne potvrdiť Spoločnosti Talend fakt 
takéhoto zničenia) alebo vrátiť spoločnosti Talend všetky kópie Softvéru Talend a dokumentácie, ktoré má 
zákazník k dispozícii alebo ktoré sa nachádzajú pod kontrolou Zákazníka. 

5.3 Platnosť po skončení platnosti Zmluvy. Všetky platobné záväzky na základe Časti 4, plus Častí 1, 2.1 písm. b, 
3.8, 5.2, 5.3, a 6 – 12 zostáva v platnosti po akomkoľvek ukončení alebo uplynutí platnosti tejto Zmluvy. 

 

  



  

6. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

6.1 Dôverné informácie Každá zo zmluvných strán (ďalej len „Prijímajúca zmluvná strana“) súhlasí, že zachová 
dôverný charakter všetkých informácií, ktoré jej poskytne druhá zmluvná strana (ďalej len „Sprístupňujúca 
strana“), ktoré sú označené alebo klasifikované ako dôverné alebo proprietárne, alebo o ktorých Prijímajúca 
strana vie alebo by mala vedieť, že sú dôverné vzhľadom na sprievodné okolnosti sprístupnenia 
Sprístupňujúcou stranou (ďalej len „Dôverné informácie“). Povinnosť Prijímajúcej strany nesprístupniť 
informácie sa nevzťahuje na informácie, u ktorých vie Prijímajúca strana preukázať: i) že boli oprávnene v jej 
držbe, alebo že jej boli známe už pred prijatím Dôverných informácií; ii) že sú alebo sa stanú verejne známymi 
bez zavinenia Prijímajúcej strany; iii) že Prijímajúca strana ich dostala oprávnene od tretieho subjektu bez 
porušenia ktorejkoľvek povinnosti zachovávať dôvernosť; iv) že Prijímajúca strana ich získala nezávisle bez 
čerpania Dôverných informácií od druhej Zmluvnej strany; alebo v) že ich je povinná sprístupniť na základe 
nariadenia, zákona alebo súdneho príkazu (avšak len v minimálnom rozsahu potrebnom na splnenie takéhoto 
nariadenia alebo príkazu a aj to až po predchádzajúcom oznámení Sprístupňujúcej strane). Každá zmluvná 
strana bude vždy, ako počas Doby platnosti tejto Zmluvy, tak aj potom, veriť a dôverovať všetkým 
Dôverným informáciám druhej zmluvnej strany a sprístupní Dôverné informácie iba svojim zamestnancom, 
zástupcom, predstaviteľom, spriazneným subjektom a oprávneným zmluvným dodávateľom alebo 
subdodávateľom (spoločne nazývaným „Zástupcovia“), ktorí sa potrebujú oboznámiť s nimi na účely tejto 
Zmluvy. Každá zmluvná strana oznámi a informuje týchto Zástupcov o obmedzeniach, povinnostiach a 
záväzkoch každej zmluvnej strany týkajúcich sa používania, prístupu k Dôverným informáciám a ich 
nesprístupňovania a získa alebo získala od svojich Zástupcov súhlas s dodržiavaní takýchto obmedzení, 
povinností a záväzkov týkajúcich sa takýchto Dôverných informácií, ktoré nie sú menej obmedzujúce ako tie, 
ktoré sú obsiahnuté v tejto Zmluve. Každá zmluvná strana zodpovedá za všetky konania a opomenutia 
Zástupcov týkajúce sa Dôverných informácií druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že 
druhej zmluvnej strane bezodkladne oznámi, ak sa dozvie o porušení alebo podozrení na porušenie 
niektorého z vlastníckych obmedzení stanovených v tejto Časti. Prijímajúca strana berie na vedomie, že 
sprístupnenie Dôverných informácií by spôsobilo značnú ujmu, za ktorú by samotná náhrada škody nebola 
dostatočným opravným prostriedkom, preto po takomto sprístupnení Prijímajúcou stranou má Sprístupňujúca 
strana nárok, okrem všetkých iných opravných prostriedkov, ktoré by mohla mať podľa zákona, aj na 
primeranú nápravu podľa ekvity. 

 

7. ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

7.1 Záruka na výkonnosť softvéru a opravný prostriedok. Spoločnosť Talend Zákazníkovi ručí, že šesťdesiat (60) 
dní od dátumu účinnosti (ďalej len „Záručná lehota“) bude Softvér Talend fungovať vo všetkých závažných 
ohľadoch v súlade s Dokumentáciou, pokiaľ miestne platné právne predpisy nepredpokladajú dlhšiu záručnú 
lehotu. Výhradným opravným prostriedkom Zákazníka a jediným záväzkom spoločnosti Talend za akékoľvek 
zlyhanie Softvéru Talend v ktoromkoľvek významnom ohľade oproti jeho Dokumentácii bude, že spoločnosť 
Talend vynaloží komerčne primerané úsilie na nápravu takéhoto nesúladu. Takéto záruky sa nevzťahujú na 
žiadnu chybu resp. nedostatok vyplývajúce: (i) zo zneužitia, (ii) z náhodnej straty, (iii) z používania alebo 
kombinovania softvéru Talend s akýmikoľvek produktmi, tovarmi, službami alebo inými predmetmi 
poskytnutými kýmkoľvek iným ako spoločnosť Talend (pokiaľ by to spoločnosť Talend písomne 
neodporučila), (iv) z akejkoľvek zmeny, ktorú nevykonala spoločnosť Talend, alebo z akéhokoľvek použitia 
Softvéru Talend Zákazníkom v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy. 

7.2 Záruka na služby a opravný prostriedok. Spoločnosť Talend ručí, že (i) bude poskytovať Služby odborne a v 
súlade so všeobecne prijatými priemyselnými normami, (ii) po dobu tridsiatich (30) dní od dokončenia 
príslušných Konzultačných služieb budú všetky Realizačné výstupy diela fungovať vo všetkých závažných 
ohľadoch v súlade so všetkými špecifikáciami, ktoré sú preň uvedené v príslušnom Výkaze prác, a (iii) 
Vzdelávacie služby budú zodpovedať príslušným opisom kurzov na webovom sídle spoločnosti Talend. Pri 
porušení vyššie uvedenej záruky bude jedinou povinnosťou spoločnosti Talend a výlučným opravným 
prostriedkom Zákazníka povinnosť spoločnosti Talend znova poskytnúť príslušné Služby s cieľom napraviť 
príslušný nesúlad. 



  

7.3 Vylúčenie a obmedzenia záruky OKREM TOHO, ČO SA UVÁDZA VYŠŠIE V ČASTIACH 7.1 ALEBO 
7.2, V DODATKU O CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH ALEBO V DODATKU O PRODUKTOCH 
STITCH SA SOFTVÉR TALEND, SLUŽBY A CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND POSKYTUJÚ „TAKÉ, 
AKÉ SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ TALEND A JEJ POSKYTOVATELIA 
LICENCIÍ NEDÁVAJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO 
ZÁKONNÉ OHĽADOM ALEBO TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU TALEND, DOKUMENTÁCIE, 
MATERIÁLOV, SLUŽIEB ALEBO CLOUDOVÝCH SLUŽIEB TALEND POSKYTNUTÝCH ALEBO 
DODANÝCH ZÁKAZNÍKOVI NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY. SPOLOČNOSŤ TALEND A JEJ 
POSKYTOVATELIA LICENCIÍ SA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI 
PRÁVNYMI PREDPISMI VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK 
OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A 
NEPORUŠOVANIA, POKIAĽ IDE O SOFTVÉR TALEND, DOKUMENTÁCIU, SLUŽBY A 
CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU TALEND PODĽA TEJTO 
ZMLUVY A S PRIHLIADNUTÍM NA TO, ČO BOLO UVEDENÉ VYŠŠIE. OKREM TOHO 
SPOLOČNOSŤ TALEND NEZARUČUJE VÝSLEDKY POUŽÍVANIA ANI TO, ŽE SOFTVÉR 
TALEND, VZDELÁVACIE SLUŽBY ALEBO CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND BUDÚ BEZCHYBNÉ, 
ANI TO, ŽE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU TALEND, REALIZAČNÝCH VÝSTUPOV, 
VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB ALEBO CLOUDOVÝCH SLUŽIEB TALEND ZÁKAZNÍKOM BUDE 
NEPRERUŠOVANÉ. SPOLOČNOSŤ TALEND VYUŽÍVA NA CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND AKO 
HOSTITEĽSKÉ DÁTOVÉ CENTRUM TRETIEHO SUBJEKTU. ZÁKAZNÍK POTVRDZUJE, ŽE 
SPOLOČNOSŤ TALEND NEKONTROLUJE PRENOS ÚDAJOV CEZ TAKÉTO OBJEKTY 
TRETÍCH SUBJEKTOV, VRÁTANE INTERNETU, A ŽE CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND ALEBO 
VZDELÁVACIE SLUŽBY MÔŽU BYŤ VYSTAVENÉ OBMEDZENIAM, ZDRŽANIAM A INÝM 
PROBLÉMOM SÚVISIACIM S POUŽÍVANÍM TAKÝCHTO OBJEKTOV TRETIEHO SUBJEKTU. 
SPOLOČNOSŤ TALEND NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE MEŠKANIE, VÝPADKY DODÁVOK ANI 
ZA INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z TAKÝCHTO PROBLÉMOV. 

 

8. NÁROKY Z TITULU PORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

8.1 Záväzok. S výhradou príslušných podmienok a obmedzení uvedených v tejto Časti 8 spoločnosť Talend na 
svoje náklady (i) bude obhajovať alebo, podľa vlastného uváženia, urovná nárok vznesený voči Zákazníkovi 
nespriazneným tretím subjektom, ktorý obviňuje Softvér Talend alebo Cloudové služby Talend z porušenia 
patentu tohto subjektu zaregistrovaného v Spojených štátoch amerických alebo ktoréhokoľvek autorského 
práva resp. ochrannej známky tohto subjektu zaregistrovaných v jurisdikcii, kde Zákazník používa Softvér 
Talend alebo Cloudové služby Talend, alebo z úmyselného a nezákonného používania obchodného tajomstva 
tohto subjektu (každý z týchto príkladov ďalej len „Nárok z titulu porušenie“) a (ii) zaplatí každé urovnanie 
takéhoto Nároku z titulu porušenia práv duševného vlastníctva, s ktorým bude spoločnosť Talend súhlasiť, 
alebo zaplatí každú náhradu škody, ktorú tomuto tretiemu subjektu nakoniec prizná súd s príslušnou súdnou 
právomocou, vyplývajúce z takéhoto Nároku z titulu porušenia práv duševného vlastníctva. 

8.2 Opravné prostriedky. Ak by počas Doby platnosti Softvér Talend alebo Cloudové služby Talend boli alebo, 
podľa racionálneho názoru spoločnosti Talend, by sa mohli stať predmetom Nároku z titulu porušenia práv 
duševného vlastníctva, spoločnosť Talend môže na vlastné náklady a podľa vlastného uváženia: (i) získať pre 
Zákazníka právo na ďalšie používanie Softvéru Talend alebo Cloudových služieb Talend; (ii) upraviť Softvér 
Talend alebo Cloudové služby Talend tak, aby prestali porušovať ale pritom by boli v podstate funkčne 
rovnocenné; alebo (iii) v prípade, ak ani (i) ani (ii) nepredstavuj komerčne racionálne možnosti, ukončí 
platnosť licencie Zákazníka na používanie Softvéru Talend alebo Cloudových služieb Talend a bezodkladne 
dobropisuje Zákazníkovi všetky predplatené, ale nevyužité poplatky zaplatené Zákazníkom Spoločnosti 
Talend za Predplatné softvéru alebo Cloudové predplatné, poukázané takýmto ukončením platnosti. 

8.3 Výluky. Spoločnosť Talend nebude mať žiadne záväzky voči Zákazníkovi v tom rozsahu, v akom ktorýkoľvek 
Nárok z titulu porušenia práv duševného vlastníctva bude založený na, resp. bude vyplývať: (i) z používania 
ktorejkoľvek verzie Softvéru Talend alebo Cloudových služieb Talend, ktoré neboli poskytnuté priamo cez 
spoločnosť Talend alebo autorizovaný predajca spoločnosť Talend; (ii) z nepoužívania aktualizácie Softvéru 



  

Talend alebo Cloudových služieb Talend, ktorými by sa predišlo Nároku z titulu porušenia práv duševného 
vlastníctva; (iii) z modifikácie Softvéru Talend, ktorá nebola vykonaná spoločnosťou Talend; (iv) z 
kombinovania, prevádzky alebo používania Softvéru Talend alebo Cloudových služieb Talend s akýmikoľvek 
inými produktmi, službami alebo zariadením, ktoré spoločnosť Talend neposkytla; (v) zo špecifikácií, ktoré 
Zákazník poskytne spoločnosti Talend z akýchkoľvek Služieb alebo Realizačného výstupného produktu Diela, 
(vi) z ktoréhokoľvek práva duševného vlastníctva vlastneného Zákazníkom alebo licencovaného Zákazníkovi, 
okrem Softvéru alebo Cloudových služieb Talend alebo (vii) z ktoréhokoľvek Softvéru s licenciou typu open-
source tretieho subjektu. Zákazník uhradí spoločnosti Talend všetky výdavky, náklady alebo škody, spôsobené 
konaním alebo situáciami opísanými vyššie v bode 8.3 (i) - (vii). 

8.4 Podmienky. Záväzky spoločnosti Talend podľa Časti 8.1 sú podmienené tým, že Zákazník (i) bezodkladne 
informuje spoločnosť Talend o každom hroziacom alebo podanom Nároku z titulu porušenia práv duševného 
vlastníctva, (ii) poskytne spoločnosti Talend primeranú súčinnosť a informácie požadované spoločnosťou 
Talend v súvislosti s obhajobou alebo urovnaním Nároku z titulu porušenia práv duševného vlastníctva a (iii) 
prenechá výlučne na spoločnosť Talend vedenie obhajoby a urovnania Nároku z titulu porušenia práv 
duševného vlastníctva. Právny zástupca Zákazníka bude mať právo podieľať sa na obhajobe proti Nároku z 
titulu porušenia práv duševného vlastníctva na vlastné náklady Zákazníka. Bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti Talend nebude Zákazník urovnávať, prijímať kompromis ani súhlasiť s prijatím 
akéhokoľvek rozsudku v súvislosti s akýmkoľvek podaným alebo hroziacim Nárokom z titulu porušenia práv 
duševného vlastníctva. 

8.5 VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA TEJTO ČASTI 8 STANOVUJÚ CELÚ ZODPOVEDNOSŤ A 
POVINNOSTI SPOLOČNOSTI TALEND A VÝHRADNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK ZÁKAZNÍKA 
AK IDE O KTORÉKOĽVEK SKUTOČNÉ ALEBO ÚDAJNÉ PORUŠENIE KTORÉHOKOĽVEK 
PATENTU, AUTORSKÉHO PRÁVA, OBCHODNÉHO TAJOMSTVA, OCHRANNEJ ZNÁMKY 
ALEBO INÉHO PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SOFTVÉROM TALEND ALEBO 
CLOUDOVÝMI SLUŽBAMI TALEND. 

 

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

9.1 Vzdanie sa nároku na náhradu z titulu určitých škôd. ZÁKAZNÍK, SPOLOČNOSŤ TALEND ANI JEJ 
POSKYTOVATELIA LICENCIE NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA STRATU NA 
ZISKU, STRATU POUŽITEĽNOSTI, PRERUŠENIE PREVÁDZKY, STRATU ÚDAJOV, NÁKLADY 
NA NÁHRADNÝ TOVAR ALEBO SLUŽBY ANI ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, OSOBITNÉ, 
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S 
POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR TALEND ALEBO CLOUDOVÉ 
SLUŽBY TALEND, BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ÚDAJNÉ PORUŠENIE ZMLUVY ALEBO 
PROTIPRÁVNE KONANIE, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, A TP AJ KEĎ BOLA ZMLUVNÁ 
STRANA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ TALEND 
ZOSTÁVA ZODPOVEDNÁ ZA SMRŤ A ÚRAZ V TÝCH JURISDIKCIÁCH, KDE TAKÁTO 
ZODPOVEDNOSŤ NEMÔŽE BYŤ OBMEDZENÁ. CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND MÔŽU 
PODLIEHAŤ OBMEDZENIAM, ONESKORENIAM, NEDOSTUPNOSTI A INÝM PROBLÉMOM 
VYPLÝVAJÚCIM Z POUŽÍVANIA INTERNETU. SPOLOČNOSŤ TALEND NEZODPOVEDÁ A 
ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OMEŠKANIE, VÝPADOK 
ALEBO ZA INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z TAKÝCHTO PROBLÉMOV. ZA PROBLÉMY S 
PRÍSTUPOM NA INTERNET A PRIPOJENÍM NA INTERNET NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ. 
OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TEJTO ČASTI 9.1 SA NEVZŤAHUJÚ NA 
PORUŠENIE ROZSAHU LICENCIE ZÁKAZNÍKA POSKYTNUTEJ PODĽA ČASTI 2.1 Z DÔVODU 
HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO ÚMYSELNÉHO POCHYBENIA ZÁKAZNÍKA ALEBO 
PORUŠENIA POVINNOSTÍ PODĽA ČASTI 6 (ZACHOVANIE DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ) 
TEJTO ZMLUVY KTOROUKOĽVEK ZO STRÁN. 

9.2 Limit náhrady škody. KUMULATÍVNY ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI TALEND ALEBO JEJ 
POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ PODĽA TEJTO ZMLUVY NESMIE V ŽIADNOM PRÍPADE 
PRESIAHNUŤ SUMY, KTORÉ ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ALEBO BOL POVINNÝ ZAPLATIŤ PODĽA 



  

TEJTO ZMLUVY ZA SOFTVÉR TALEND, SLUŽBY ALEBO CLOUDOVÉ SLUŽBY TALEND, 
KTORÉ VIEDLI K VZNIKU TAKÉHOTO ZÁVÄZKU, ZA DVANÁSŤ (12) MESIACOV 
BEZPROSTREDNE PRED UDALOSŤOU, KTORÁ BOLA DÔVODOM VZNIKU ZÁVÄZKU. 

9.3 ZÁKAZNÍK SÚHLASÍ, ŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VYLÚČENIA A ZRIEKNUTIA 
PREDSTAVUJÚ PRIMERANÉ ROZDELENIE RIZÍK MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI A BUDÚ 
UPLATNENÉ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, AJ V 
PRÍPADE, ŽE AKÝKOĽVEK OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. 

 

10. ZMLUVNÁ STRANA ZÁKAZNÍKA, ROZHODNÉ PRÁVO, SÚDNA PRÁVOMOC A OZNÁMENIA. 

10.1 Zmluvná strana a Rozhodné právo 

a) Ak má Zákazník svoje sídlo v Spojených štátoch amerických, Južnej Amerike alebo Oceánii (okrem 
Austrálie a Nového Zélandu), potom (i) zákazník uzatvára zmluvu so spoločnosťou Talend, Inc., 800 
Bridge Parkway, Redwood City California 94065, Spojené štáty americké, ii) táto zmluva sa riadi 
právnymi predpismi štátu Kalifornia a (iii) akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, uzavretia , plnenia alebo 
vypovedania tejto Zmluvy, ktorý strany nevyriešia zmierom, podlieha výlučnej súdnej príslušnosti 
Federálneho súdu pre severný okres Kalifornia, alebo, ak tento súd nemá potrebnú súdnu právomoc, 
ktoréhokoľvek štátneho súdu v štáte Kalifornia so sídlom v okrese Santa Clara. 

b) Ak má Zákazník svoje sídlo v Kanade, potom (i) zákazník uzatvára zmluvu so spoločnosťou Talend 
(Canada) Limited so sídlom Suite 1700, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 2X8, 
Kanada, ii) táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi provincie Britská Kolumbia, Kanada a 
federálnymi zákonmi Kanady, ktoré sú pre ňu platné, iné ako pravidlá upravujúce kolíziu právnych 
noriem, a súdy provincie Britská Kolumbia majú právomoc rozhodovať v každom súdnom konaní na 
základe tejto Zmluvy a iii) zmluvné strany tejto Zmluvy sa týmto podriaďujú súdnej príslušnosti súdov 
provincie Britská Kolumbia v súvislosti s každým sporom týkajúcim sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo 
ukončenia tejto Zmluvy, ktorý zmluvné strany nevyriešia zmierom. 

c) Ak má Zákazník sídlo v Európe (okrem Španielska, Talianska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska a Malty) alebo v Afrike (okrem Egypta a Južnej Afriky), potom (i) Zákazník 
uzatvára zmluvy so spoločnosťou Talend SA , 9 rue Pages, 92150 Suresnes, Francúzsko, (ii) táto 
Zmluva sa bude riadiť francúzskymi zákonmi a (iii) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia 
alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý nebude vyriešený zmierom Zmluvných strán, podlieha výlučnej 
súdnej právomoci parížskych súdov. 

d) Ak má Zákazník sídlo v Spojenom kráľovstve, Švédsku, Dánsku, Nórsku, Fínsku, na Malte alebo na 
Blízkom východe (Bahrein, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Severný Cyprus, Omán, Palestína, 
Katar, Saudská Arábia, Turecko, Spojené arabské emiráty) alebo v Južnej Afrike, potom i) zákazník 
uzatvára zmluvu s Talend Ltd, Statesman House, Stafferton Way; Maidenhead, Berkshire SL6 1AY, 
Spojené kráľovstvo, ii) táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Anglicka a iii) každý spor týkajúci sa 
výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý Zmluvný strany nevyriešia zmierom, 
podlieha výlučnej súdnej právomoci londýnskych súdov. 

e) Ak má Zákazník sídlo v Nemecku, Švajčiarsku alebo Rakúsku, potom (i) Zákazník uzatvára zmluvy s 
Talend Germany GmbH, Baunscheidtstraße 17, 53113 Bonn, Nemecko, (ii) táto zmluva sa riadi 
zákonmi Nemecka a (iii ) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto 
Zmluvy, ktorý Zmluvné strany nevyriešia zmierom, bude podliehať výlučnej súdnej príslušnosti 
bonnských súdov. 

f) Ak má Zákazník sídlo v Holandsku, potom (i) Zákazník uzatvára zmluvy s Talend Netherlands BV, 
Herikerberweg 238 - 1101CM Amsterdam - Holandsko, (ii) táto Zmluva sa bude riadiť holandskými 
zákonmi a (iii) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý 
Zmluvné strany nevyriešia zmierom, bude podliehať výlučnej súdnej právomoci amsterdamských 
súdov. 



  

g) Ak má Zákazník sídlo v Japonsku alebo v Južnej Kórei, potom (i) Zákazník uzatvára zmluvy s Talend 
KK, 5-10-13, Minami Aoyama, 107-0062 Tokio Minato-ku, Japonsko, ii) táto Zmluva bude sa bude 
riadiť japonskými zákonmi a (iii) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia 
tejto Zmluvy, ktorý Zmluvné strany nevyriešia zmierom, bude podliehať výlučnej jurisdikcie súdnej 
právomoci tokijských okresných súdov. 

h) Ak má Zákazník sídlo v Ázii (okrem Indie, Japonska alebo Južnej Kórey), potom (i) zákazník uzatvára 
Zmluvy so spoločnosťou Talend Singapore Pte. Limited, spoločnosť so sídlom v Singapure s 
kanceláriami na adrese 3 Harbourfront Place, # 09-01, HarbourFront Tower Two, Singapore 099254, 
ii) táto Zmluva sa riadi zákonmi Singapuru a iii) každá Zmluvná strana sa podriaďuje výlučnej súdnej 
príslušnosti súdov v Singapure a všetkých súdov oprávnených rozhodovať o odvolaniach proti nim v 
súvislosti so spormi týkajúcimi sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktoré 
Zmluvné strany nevyriešia zmierom. 

i) Ak má Zákazník svoje sídlo v Austrálii alebo na Novom Zélande, potom (i) Zákazník uzatvára zmluvy 
so spoločnosťou Talend Australia Pty Limited (ABN 64 608 467 652), spoločnosťou so sídlom v 
Austrálii s kanceláriami na adrese Level 1, Unit 14, 151 Clarence Street, Sydney NSW 2000, ii) táto 
Zmluva sa riadi právnymi predpismi Nového Južného Walesu, Austrálie a iii) každá Zmluvná strana sa 
podriaďuje výlučnej súdnej právomoci súdov Nového Južného Walesu, Austrálie a všetkých súdov s 
právomocou prejednávať odvolania proti nim v súvislosti s každým sporom týkajúcim sa výkladu, 
uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý Zmluvné strany nevyriešia zmierom. 

j) Ak má Zákazník sídlo v Španielsku, potom (i) zákazník uzatvára zmluvy s Talend Spain SL - Travessera 
de Gracia 11, 08021 Barcelona - Španielsko, (ii) táto Zmluva sa bude riadiť španielskymi zákonmi a (iii) 
každý spor ohľadom výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý Zmluvné strany 
nevyriešia zmierom, podlieha výlučnej súdnej právomoci barcelonských súdov. 

k) Ak má Zákazník svoje sídlo v Taliansku, potom (i) Zákazník uzatvára zmluvy so spoločnosťou Talend 
Italy SRL - Foro Buonaparte 70 - Milano 20121 - Taliansko (ii) táto dohoda sa riadi talianskymi 
zákonmi a (iii) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, ktorý 
Zmluvné strany nevyriešia zmierom, podlieha výlučnej súdnej právomoci milánskych súdov. 

l) Ak má Zákazník svoje sídlo v Indii, potom (i) Zákazník uzatvára Zmluvu so spoločnosťou Talend Data 
Integration Services Private Limited, Kalyani Solitaire, Groud a 1. 165/2, Krishna Raju Layout, 
Doraisanipalya, Off Bannerghatta Road, Bangalore – 560076, ii) táto Zmluva sa riadi právnymi 
predpismi Indie a iii) každý spor týkajúci sa výkladu, uzavretia, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy, 
ktorý Zmluvné strany nevyriešia zmierom, podlieha výlučnej súdnej právomoci súdov v Bangalore. 

10.2 Rozhodné právo a súdna právomoc. Každá Zmluvná strana súhlasí s vyššie uvedeným platným rozhodným 
právom bez ohľadu na pravidlá voľby alebo kolízne pravidlá a s výlučnou právomocou vyššie uvedených 
príslušných súdov. 

10.3 Oznámenia. Každé oznámenie alebo iné oznámenie na základe tejto Zmluvy, ktoré podáva ktorákoľvek 
Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, bude považované za riadne podané, ak bude podané: i) písomne a 
doručené osobne; (ii) faxom, ak bude potvrdené spätným faxovým prenosom, prípadne doručenou alebo 
poštou odoslanou kópiou tohto oznámenia; iii) poštou, ak bude zaslané poštou a správne adresované, 
opečiatkované požadovaným poštovným na príslušnú adresu uvedenú vyššie; iv) elektronickou poštou na 
legal@talend.com alebo v) významnou komerčnou doručovacou službou s doručením na nasledujúci deň. 
Každá zo Zmluvných strán môže kedykoľvek zmeniť svoju adresu pre oznámenia podľa tejto Časti 
oznámením zmeny druhej Zmluvnej strane v súlade s touto Časťou 10.3. 

 

11. RÔZNE USTANOVENIA 

11.1 Postúpenie. Zákazník nesmie postúpiť túto Zmluvu, úplne ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti Talend. Každé postúpenie uskutočnené v rozpore s touto Časťou 11.1 je neplatné a nemá 



  

žiadne účinky. S výhradou vyššie uvedeného je táto Zmluva záväzná pre Zmluvné strany, na v ich prospech, je 
vykonateľná Zmluvnými stranami a ich príslušnými právnymi nástupcami a nadobúdateľmi práv. 

11.2 Identifikácia zákazníka. Spoločnosť Talend môže na základe vopred daného písomného súhlasu Zákazníka 
označiť Zákazníka za používateľa Softvéru Talend, Cloudových služieb Talend alebo Služieb, podľa 
konkrétnych okolností, formou správy pre tlač vydanej spoločnosťou Talend na svojom webovom sídle a v 
iných propagačných materiáloch. Zákazník tiež súhlasí, že bude so spoločnosťou Talend spolupracovať na 
písaní prípadovej štúdie približujúcej používanie Softvéru Talend, Cloudových služieb Talend alebo Služieb a 
výhod, ktoré toto používanie prináša Zákazníkovi. 

11.3 Rozhodné právo. Zákazník berie na vedomie, že Softvér Talend podlieha americkým zákonom a predpisom o 
kontrole vývozu. Zákazník ručí, že v súčasnosti dodržiava a bude naďalej v budúcnosti dodržiavať všetky 
zákony a predpisy upravujúce kontrolu vývozu a nebude vyvážať, reexportovať, inak prenášať ani 
sprístupňovať žiadny Softvér Talend žiadnej osobe, ktorá porušuje tieto zákony alebo predpisy. Spoločnosť 
Talend a jej zákazníci dodržiavajú zákon USA Foreign Corrupt Practices Act (Zákon o zahraničných 
korupčných praktikách) 15 USC § 78dd-1, 15 USC §§ 78m (b) (2) (A) a (B) z roku 1977 a britský zákon o boji 
proti úplatkom z roku 2010 a odsudzujú akékoľvek úplatkárstvo a iné neetické správanie pri obchodných 
rokovaniach. 

11.4 Poplatky. Pri každom súdnom konaní medzi Zákazníkom a spoločnosťou Talend, ktoré vyplýva z tejto 
Zmluvy alebo s touto Zmluvou súvisí, má úspešná Zmluvná strana nárok na náhradu všetkých primeraných 
výdavkov vynaložených v dôsledku konania, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie. 

11.5 Vyššia moc Žiadna zo Zmluvných strán nebude zodpovedná, ani sa nebude považovať za porušujúcu alebo 
neplniacu túto Zmluvu, okrem peňažných záväzkov, ak sú akékoľvek príčiny alebo stav mimo primeraného 
vplyvu takejto Zmluvnej strany. 

11.6 Nezrieknutie sa práv. Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nebude trvať na niektorom z ustanovení tejto 
Zmluvy, alebo ak jeho plnenie presadí, ak si neuplatní niektoré z práv alebo opravných prostriedkov podľa 
tejto Zmluvy, nebude to považované za, ani vykladané ako vzdanie sa alebo ako odstúpenie od práva tejto 
Zmluvnej strany uplatniť si alebo sa spoliehať na takéto ustanovenie, právo alebo opravný prostriedok v 
tomto alebo ktoromkoľvek inom prípade. 

11.7 Jazyková verzia. Rozhodujúcim jazykom tejto Zmluvy je angličtina. Každý preklad tejto Zmluvy sa vykonáva 
len na informačné účely a anglická jazyková verzia má vyššiu právnu silu. 

11.8 Spracúvanie osobných údajov. Zákazník súhlasí s tým, že nesprístupní spoločnosti Talend žiadne osobné 
údaje vrátane osobitných kategórií osobných údajov, chránených zdravotných informácií ani žiadnych ďalších 
informácií, chránených podľa platných Zákonov o ochrane údajov (ďalej len „Osobné údaje“), a to ani 
prostredníctvom Cloudovej služby Talend alebo inak, a Zákazník odškodní spoločnosť Talend za všetky 
nároky tretích subjektov vyplývajúce z takéhoto sprístupnenia. Ak si Zákazník želá, aby spoločnosť Talend 
spracúvala akékoľvek osobné údaje, pre ktoré platia platné Zákony o ochrane údajov, Zmluvné strany uzavrú 
Dodatok o spracúvaní údajov Talend, dostupný na adrese https://www.talend.com/wp-
content/uploads/Talend-DPA-standard-customers_website.pdf (ďalej len „DPA“), ktorý sa začlení do tejto 
Zmluvy odkazom. Ak sa Zákazník rozhodol sprístupniť Osobné údaje spoločnosti Talend alebo spracúvať 
Osobné údaje prostredníctvom Cloudových služieb Talend, Zákazník si z vyššie uvedeného odkazu prevezme 
DPA, podpíše DPA a vráti podpísaný rovnopis DPA na adresu legal@talend.com. „Platné zákony o ochrane 
údajov“ znamená: i) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v 
súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 
95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a všetky právne predpisy o ochrane údajov v každom 
členskom štáte Európskej únie, vrátane právnych predpisov, ktorými sa toto nariadenie vykonáva, a ii) 
Kalifornský zákon o ochrane spotrebiteľa z roku 2018 (ďalej len „CCPA“), vrátane právnych predpisov, ktoré 
sú v ňom vyhlásené, vždy v aktuálnom platnom znení. Podmienky tejto časti sa vzťahujú na Dodatok o 
cloudových službách. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti, vo vzťahu ku ktorýmkoľvek Produktom 
Stitch zakúpených podľa Dodatku Produkty Stitch, túto časť nahradzuje Časť 15 („Európsky hospodársky 
priestor“) Dodatku Výrobky Stitch. 

https://www.talend.com/wp-content/uploads/Talend-DPA-standard-customers_website.pdf
https://www.talend.com/wp-content/uploads/Talend-DPA-standard-customers_website.pdf


  

11.9 Celistvosť zmluvy. Táto Zmluva, vrátane Dodatku Typ licencie, Dodatku Cloudové služby, Dodatku 
Produkty Stitch a Prílohy Ochrana údajov, a každý Objednávkový formulár akceptovaný Zmluvnými stranami, 
odkazujúci na túto Zmluvu (ktorý je týmto začlenený do tejto Zmluvy týmto odkazom), úplne a výlučne 
špecifikuje celú dohodu Zmluvných strán súvisiacu s predmetom tejto Zmluvy a nahrádza, ako to určujú jej 
podmienky, všetky predchádzajúce návrhy, dohody alebo inú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, ústnu 
či písomnú, týkajúcu sa takéhoto predmetu Zmluvy. V prípade konfliktu alebo rozporu medzi Dodatkom Typ 
licencie, Dodatkom Cloudové služby, Dodatkom Produkty Stitch a Prílohou Ochrana údajov a touto 
Zmluvou a platným Objednávkovým formulárom sa uplatňuje toto poradie dokumentov podľa právnej sily: 
(a) Objednávkový formulár b) táto Zmluva, (c) Dodatok Typ licencie, (d) Dodatok Cloudové služby, (e) 
Dodatok Produkty Stitch, (f) Príloha Ochrana údajov. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného táto 
Zmluva nahradzuje akékoľvek protichodné podmienky v ktorejkoľvek licenčnej zmluve koncového 
používateľa „akceptujte kliknutím“, ktorá môže byť vložená v Softvéri Talend, okrem podmienok týkajúcich 
sa Softvéru typu open-source, na ktoré odkazuje Časť 1.4 („Softvér typu open-source“). Podmienky tejto 
Zmluvy nahrádzajú a určujú všetky protichodné alebo dodatočné zmluvné podmienky ktorejkoľvek nákupnej 
objednávky, priznania, potvrdenia alebo iného dokumentu vydaného Zákazníkom, pokiaľ Zmluvné strany 
nevyhotovili písomnú dohodu, v ktorej výslovne uvádzajú: (i) že takýto dokument mení túto Zmluvu; a ii) že 
podmienky takejto nákupnej objednávky nahrádzajú a sú určujúce v prípade akéhokoľvek nesúladu. 

 
  



  

Príloha č. 6 k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021 
 
 

Zoznam oprávnených subjektov - orgánov štátnej a verejnej správy 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Dopravný úrad 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Hydromeliorácie, štátny podnik 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Národné lesnícke centrum 

Národné osvetové centrum 

Národné športové centrum 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Prešovský samosprávny kraj 

Slovenský pozemkový fond 

Sociálna poisťovňa 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

Žilinský samosprávny kraj 

 


