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ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB 
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

číslo zmluvy: SE-OV01-2011/000051-002 

Zmluvné strany 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava - Staré mesto 

IČO: 00151866 

IČDPH: SK 2020571520 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu: 7000180023/8180 

zastúpené: JUDr. Daniel Lipšic 

minister vnútra SR 

(ako "objednávater") 

na jednej strane, 

a 

SOITRON, a.s. 
Plynárenská 5 
829 75 Bratislava 
IČO: . 35 871 636 
DiČ: 2021774799 
IČ DPH: SK2021774799 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava 1 
Č. účtu: 2625832658/1100 
Zastúpený: Ing. Marián Skákala 

podpredseda predstavenstva 

DITEC, a.s. 
Plynárenská 7/C 
821 09 Bratislava 
IČO: 31 385401 
DiČ: 2020304198 
IČ DPH: SK2020304198 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava 1 
Č. účtu: 2627007344/1100 
Zastúpený: PaedDr. Ivan Sura 

predseda predstavenstva 

Ing. Csaba Baráth 
podpredseda predstavenstva a generálny riaditel' 

(ako "poskytovatel' alebo zhotoviter") 

na druhej strane sa dohodli na nasledovnom: 
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Článok 1 - Základné ustanovenia 

l.l.Objednávatel' ako verejný obstarávate I' vyhlásil oznámením Č. 2010/S 37-054280, zverejneným v 
Úradnom vestníku EÚ Č. S 37 dňa 23.02.2010 a oznámením Č. 01398 - MUS, zverejneným vo 
Vestníku verejného obstarávania Č. 35/2010 dňa 23.02.2010, užšiu súťaž na realizáciu zákazky 
s názvom "Elektronické služby národnej evidencie vozidie/". 

l.2.Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka poskytovatel'a ako 
ponuka úspešného uchádzača. Vzhl'adom na túto skutočnosť a predloženú ponuku poskytovatel'a 
sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť 

podl'a ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a súv. túto zmluvu o poskytovaní služieb 
(ďalej len "zmluva"). 

l.3.0bjednávatel' týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 

1.4. Poskytovatel' týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 

1.5. Neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy: 
1.5.1. príloha Č. 1, ktorá sa delí na prílohu 1 A obsahujúcu opis predmetu zákazky Verejného 

obstarávania "Elektronické služby národnej evidencie vozidie/", uvedený v časti B. Opis 
predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov a prílohu 1 B obsahujúcu 
vlastný návrh plnenia predložený v ponuke poskytovatel'a (ďalej len "príloha Č. 1"); 

1.5.2. príloha Č. 2, ktorá obsahuje záväzný štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy (ďalej len "príloha 
č.2"); 

1.5.3. príloha Č. 3, ktorá obsahuje Podmienky poskytovania služieb údržby a služieb podpory 
prevádzky (ďalej len "príloha Č. 3"). 

1.5.4. príloha Č. 4, ktorá obsahuje Licenčné podmienky štandardného softvéru a/alebo databázy 
(ďalej len "príloha Č. 4"). 

1.5.5. Príloha Č. 5, ktorá obsahuje rozdelenie a určenie zodpovednosti jednotlivých poskytovatel'ov 
za plnenie zmluvy za predpokladu, že poskytovatel' je tvorený skupinou dodávatel'ov (ďalej 
len "príloha Č. 5"). 

1.6.Definície 
1.6.1. Administratívne nariadenie: každý písomný pokyn objednávatel'a a/alebo projektového 

manažéra pre poskytovatel'a v súvislosti s poskytovaním plnenia zmluvy. 
1.6.2. APV: aplikačné programové vybavenie. 
1.6.3. Cena zmluvy: čiastka stanovená v zmluve ako odplata za plnenie poskytovatel'a. 
1.6.4. Fakturačný bod: moment plnenia zmluvy poskytovatel'om, kedy je poskytovatel' oprávnený 

vystaviť objednávatel'ovi faktúru za realizované a schválené plnenia. Fakturačné body sú 
určené v podrobnom časovom harmonograme tak, že ide moment prevzatia a akceptácie 
čiastkového plnenia zmluvy objednávatel'om. 

1.6.5. GIS: Geografický informačný systém. 
1.6.6. HW: hardvér. 
1.6.7. IKT: informačno-komunikačné technológie. 
1.6.8. IS: informačný systém. 
1.6.9. IS NEV: informačný systém národnej evidencie vozidiel 
1.6.10. IS EVO: informačný systém Evidencia vozidiel 
1.6.11. IS MV SR: existujúci informačný systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
1.6.12. Kl'účoví experti: osoby označené poskytovatel'om ako rozhodujúci experti na plnenie 

zmluvy, najmä osoby, prostredníctvom ktorých preukazoval poskytovatel' podmienky účasti 
vo Verejnom obstarávaní. 

1.6.13. Objednávatel': verejný obstarávatel' vo Verejnom obstarávaní označený v hlavičke tejto 
zmluvy. 

1.6.14. Podrobný časový harmonogram: vymedzenie časovej osi poskytovania plnení zmluvy, 
ktorý bol schválený postupom ustanoveným v tejto zmluve. 

1.6.15. Poskytovatel': osoba alebo skupina dodávatel'ov, ktorá bola vo Verejnom obstarávaní 
vybraná ako úspešný uchádzač; v prípade keď ako poskytovatel' vystupuje skupina 
dodávatel'ov, označujú sa v tejto zmluve jednotliví členovia skupiny dodávatel'ov spoločne 
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ako poskytovatel' alebo jednotlivo ako poskytovatel' - 1. SOITRON, a.s.,poskytovatel' - 2. 
DITEC, a.s. teda poradovými číslami podl'a toho ako sú členovia skupiny dodávatel'ov 
uvádzaní v poradí v záhlaví tejto zmluvy. 

1.6.16. Projektový manažér: fyzická osoba, ktorá riadi projektový tím pri realizácii plnení 
zmluvy. Voči poskytovatel'ovi je kontaktnou osobou za objednávatel'a. V súlade 
s rozhodnutiami riadiaceho výboru v mene objednávatel'a podl'a tejto zmluvy kontroluje 
činnosť poskytovatel'a vrátane ukladania úloh a preberania dokončených plnení zmluvy, 
monitoruje plnenie podrobného časového harmonogramu a plní ďalšie úlohy v mene 
objednávatel'a podl'a tejto zmluvy. Projektový manažér má na základe poverenia alebo na 
základe výkonu funkcie u objednávatel'a dostatočné právomoci na všetky úkony v mene 
objednávatel'a podl'a tejto zmluvy; projektový manažér nemá oprávnenie na podpis dodatku 
k zmluve resp. na uzavretie akejkol'vek dohody s poskytovatel'om, ktorá by znamenala 
zmenu tejto zmluvy. 

1.6.17. Plnenie zmluvy: poskytnutie služieb poskytovatel'om, resp. dodávka tovarov 
poskytovatel'om na základe zmluvy pre objednávatel'a za odplatu hradenú objednávatel'om. 

1.6.18. PPaKP: podporné prostriedkya konverzné programy. 
1.6.19. Riadiaci výbor: orgán riadenia realizácie predmetu zmluvy zložený zo zástupcov 

objednávatel'a a poskytovatel'a. 
1.6.20. Strana/Strany: zmluvné strany zmluvy. 
1.6.21. Subdodávatel': osoba, ktorá uzatvorila s poskytovatel'om zmluvu o subdodávke. Osoby 

zo zmluvy sa nepovažujú za subdodávatel'ov. 
1.6.22. Súťažné podklady: súťažné podklady podl'a ZVO, ktoré objednávate!' použil pri 

Verejnom obstarávaní. 
1,6.23. SW: softvér, počítačový program. 
1.6.24. Štandardný softvér: počítačový program alebo databáza, ktoré neboli vyvinuté za 

účelom plnenia tejto zmluvy a ktoré sú bežne šírené na trhu. 
1.6.25. Verejné obstarávanie: užšia súťaž vyhlásená oznámením č. 2010/S 37-054280, 

zverejneným v Úradnom vestníku EÚ Č. S 37 dňa 23.02.2010 a oznámením č.01398 
- MUS, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania Č. 35/2010 dňa 23.02.2010, 
užšia súťaž na realizáciu zákazky s názvom "Elektronické služby národnej evidencie 
vozidiel". 

1.6.26. Zmluva: táto zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podl'a ustanovení § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami za účelom poskytovania v nej 
definovaných plnení zmluvy, vrátane všetkých jej príloh. 

1.6.27. Zmluva o subdodávke: každá zmluva, ktorou poskytovatel' zabezpečí čo i len čiastočné 
plnenie zmluvy treťou osobou. Pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru a iné zmluvy na zabezpečenie plnenia zmluvy s osobami zo zmluvy sa 
nepovažujú za zmluvu o subdodávke. 

1.6.28. ZVO: zákon Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.6.29. OPIS - Operačný program informatizácie spoločnosti 

Článok 2 - Základný účel a predmet zmluvy 

2.1. Základným účelom tejto zmluvy je elektronizácia služieb IS NEVzabezpečujúceho elektronické 
služby IS NEVadodávka zodpovedajúceho IKT vybavenia, potrebného pre výkon agendy IS 
NEV. IS NEV bude budovaný ako rozšírenie IS EVO. 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných plnení zmluvy zo strany poskytovatel'a 
objednávatel'ovi: 
2.2.1. poskytnutie súčinnosti pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien 

súvisiacich so zavedením národnej evidencie vozidiel, 
2.2.2. vyhotovenie procesného modelu národnej evidencie vozidiel a procesného modelu 

elektronických služieb (eGovernment služieb) národnej evidencie vozidiel, 
2.2.3. vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu národnej evidencie vozidiel a 

PPaKP pre účely migrácie údajovej základne národnej evidencie vozidiel, 
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2.2.4. vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu elektronických služieb 
národnej evidencie vozidiel a návrhu súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál I~ 

MV SR, 
2.2.5. vyhotovenie implementačného plánu, 
2.2.6. vyhotovenie APV IS NEV, 
2.2.7. vyhotovenie PPaKP pre účely migrácie údajovej základne IS NEV, 
2.2.8. vyhotovenie elektronických služieb IS NEVavyhotovenie súvisiacich elektronických 

formulárov pre Web portál MV SR, 
2.2.9. dodávka súvisiaceho technologického a systémového zabezpečenia, 
2.2.10. interne testovanie APV IS NEV, podporných prostriedkov a konverzných programov, 

elektronických služieb IS NEV a súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV 
SR u zhotovitel'a s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom, 

2.2.11. dodanie APV IS NEV, podporných prostriedkov a konverzných programov, 
elektronických služieb IS NEVa súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV 
SR a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi, 

2.2.12. inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia APV IS NEV podporných 
prostriedkov a konverzných programov, elektronických služieb IS NEVa súvisiacich 
elektronických formulárov pre Web portál MV SR, ich implementácia na testovacom 
pracovisku objednávatel'a a uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku, 

2.2.13. . vyhotovenie súvisiacej technickej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie, 
2.2.14. uskutočnenie školení zamestnancov objednávatel'a na prácu S APV IS NEV 

a elektronickými službami IS NEV, 
2.2.15. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľské nastavenia APV IS NEV podporných 

prostriedkov a konverzných programov, elektronických služieb IS NEV a súvisiacich 
elektronických formulárov pre Web portál MV SR, ich implementácia· na produkčnom 
pracovisku objednávateľa a uvedenie do prevádzky na produkčnorn pracovisku, 

2.2.16. vykonanie poradenskej činnosti, konzultačnej činnosti a podpory prevádzky pre 
objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) 
dátami) po implementácii APV IS NEVa elektronických služieb IS NEV. 

2.3. Predmet zmluvy definovaný v bode 2.2. bude pozostávať z nasledovných aktivít s maximálnou 
možnou dobou ich plnenia: 
2.3.1. Aktivita 1 - Analýza a návrh riešenia v trvaní maximálne 4 mesiace pozostáva z 

podaktivít: 
2.3.1.1 Analýza súčasného stavu (GPS) 
2.3.1.2 Analýza a zber požiadaviek - vyvolávací systém 
2.3.1.3· Návrh riešenia vyvolávacie ho systému 
2.3.1.4 Funkčný a technický návrh integrácie IS EVO 
2.3.1.5 Funkčný a technický návrh upgradu IS EVO 
2.3.1.6 Vypracovanie procesného modelu eGovernment služiebNEV 
2.3.1.7 Vypracovanie procesného modelu Národnej evidencie vozidiel 
2.3.1.8 Aplikačné testy 

2.3.2. Aktivita 2: Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel v trvaní 
maximálne 4 mesiace pozostáva z pod aktivít: . 
2.3.2.1 HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
2.3.2.2 vývoj aplikácie - vyvolávací systém 
2.3.2.3 Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy technologického prostredia 
2.3.2.4 Aplikačné testy 

2.3.3. Aktivita 3: Príprava technologického prostredia - Mobilné .zariadenia v trvaní maximálne 
4 mesiace pozostáva z pod aktivít: 
2.3.3.1 SW - Aplikačná vrstva pre video archív 
2.3.3.2 Systémová integrácia pre video archív 
2.3.3.3 HW - Middleware pre video archive 
2.3.3.4 HW - Montážna zostava s infraštruktúrou pre video archive 
2.3.3.5 HW - Preprocessing vrstva pre video archive 
2.3.3.6 HW - Základná vrstva pre video archive 
2.3.3.7 Inštalácia video archive 
2.3.3.8 HW - Dátové úložisko 
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2.3.3.9 SW - Middleware pre video archive 
2.3.3.10 
2.3.3.11 
2.3.3.12 
2.3.3.13 
2.3.3.14 
2.3.3.15 
2.3.3.16 
2.3.3.17 
2.3.3.18 
2.3.3.19 
2.3.3.20 
2.3.3.21 
2.3.3.22 
2.3.3.23 

HW - vybavenie pre GPS a Videomonitoring 
HW - vybavenie vozidla (PC) 
HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
HW - komunikačné routre do vozidiel s príslušenstvom 
HW - komunikačné routre do LAN siete 
HW - kryptografická nadstavba do LAN siete 
Infraštruktúra - príprava serverov (GPS) 
Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
SW - aplikačné vybavenie na mapové podklady (GPS) 
SW - aplikačné vybavenie pre mobilný terminál 
SW - licencie - management videa 
SW - licencie - rozpoznávanie TEČ 
SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 
Technologické prostredie (GPS) 

INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

2.3.4. Aktivita 4: Nasadenie prototypu v trvaní maximálne 10 mesiacov pozostáva z podaktivít: 
2.3.4.1 HW - systém navigácie vozidiel (GPS) 
2.3.4.2 HW - vybavenie vozidla (PC) 
2.3.4.3 Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy prototypu 
2.3.4.4 HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
2.3.4.5 Infraštruktúra - príprava aplikačného prostredia (GPS) 
2.3.4.6 Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
2.3.4.7 Príprava prototypu pre mobilné zariadenia 
2.3.4.8 SW - aplikačné vybavenie pre overovanie dokladov (elO, eOEV, oo.) 
2.3.4.9 SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) 
2.3.4.10 SW - licencie - management videa 
2.3.4.11 SW - licencie - rozpoznávanie TEČ 
2.3.4.12 SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 

2.3.5. Akt.ivita 5: Implementácia - Národná evidencia vozidiel v trvaní maximálne 6 mesiacov 
pozostáva z podaktivít: 
2.3.5.1 HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
2.3.5.2 Zavedenie vyvolávacieho systému..,. pilot 
2.3.5.3 Implementácia webových služieb evidencie vozidiel 
2.3.5.4 Integrácia web služieb IS EVO 
2.3.5.5 Migrácia dát pre NEV v rámci implementácie 
2.3.5.6 Upgrade IS EVO a integrácia na externé systémy 
2.3.5.7 Aplikačné testy 

2.3.6. Aktivita 6: Implementácia - Mobilné zariadenia v trvaní maximálne 6 mesiacov pozostáva 
z podaktivít: 
2.3.6.1 HW - vybavenie vozidla (PC) 
2.3.6.2 HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
2.3.6.3 Implementácia (GPS) 
2.3.6.4 Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
2.3.6.5 SW - databázové licencie (GPS) 
2.3.6.6 SW - licencie - management videa 
2.3.6.7 SW -licencie - rozpoznávanie TEČ 
2.3.6.8 SW- licencie pre vybavenie vozidla (PC) 
2.3.6.9 SW - operačné systémy (GPS) 

2.3.7. Aktivita 7: Testovanie a školenie v trvaní maximálne 5 mesiacov pozostáva z podaktivít: 
2.3.7.1 Príprava školiacej dokumentácie (GPS) 
2.3.7.2 Školenia (GPS) 
2.3.7.3 Testovanie - vyvolávací systém 
2.3.7.4 Integračné a akceptačné testy IS EVO 
2.3.7.5 Aplikačné testy 
2.3.7.6 Školenia koncových užívateľov mobilných terminálov 

2.3.8. Aktivita 8: Roll-out a stabilizácia v trvaní maximálne 5 mesiacov pozostáva z podaktivít: 
2.3.8.1 Infraštruktúra - integrácia GPS na rezortný GIS a SAP 
2.3.8.2 Príprava technickej dokumentácie (GPS) 
2.3.8.3 HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
2.3.8.4 Podpora prevádzky - vyvolávací systém 
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2.4. 

2.3.8.5 Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie 
2.3.8.6 Školenie prevádzkovatel'a - vyvolávací systém 
2.3.8.7 Zavedenie vyvolávacie ho systému 
2.3.8.8 Podpora prevádzky - IS EVO 
2.3.8.9 Školenia prevádzkovatel'a - IS EVO 
2.3.8.10 Aplikačné testy 

2.3.9. Aktivita 9: Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel 
(ODUEV) v trvaní maximálne 24 mesiacov 
2.3.9.1 Analýza a zber požiadaviek - ODUEV 
2.3.9.2 Funkčný a technický návrh - ODUEV 
2.3.9.3 HWa systémový SW - ODUEV 
2.3.9.4 Implementácia ODUEV 
2.3.9.5 Integračné a akceptačné testy ODUEV 
2.3.9.6 Podpora prevádzky - IS ODUEV 
2.3.9.7 Školenia prevádzkovatel'a-IS ODUEV 

2.3.10. Aktivita 10: Podpora prevádzky nadštandard - druho a treťoúrovňová podpora v trvaní 
maximálne 12 mesiacov začínajúc ukončením aktivity 8 a 9: 
2.3.10.1 Podpora prevádzky IS NEV - nadštandard - údržba, odstraňovanie incidentov 

a úprava systému 
2.3.10.2 Podpora prevádzky mobilných jednotiek - nadštandard 

odstraňovanié incidentov a úprava systému 
údržba, 

2.3.10.3 Podpora prevádzky IS ODUEV - nadštandard - údržba, odstraňovanie 
incidentov a úprava systému 

Záväzku poskytovatel'a poskytnúť plnenia zmluvy podľa bodu 2.2. a 2.3. tejto zmluvy zodpovedá 
záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovatel'ovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 

Článok 3 - Plnenie zmluvy 

3.1. Poskytovatel' sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami realizovať 
riadne a včas všetky plnenia špecifikované v tejto zmluve. 

3.2. V prípade ak je plnením zmluvy dodávka tovaru, aplikuje sa doložka INCOTERMS 2000 DDP do 
miesta plnenia podl'a čl. 6 tejto zmluvy. . 

3.3. Poskytovatel' sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami poskytnúť 
objednávatel'ovi riadne a včas všetky plnenia vyplývajúce z ustanovení bodov 2.2 .. a 2.3. tejto 
zmluvy, opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe 1A a vlastného návrhu plnenia uvedeného 
v prílohe 18. V prípade ak plnenie požadované objednávatel'om v zmysle prílohy 1A tejto zmluvy 
nie je v celom rozsahu zhodné počas plnenia zmluvy s prílohou 1 B, má objednávatel' právo 
v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od poskytovateľa uskutočnenie plnenia podl'a 
prílohy 1A tejto zmluvy. Plnenie zmluvy vo forme podpory prevádzky podľa bodu 2.3.10 tejto 
zmluvy bude objednávatel'ovi poskytované za podmienok stanovených touto zmluvou na základe 
písomnej výzvy objednávatel'a doručenej poskytovatel'ovi. 

3.4: Ak jednotlivé plnenia zmluvy v podobe pod aktivít špecifikovaných v bode 2.3. tejto zmluvy budú 
poskytovať jednotliví poskytovatelia v súlade s rozdelením a určením zodpovednosti podl'a prílohy 
č. 5 tejto zmluvy. Poskytovatel' určený v prílohe Č. 5 .ako zodpovedný za určité plnenie zmluvy je 
povinný toto riadne realizovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade ak nie je možné 
v súlade s prílohou č .. 5 určiť, ktorý z poskytovateľov zodpovedá za určité plnenie, má sa za to, že 
všetci poskytovatelia zodpovedajú objednávatel'ovi pri tomto plnení spoločne a nerozdielne. 

Článok 4 - Cena zmluvy 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovatel'ovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej 
príloh odplatu za riadne a včas poskytnuté služby. 

4.2. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.1. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
1 983 060,70 EUR bez DPH (2 379 672,84 EUR s DPH), položka 1 - 8 štruktúrovaného rozpočtu 
ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 
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4.3. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.2. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
890767,68 EUR bez DPH (1 068921,21 EUR s DPH), položka 21 - 24 štruktúrovaného rozpočtu 
ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.4. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
11 721 268,53 EUR bez DPH (14 065 522,24 EUR s DPH), položka 25 - 47, 80 - 86 
štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy. Položky 25 - 47 vo výške 5 382 472,16 EUR s DPH sú 
financované z OPIS a položky 80 - 86 vo výške 8 683 050,08 EUR s DPH sú financované 
z rozpočtu. 

4.5. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.4. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
4239188,33 EUR bez DPH (5 087 026,00 EUR s DPH), položka 9 - 20 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.6. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.5. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
4274680,29 EUR bez DPH (5 129616,35 EUR s DPH), položka 48 - 54 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.7. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.6. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
3 708 326,76 EUR bez DPH (4449 992,10 EUR s DPH), položka 55 - 63 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.8. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.7. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
1 398215,15 EUR bez DPH (1 677 858,18 EUR s DPH), položka 64 - 69 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.9. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.8. tejto zmluvy bola stanovenávo Výške 
3845128,45 EUR bez DPH (4614154,14 EUR s DPH), položka 70-79 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z OPIS. 

4.10. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.9. tejto zmluvy bola stanovená vo výške 
1 699 999,65 EUR bez DPH (2 039 999,58 EUR s DPH), položka 87 - 93 štruktúrovaného 
rozpočtu ceny zmluvy. Vyššie uvedené položky sú financované z rozpočtu. 

4.11. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.1 O.tejto zmluvy bola stanovená ako mesačný 
paušálny poplatok vo výške 18 500,00 EUR bez DPH (22200,00 EUR s DPH), mesačný 
paušálny poplatok vo výške 18500,00 EUR bez DPH (22200,00 EUR s DPH), mesačný 
paušálny poplatok vo výške 18500,00 EUR bezDPH (22200,00 EUR s DPH), položky 94,.97, 
100 štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy a ako sadzby za osobohodiny v štruktúre a Výške 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy, položky 95, 96, 98, 99, 101 a 102. Vyššie uvedené položky 
sú financované z rozpočtu. 

4.12. Cena celkom hradená z prostriedkov OPIS predstavuje sumu 24 824 760,82 EUR bez DPH 
(29789712,98 EUR s DPH). Cena celkom hradená zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 
8935 874,72 EUR bez DPH (10723049,66 EUR s DPH). Celková cena je 33 760635,54 eUR 
bez DPH (40 512 762,65 EUR s DPH). 

4.13. Ceny za plnenia zmluvy dohodnuté podl'a bodov 4.2. až 4.11. je poskytovatel' oprávnený znfžiť 
v prípade zmeny okolností na danom relevantnom trhu. 

4.14. Štrúktúrovaný rozpočet ceny za realizáciu plnení predmetu zmluvy definovaných v bodoch 2.2. a 
2.3. a prrtohe Č. 1 tejto zmluvy a všetky s nimi spojené plnenia tvorí prílohu Č. 2 zmluvy a je pre 
zmluvné strany záväzný. 

Článok 5 - Platby 

5.1. Objednávateľ cenu zmluvy zaplatí poskytovateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami. 

5.2. Poskytovatel'ovi vznikne právo na vyfakturovanie ceny vždy za odovzdanie jednotlivých častf 
plnenia maximálne vo výške definovanej v prílohe Č. 2 tejto zmluvy po dosiahnutr fakturačných 
bodov uvedených v tejto zmluve. 

5.3. Súčasťou každej faktúry bude objednávateľom podpísaný akceptačný protokol, vyhotovený 
v-dvoch origináloch, z ktorého každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Akceptačný 
protokol musí obsahovať: 

• Číslo akceptačného I preberacieho protokolu 
• Meno odberatel'a 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Meno dodávatel'a 
Názov projektu 
Projektový manažér odberateľa 
Projektový manažér dodávateľa 
Číslo objednávky (na ktorú sa akceptácia vzťahuje) 
Popis akceptácie (zhrnutie akceptácie) 
Predmet akceptácie 

• Popísané komponenty v zhode so schválenou ponukou (platí aj pre 
službové komponenty) 

• V prípade HW/SW obsahujú StN 
• Počet akceptovaných komponentov (množstvo) 

Výhrady (ak sú) 
Dátum akceptácie 
Meno a Podpis 

5.4. Pri dosiahnutí fakturačného bodu je poskytovatel' oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za 
poskytnuté plnenie zmluvy. 

5.5. Fakturačnými bodom je podpis akceptačného protokolu, resp. akceptačných protokolov po 
dodaní jednotlivých plnení zmluvy. 

5.6. Fakturačným bodom pre plnenie podl'a bodu 2.3.10. tejto zmluvy je koniec príslušného 
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príslušná faktúra.vystavuje, 

5.7. Posledným fakturačným bodom je s.chválenie konečnej správy. 
5.8. Splatnosť faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, je 90 kalendárnych dní a začne 

plynúť po jej obdržaní objednávateľom. 
5.9. Má sa. za to, že fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše z účtu 

objednávateľa. 

5.10. Ak je poskytovateľ na účely dane z pridanej hodnoty zdanitel'nou osobou podl'a príslušných 
právnych predpisov,. bude ku všetkým cenám podľa tejto zmluvy pripočítaná daň z pridanej 
hodnoty v zákonnej výške. 

5.11. Objednávatel' je oprávnený namietať vecnú.ako aj formálnu správnosť fakturácie poskytovatel'a. 
5.12. V prípade, ak nie sú spolu s faktúrou predložené objednávateľovi všetky povinné podklady alebo 

objednávateľ namieta v súlade s bodom 5.11. formálnu alalebovecnú správnosť fakturácie 
poskytovatel'a, je objednávateľ oprávnený vrátiť .poskytovateľovi faktúru spolu .. s písomným 
vysvetlením takéhoto postupu do 15 dní od predloženia faktúry poskytovateľom. V prípade 
vrátenia faktúr neplynie lehota splatnosti podl'a bodu 5.8, Lehota splatnosti začne nanovo plynúť 
až po doručení formálne a vecne správnej faktúry objednávatel'ovi spolu so všetkými povinnými 
podkladmi. V.prípade, že bude objednávateľ namietať formálnu a/alebo vecnú správnosť 

fakturácie poskytovatel'a po uplynutí 15 dní od predloženia faktúry poskytovatel'om, nemá táto 
skutočnosť vplyv na plynutie lehoty splatnosti podľa bodu 5.8. 

5.13. Platby, ktoré ma zaplatiť objednávatel', sa uhradia na bankový účet poskytovateľa. 

5.14. K faktúram poskytovateľa musia byť pripojené kópie pracovných výkazov v jednotkách 
človekodeň podpísané projektovým manažérom, ktoré tvoria podklad pre fakturáciu. Čas ôsmich 
odpracovaných hodín zodpovedá jednému odpracovanému dňu. 

5.15. Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že poskytovateľ si splní všetky svoje záväzky 
týkajúce sa realizácie všetkých plnení zmluvy vyplývajúcich z predmetu zmluvy; dohodnutých 
aktivít a/alebo pod aktivít a prílohy Č. 1, ako aj schválením konečnej správy projektovým 
manažérom. 

5.16. Povinný podklad faktúr tvoria príslušný akceptačný protokol a správa spolu s písomnými 
potvrdeniami o ich schválení. 

5.17. Podklad pre faktúru pri poslednom fakturačnom bode podl'a ustanovení 5.7. zrnluvy tvoria všetky 
správy spolu s písomnými potvrdeniami o .schválení správ, ktoré ešte neboli poskytovatel'om 
objednávatel'ovi predložené, konečná správa spolu s potvrdením o schválení konečnej správy a 
prípadne kópie pracovných výkazov. 

5.18. Daň z pridanej hodnoty zaplatí objednávatel' poskytovatel'ovi v súlade·s príslušnými právnymi 
predpismi. 
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5.19.V prípade ak je poskytovatel'om skupina dodávateľov, faktúru vystavuje za jednotlivé plnenie ten 
z poskytovatel'ov, ktorý je v zmysle prílohy Č. 5 za realizáciu plnenia zodpovedný. 

Článok 6 - Doba, miesto a spôsob plnenia 

6.1. Poskytovatel' sa zaväzuje realizovať plnenia podl'a tejto zmluvy v súlade s podrobným časovým 
harmonogramom schváleným riadiacim výborom ako súčasť úvodnej správy, najneskôr však do 
36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Podrobný harmonogram plnenia zmluvy musí byť 

vypracovaný v súlade s rámcovým harmonogramom plnenia predmetu zmluvy uvedeným 
v prílohe Č. 1 tejto zmluvy. 

6.2. S plnením predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.10. tejto zmluvy sa poskytovatel' zaväzuje začať na 
písomnú výzvu objednávatel'a. Požiadavka objednávatel'a na plnenie podl'a bodu 2.3.10. tejto 
zmluvy sa písomnou výzvou sa stanovuje na dobu jedného roka, ak sa zmluvné strany výslovne 
nedohodnú inak. výzvu na poskytnutie plnení je objednávatel' povinný doručiť poskytovatel'ovi 
najneskôr 6 týždňov pred plánovaným začiatkom poskytovania plnení podl'a bodu 2.3.10. tejto 
zmluvy, inak. nie je poskytovatel' povinný predmetné plnenie v požadovanom čase zabezpečiť. 
Plnenia predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3.10. tejto zmluvy budú realizované priebežne počas 
platnosti jednotlivej výzvy na plnenie podl'a tohto bodu zmluvy. 

6.3. Poskytovatel' bude plnenie zmluvy realizovať v priestoroch objednávatel'a a/alebo viných 
priestoroch, ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy. 

6.4. Po ukončení realizácie plnenia zmluvy poskytovatel' odovzdá predmet plnenia zmluvy 
objednávatel'ovi. Poskytovatel' za prítomnosti projektového manažéra objednávatel'a vykoná 
akceptačné a kontrolné testy. Akceptačné kritériá budú schválené ako súčasť úvodnej správy 
riadiacim výborom. Poskytovatel' je povinný pri odovzdávaní predmetu plnenia zmluvy predložiť 
projektovému manažérovi výsledky testov preukazujúcich splnenie požiadaviek na realizované 
plnenie zmluvy. V prípade zistenia vád plnenia zmluvy je poskytovatel' povinný bezodkladne tieto 
vady odstrániť. 

6.5. Vlastníctvo k plneniu zmluvy, ktoré je tovarom prechádza na objednávatel'a momentom prevzatia 
predmetného. plnenia zmluvy. Nebezpečenstvo škody na plnení zmluvy, ktoré je tovarom 
prechádza z poskytovatel'a na objednávatel'a prevzatím plnenia zmluvy v mieste plnenia. 

6.6. Poskytovatel' aspoň 2 pracovné dni vopred oznámi objednávatel'ovi čas dodania plnenia zmluvy, 
ktoré je tovarom, inak nemá objednávatel' povinnosť toto prevziať. 

6.7. Obal, označenie a priložená dokumentácia k plneniu zmluvy, ktoré sú tovarom musia spíňať 
požiadavky výslovne určené v súťažných podkladoch a ponuke poskytovatel'a. 

6.8. Projektový manažér podpíše samostatný akceptačný protokol pre jednotlivé plnenia zmluvy podl'a 
bodu 2.3. zmluvy. Akceptačné protokoly budú podpísané výlučne za predpokladu, že vykonaná 
kontrola a testovanie, podl'a bodu 6.4. boli úspešné. 

6.9. Poskytovatel' sa zaväzuje pri odovzdaní plnenia zmluvy poskytnúť objednávatel'ovi na 
CDIDVD/USB nosiči a v listinnej podobe všetky diela vytvorené výlučne na účely plnenia tejto 
zmluvy. 

Článok 7- Správy O plnení zmluvy 

7.1. Objednávatel' písomne oznámi kontaktné údaje všetkých príjemcov správ poskytovatel'ovi 
najneskôr do troch dní po podpise zmluvy. Poskytovatel' zaručí, že všetky požadované správy 
budú doručené včas všetkým stanoveným príjemcom správ v slovenskom jazyku. 

7.2. Poskytovatel' sa zaväzuje predložiť projektovému manažérovi úvodnú správu o plnení zmluvy 
najneskôr do jedného mesiaca od podpisu tejto zmluvy. 

7.3. V úvodnej správe o plnení zmluvy zosumarizuje poskytovatel' vstupné podmienky pre plnenie 
zmluvy, navrhne projektovú metodiku a projektový plán vypracovaný v súlade s prílohou č. 1 tejto 
zmluvy. V úvodnej správe poskytovatel' navrhne aj podrobný časový harmonogram plnenia 
zmluvy vypracovaný v súlade s rámcovým harmonogramom plnenia predmetu zmluvy uvedeným 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Úvodná správa musí obsahovať aj hlavné úlohy/riziká spojené 
s plnením zmluvy a definovanie stratégií pre ich zvládnutie. 
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7.4. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení úvodnej správy spolu so všetkými jej 
súčasťami (projektová metodika, projektový plán a podrobný časový harmonogram) do 15 dní 
odo dňa jej doručenia. Obsah úvodnej správy o plnení zmluvy je pre plnenie tejto zmluvy záväzný 
po jej schválení riadiacim výborom. Riadiaci výbor je oprávnený úvodnú správu spolu s jej 
prílohami neschváliť iba v prípade ak je táto spracovaná v rozpore s touto zmluvou. 

7.5. Poskytovatel' sa zaväzuje predložiť v termínoch stanovených podrobným časovým 
harmonogramom alebo na požiadanie objednávatel'a priebežné správy o plnení zmluvy. 
Poskytovatel' vyhotoví a dá projektovému manažérovi na schválenie priebežné správy o plnení 
zmluvy v súlade s podrobným časovým harmonogram plnenia zmluvy, ktorý bol stanovený 
v úvodnej správe. Priebežné správy musia obsahovať najmä: 

7.5.1 sumarizáciu progresu aktivít - informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu 
plnenia úloh stanovených v projektovom pláne úvodnej správy, 

7.5.2 zhodnotenie celkového vývoja s ohl'adom na úspešnosť činnosti plnenia termínov, 
7.5.3 identifikáciu dôležitýCh problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú 

v priebehu plnenia zmluvy, 
7.5.4 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy realizovaných za 

obdobie, za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení zmluvy. 
7.6. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení priebežnej správy do 7 dní odo dňa jej 

doručenia. 

7.7. Konečná správa bude predložená najneskôr dňom ukončenia plnenia predmetu zmluvy podl'a 
bodu 6.1. tejto zmluvy, pričom návrh konečnej správy musí byť predložený najneskôr dva týždne 
pred uplynutím lehoty na splnenie poslednej z aktivít zmluvy podl'a bodov 2.3. tejto zmluvy. 

7.8. Konečná správa bude obsahovať aj: 
7.8.1 štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli 

počas plnenia zmluvy, 
7.8.2 odporúčania poskytovatel'a ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom, 
7.8.3 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy, 
7.8.4 plán poskytovania služieb podpory prevádzky. 

7.9. Súhrn všetkých priebežných správ o plnení zmluvy bude tvoriť prílohu konečnej správy, ktorá 
musí korešpondovať s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach. 

7.10. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení konečnej správy do 15 dní odo dňa jej 
doručenia. Konečná správa odsúhlasená riadiacim výborom a projektovým manažérom bude 
doručená poskytovatel'om objednávatel'ovi najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty na plnenie 
zmluvy podl'a bodu 6.1. tejto zmluvy. Uvedená lehota neplatí v prípade ak riadiaci výbor 
predloženú konečnú správu neschváli a poskytovatel' predkladá upravenú konečnú správu. 

7.11. Správy poskytovatel'a predloží projektový manažér na posúdenie a schválenie riadiacemu výboru. 
Rozhodnutie riadiaceho výboru o schválení správ je potvrdením toho, že tieto správy sú 
vypracované v súlade so zmluvou a obsahujú informácie, na základe ktorých je možné posúdiť 
plnenie zmluvy. 

7.12. Riadiaci výbor schváli správy podl'a tejto zmluvy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré 
doručí objednávatel' poskytovatel'ovi. V prípade, ak správy riadiaci výbor neschváli, objednávatel' 
písomne oznámi poskytovatel'ovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie 
posudzovanej správy. 

7.13. Má sa za to, že riadiaci výbor správy schválil, ak do 45 dní od doručenia úvodnej správy a do 10 
dní od doručenia priebežných správ výslovne písomne neoznámi poskytovatel'ovi príslušné 
dôvody neschválenia predmetnej správy. 

7.14. Ak riadiaci výbor schváli správu s podmienkou, že poskytovatel' túto správu alebo dokument 
pozmení, riadiaci výbor stanoví lehotu na uskutočnenie požadovanej zmeny. 

7.15. V prípade opätovného posudzovania správ po ich vrátení riadiacim výborom a ich prepracovaní 
poskytovatel'om, nie je riadiaci výbor oprávnený uplatňovať také pripomienky a výhrady, ktoré aj 
napriek objektívnej možnosti neuplatnil pri prvom posudzovaní predmetnej správy. 
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Článok 8 - Vady plnenia zmluvy 

8.1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so špecifikáciou definovanou 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

ČlánQk 9 - Zodpovednosť za kvalitu a vady, záručné doby 

9.1. V prípade, ak plnenie zmluvy má vady podľa článku 8 tejto zmluvy, je poskytovate.ľ povinný vady 
bezplatne odstrániť. Projektový manažér objednávateľa je povinný vadu doporučeným listom, 
faxom, elektronickou poštou alebo iným preukázatel'ným spôsobom oznámiť poskytovateľovi, 
nqjneskôr však do 5 pracovných dní po tom, čo takúto vadu plnenia zmluvy zistí. 

9.2. Poskytovatel'poskytne na plnenia podľa tejto zmluvy, záruku v trvaní 24· mesiacov, odo dňa 
podpisu každého akceptačného protokolu podľa bodu 6.8~ tejto zmluvy, Poskytovate!' je povinný 
v záručnej dobe na svoje náklady poskytovať objednávateľovi 2;áručný servis, ktorý spočíva 
v bezplatnom odstránení vád plnen iq. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' začne 
s odstraňovaním . vád v súlade s požiadavkami definovaným i v opise predmetu zákazky 
a spôsobom určeným v príloheč. 3 tejto zmluvy. 

Článok 10- Práva a povinnosti zmluvných strán 

10. LObjednávatel' pOSkytne na požiadanie poskytovatel'ovi nevyhnutnú súčinnosť a všetky informácie, 
ktoré má k dispozícii a sú potrebné na realizáciu· plnení zmluvy. 

10.2. Do. troch dní od podpisu zmluvy oznámi objednávateľ poskytovatel'ovi meno a kontaktné údaje na 
projektového manažéra zad poved né po za celý predmet plnenia podJ'a tejto zmluvy. Objedn~vatel' 
sa zaväzuje bezocikladne oznámi~' poskytovatel'ovi aj qkúkoľvek zmenu tejto osoby .. 

10.3. PoskYtovateľ je povinný pri plnenítejtQzmluvy postupovqťna vysokej profesionálnej úrovni,.So 
všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom obchodnom styku od .poskytovatel'a 
požadovať. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto zmluvy všetky všeobecne. známe 
právne predpisy. 

10.4. Poskytovatel'je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podra zmluvy a dodržiaval: potvrdené 
a schválené administratívne nariadenia objednávateľa. Poskytovatel' je povinný upozorniť 

objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu administratrvnych nariadení alebo 
na ich rozpor s ustanoveniami zmluvy alalebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak poskytovatel' mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť .pri.. vynaložení všetkej 
Odbornej starostlivosti. Ak nevhodné alebo so zmluvou alalebo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi rozporné administratívne nariadenie prekáža v riadnom plnení zmluvy, je poskytovatel' 
povinný jej. splnenie v nevyhnutnom ro2;sahu prerušiť do doby. zmeny predmetného 
administratívneho nariadenia alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na plnení zmluvy 
podl'a daných administratívnych nariadení. O dobu, po ktorú bolo potrebné zmluvu prerušiť, sa 
predlžuje lehota urČená na jej splnenie. 

10.5. Poskytovateľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v bode 10.4. nezodpovedá za nemožrlOsť splnenia 
zmluvy alebo za vady poskytnutého plnenia spôsobené nevhodnými alebo so zmluvou a/alebo 
vŠeobecne záväznými právnymi predpismi rozpornymi administratívnymi nariadeniami, ak 
objednávatel' na nich pri plnení zmluvy písomne trval. 

10.6. Poskytovatel', ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 10.4. zodpovedá za vady plnenia zmluvy 
spôsobené nevhodnými alebo so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 
rozpornými administratívnymi nariadeniami. 

10.7. Poskytovateľ zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nesmie 
takéto veci alebo informácie, okrem svojich odborných poradcov a konzultantov a okrem prípadov 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi sprístupniť tretej osobe. Táto povinnosť 
poskytovateľa trvá aj po ukončení zmluvy. 
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10.8. Poskytovatel' je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku 
a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými 
mravmi hospodárskej súťaže. 

10.9. Poskytovateľ je povinný zdržať sa pri plnení zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 
v dôsledku konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia zmluvy. Konflikt 
záujmov podl'a predchádzajúcej vety, ako uprednostnenie osobného záujmu poskytovateľa pred 
záujmom na riadnom plnení zmluvy, môže vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, 
politických alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, alebo vzťahov s blízkymi 
osobami alebo iného spojenia, resp. spoločných záujmov. Poskytovatel' sa zaväzuje bezodkladne 
písomne oznámiť objednávateľovi vznik konfliktu záujmov a vykonať kroky na odstránenie 
akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt záujmov. 

10.10. Služby údržby a služby podpory prevádzky bude poskytovatel' poskytovať objednávateľovi 
v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe Č. 3. V prípade ak by podmienky ustanovené 
vprílohe Č. 3 boli v rozpore s požiadavkami objednávatel'a stanovenými vopise predmetu 
zákazky, je objednávatel' formou administratívneho nariadenia oprávnený požadovať v rámci 
poskytovania služieb údržby a služieb podpory prevádzky od poskytovateľa také plnenie, ktoré by 
v celom rozsahu zodpovedalo požiadavkám definovaným v opise predmetu zákazky. 

10.11. Do troch dní od podpisu zmluvy oznámi poskytovateľ objednávatel'ovi mená a kontaktné údaje 
na členov riadiaceho výboru za poskytovatel'a. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi aj akúkol'vek zmenU týkajúcu sa týchto osôb. 

10.12. Do troch dní od podpisu zmluvy oznámi poskytovateľ objednávateľovi informácie k identifikácii 
bankového účtu, na ktorý má objednávatel' posielať platby podľa zmluvy. Ajakúkol'vekzménu 
týchto údajov oznámi poskytovateľ objednávateľovi. . 

10.13. Poskytovatel' je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia naiáklade zmluvy o subdodávke boli primerané jehO kvalite a cene. 

10.14. Poskytovatel' zodpovedá zaplnenie zmluvy o subdodávke subdodávatel'om tak, ako keby 
plnenie realizované ria základe takejto zmluvY realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odborhú 
starostlivosť pri výbere subdodávatel'a ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 
o subdodávke. . 

10.15. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť objednávatel'ovi všetku škodu, ktorú preukázateľne spôsobil 
pri plnení zmluvy, maximálne však do výšky celkovej ceny.čiastkového plnenia zmluvy, v ktorom sa 
škoda vyskytla. 

Článok 11 - Riadiaci výbor 

11.1. RiadiaCi výbor má šesť členov. Troch členov riadiaceho výboru menuje objednávatel'a troch 
členov riadiaceho výboru menuje poskytovateľ. Podrobnejšie rozdelenie právomoci aprocesy 
rozhodovania upraví štatút RVP. 

11.2. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšinajeho 
členov. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovicriej väčšiny všetkýCh 
svojich členov. 

11.3. Rozhodnutia riadiaceho výboru sú pre strany záväzné, Svoje požiadavky adresuje riadiaci výbor 
stranám v písomnej forme s tým, že na realizáciu požiadaviek riadiaceho výboru musí byť daná 
poskytovatel'ovi primeraná lehota. 
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Článok 12 - Jazyk zmluvy a komunikácia, informácie, vedenie evidencií 

12.1. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi objednávatel'om a poskytovateľom a tretími 
osobami a/alebo projektovým manažérom je slovenský jazyk. 

12.2. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu: 

Za objednávatel'a: 
Ministerstvo vnútra SR 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
Tel.: +421961011111 
Fax: +421 250944024 
E-mail: opis-nev@minv.sk 

Za poskytovatel'a: 
SOITRON, a.s. 
Plynárenská 5 
829 75 Bratislava 
Tel.: +421 2 5822 4111 
Fax: +421 2 58224520 

DITEC, a.s. 
Plynárenská 7/C 
821 09 Bratislava 
Tel.: +421 258222222 
Fax: +421 258222777 

E-mail: nev-soitron@soitron.com E-mail: simek@ditec.sk 

12.3. Objednávatel'ovi, projektovému manažérovi alebo osobe, ktorú splnomocní objednávatel', 
poskytne poskytovatel' na požiadanie akékol'vek informácie vzťahujúce sa na plnenie zmluvy. 

12.4. Poskytovatel' uchováva úplné a presné systematické záznamy/evidenciu a pracovné výkazy 
v takej forme, aby bolo dostatočne preukázané, že akékol'vek náklady súvisiace s plnením tejto 
zmluvy, ktoré poskytovatel' Uvedie vo svojej faktúre, boli skutočne vynaložené na plnenie zmluvy. 

12.5. Záznamy podl'a bodu 12.4. sa musia uchovávať po dobu 10 rokov po uhradení poslednej platby 
objednávatel'om vsúlade so zmluvou. 

Článok 13 - Ďalšie dojednania 

13.1. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednej alebo obom zmluvným stranám čiastočne alebo 
úplne neumožnia plnenie ich povinností podl'a tejto zmluvy, sú povinné sa o tom bez zbytočného 
omeškania informovať a spOločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie tejto povinnosti 
zaklad$ nárok na náhradu škody pre tú stranu, ktorá v tomto bode zmluvu porušila. 

13.2. Všetky dokumenty a informácie, či už písomné alebo ústne, si zmluvné strany poskytujú len na 
použitie na plnenie tejto zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany nemožno používať tieto dokumenty a informácie na iné účely, ako na účely plnenia tejto 
zmluvy. 

13.3. Poskytovatel' sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
poskytovanými službami kedykol'vek' počas platnosti zmluvy. Oprávnenými osobami sú najmä: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
d"oraaudítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode zmluvy. 

13.4. Poskytovatel' berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za 
predmet tejto zmluvy, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky. 
Poskytovatel' sa zaväzuje formou písomného dodatku k tejto zmluve pristúpiť na zmenu 
dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovatel'ov finančných prostriedkov uplatní právo na 
vykonanie finančnej opravy v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vykonanie finančnej opravy sa môže týkať len 
nezrealizovaných záväzkov tejto zmluvy. Rovnako je poskytovatel' povinný pristúpiť na zmenu 
jednotlivých ustanovení zmluvy vyvolanú poskytovatel'mi finančných prostriedkov v prípade, ak sa 
zmeny budú týkať nezrealizovaných častí tejto zmluvy. 

13.5. Zhotovitel' sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne 
predpisy Slovenskej republiky ako aj právne akty Európskej únie (ďalej "EU") v oblasti 
štrukturálnych fondov EU a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotovitel'a aj rešpektovať 
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ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a pod.). Za účelom preventívneho 
riešenia problémov spojených s refundáciou nákladov na realizáciu projektu môže objednávatel' 
aj vopred oznámiť zhotoviteľovi informácie a pokyny, ktoré je v tomto ohľade nevyhnutné 
dodržiavať zo strany zhotoviteľa (napr. požiadavky na špecifikáciu plnenia v Preberacích 
protokoloch alebo faktúrach zhotoviteľa a pod.). 

Článok 14 - Licenčné podmienky 

14.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu používať Dokumenty počas celej 
doby trvania majetkových práv k ním na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej 
únie na účely na ktoré boli vytvorené a/alebo na účely súvisiace s činnosťami objednávateľa, a to 
nasledujúcimi spôsobmi: 
a) vyhotovenie neobmedzeného množstva ich rozmnoženín, 
b) neobmedzené rozširovanie ich originálov a/alebo rozmnoženín v rámci objednávatel'a, 
c) verejné rozširovanie ich originálovalalebo rozmnoženín vypožičaním alebo inou formou 

prevodu vlastníckeho práva ako predajom iným štátnym orgánom Slovenskej republikyalalebo 
štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam 
a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, ktoré patria do pôsobnosti 

. objednávateľa a/alebo. osobám na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy alebo právomoc 
alebo pôsobnosť v oblasti vydávania Dokladov alebo osobám, ktoré budú v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov oprávnené požadovať Dokumenty na činnosti za účelom 
udelenia certifikácie, potvrdení alebo atestov alebo za účelom splnenia povinností vyplývajúcich . 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ich spracovanie, úpravy a preklad; Objednávateľ 
je oprávnený spracované a/alebo upravené alalebo preložené Dokumenty použiť spôsobmi a v 
rozsahu uvedeným v tomto bode 14.1. 

14.2 Objednávatel' je oprávnený právo používať Dokumenty podl'a bodu 14.1. tejto Zmluvy postúpiť 
zmluvou na osoby podľa čl, 14.1, písm. c), k čomu zhotoviteľ" udel'uje súhlas. Objednávatel' je 
zároveň povinný oznámiť postúpenie podl'a tohto bodu do tridsiatich (30) dní od jeho uskutočnenia. 
Obj~qnávatel' Je oprávnený udeliť osobám podľa čl. .14.1. písm. c) súhlas na použitie Dokumentov 
spôsobmi podl'a bodu 14.1. tejto Zmluvy, k čomu zhotovitel" udel'uje svoj súhlas. 

14.3. Zhotoviteľ' poskytuje objednávatel'ovi nevýhradnú licenc.iu používať Dokumentáciu počas celej 
doby trvania majetkových práv k nej na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej 
únie na účely na ktoré boli vytvorené alalebo na účely súvisiace s činnosťami objednávateľa, a to v 
rozsahu vyhotovenia neobmedzeného množstVa ich rozmnoženín pre interné účely objednávateľa a 
verejné rozširovanie rozmnožením osobám uvedeným v bode 14.1. písm. c) tejto Zmluvy. 

14.4· · Ustanovenia bodu 14.2 tejto Zmluvy sa na oprávnenie používať Dokumentáciu aplikujú 
obdobne. 
14.5 . Zhotoviteľ poskytuje nevýhradnú licenciu používať APV vytvorený výhradne zhotovitel'om 

alalebo subdodávatel'om zhotovitel'a za účelom zabezpečenia splnenia záväzkov zholovitel'a podl'a 
tejto zmluvy počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a 
členských štátov Európskej únie na účely, na. ktoré bol vytvorený a/alebo na účely súvisiace s 
činnosťami objednávatel'a. 

14.6 Objednávatel' bude môcť postúpiť tretej osobe licenciu na používanie v tomto bode uvedeného 
SW .iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa; o postúpení licencií 
a· o. osobe postupníka bude Objednávatel' povinný informovať Zhotovitel'a bez zbytočného 
~~~u. . 

14.7 Zhotovitel' poskytuje nevýhradnú licenciu používať dodané APV počas celej doby trvania 
majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie na 
účely na ktoré bola vytvorená a/alebo na účely súvisiace s činnosťami objednávateľa vyhotovením 
neobmedzeného množstva rozmnožením pre interné účely objednávatel'a a vyhotovenie 
rozmnožením podľa ustanovenia § 35 a § 36 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších 
predpisova ich rozširovanie v rámci objednávateľa. 

14.8 Objednávatel' je oprávnený právo používať dodané APV podl'a bodu 14.6 tejto Zmluvy postúpiť 
zmluvou na iné štátne orgány alebo na iné osoby, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy 
alebo právomoc alebo pôsobnosť v oblasti kompetencií pokrytých touto zmluvou, k čomu zhotovitel' 
udeľuje súhlas. Objednávatel' je zároveň povinný oznámiť postúpenie podl'a tohto bodu do 
tridsiatich (30) dní od jeho uskutočnenia. 

14.9 Oprávnenia podľa bodov 14.1. až 14.7 tejto Zmluvy pri zániku objednávateľa prechádzajú na 
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jeho právneho nástupcu. 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

14.10 Zhotovite!' týmto potvrdzuje, že je oprávnený poskytnúť objednávate!'ovi oprávnenia a súhlasy v 
zmysle vyššie uvedených bodov tohto článku a že tým nedochádza k porušeniu práv tretích osôb. 

14.11 Softvér a Dokumentácia dodaná ako súčasť plnenia zhotovite!'a pod!'a tejto Zmluvy, ktoré boli 
vytvorené treťou stranou inak ako pre potreby plnenia podl'a tejto Zmluvy, však podlieha len 
licenčným podmienkam stanoveným nosite!'om autorských práv k nemu, pričom také licenčné 
podmienky je zhotovitel', v rovnakom rozsahu ako ich má zhotovite!', povinný dodať objednávatel'ovi 
do miesta dodania najneskôr súčasne s takým softvérom alebo Dokumentáciou. 

14.12 Ak nie je v tejto Zmluvy uvedené inak, rozmnožovanie, úpravy alebo spätný preklad 
počítačových programov dodaných ako súčasť plnenia pod!'a tejto Zmluvy môže objednávate!' 
vykonať iba v rozsahu práv, ktoré pod!'a zákona Č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov nemožno zmluvne 
vylúčiť. 

14.13 Licencie udelené pod!'a tohto článku 14 získa objednávate!' odplatne, zaplatením ceny tej časti 
Diela, súčasťou ktorej je príslušné plnenia zhotovitel'a, ku ktorému zhotovite!' poskytuje licencie ako 
je uvedené vyššie. 

14.14 Schémy, skúšobné zariadenie, softvér a dokumentácia, ktoré nie sú súčasťou Diela a na ktoré 
sa nevzťahujú vyššie uvedené body tohto článku a príslušné nosiče dát zhotovitel'a používané 
pracovníkmi zhotovite!'a v Mieste implementácie zostávajú výlučným vlastníctvom zhotovite!'a a sú 
pre jeho výhradné použitie. 

14.15 Okrem toho ako je uvedené vyššie, zhotovite!' si vyhradzuje autorské práva a iné práva 
duševného vlastníctva na všetky diela a produkty, ktoré vzniknú z jeho plnení poskytnutých pod!'a 
tejto Zmluvy. 

Článok 15 - Sankcie 

15.1. Akje poskytovate!' v omeškaní s odovzdaním akéhokol'vek plnenia zmluvy objednávate!'ovi oproti 
termínu stanovenému v podrObnom časovom harmonograme je objednávatel' oprávnený 
požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia zmluvy bez 
DPH, s ktorým je poskytovate!' vomeškaní. Táto zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 10% 
z celkovej ceny zmluvy. 

15.2. Objednávate!' nie je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu, pokial' je omeškanie poskytovate!'a 
spôsobené z dôvodov na strane objednávate!'a a/alebo ak k omeškaniu poskytovate!'a dôjde z 
dôvodu vyššej moci, resp. v dôsledku existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 
374 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 300 Obchodného zákonníka. 

Článok 16 - Zmena zmluvy 

16.1. Zmluvu možno meniť iba písomným dodatkom. Poskytovate!' je v prípade potreby povinný 
požiadať objednávate!'a písomne o zmenu zmluvy, navrhovanú zmenu riadne zdôvodniť 

a navrhnúť text zmeny zmluvy. Objednávate!' posúdi navrhovanú zmenu zmluvy a najneskôr do 
30 dní odo dňa obdržania žiadosti sa rozhodne, či prijme navrhovanú zmenu zmluvy. 
Poskytovatel' berie na vedomie, že na základe dodatku k zmluve nie je možné zvyšovať cenu 
zmluvy. Ak je zmena zmluvy spôsobená neplnením alebo porušením zmluvy poskytovatel'om, 
všetky dodatočné výdavky spojené s touto zmenou znáša poskytovate!'. 

16.2. Na základe odôvodnenej žiadosti poskytovate!'a, ak je to nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, je 
objednávate!' po prerokovaní s projektovým manažérom oprávnený povoliť zmenu doby plnenia 
zmluvy, čo následne Strany potvrdia dodatkom k zmluve. 

16.3. Každá zmena zmluvy môže pôsobit'výlučne do budúcnosti. Poskytovatel' Je oprávnený začať plniť 
v súlade so zmenou zmluvy až po jej schválení objednávate!'om. 
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Článok 17 - Ukončenie zmluvného vzťahu 

17.1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne výpoveďou. Ukončenie 
licenčnej zmluvy k štandardnému softvéru/databáze sa spravuje výlučne úpravou podľa prílohy č. 
4. 

17.2. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na práva objednávatel'a podl'a ustanovení článku 14tejto zmluvy. 

17.3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak: 

17.3.1. si poskytovatel' opakovane, závažným spôsobom neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy, 

17.3.2. na majetok poskytovatel'a je vyhlásený konkurz, je poskytovateľovi povolená 
reštrukturalizácia, poskytovatel' vstúpil do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie 
uvedeným spôsobom skončí svoju podnikatel'skú činnosť, 

17.3.3. poskytovatel' alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin 
spáchaný v súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, . 

17.3.4. poskytovatel' v procese verejného obstarávania alebo udel'ovania grantov financovaných 
z rozpočtu Európskeho spoločenstva je prehlásený za subjekt, ktorý váŽne porušil zmluvu 
tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti, 

17.3.5. poskytovatel' stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy,· ( 

17.3.6. poskytovateľ nezabezpečí alebo nepredfži platnosť akejkoľvek záruky vyžadOvanej podľa 
tejto zmluvy. 

17.4. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď objednávatel'a doručená poskytovatel'ovi. 

17.5.0bjednávatel' po vypovedaní zmluvy, ku dňu vypovedania zmluvy potvrdí cenu všetkých I 
poskytovatel'om riadne vykonaných plnení zmluvy. Poskytovatel' je v tomto prípade povinný 
poskytnúť objednávatel'ovi maximálnu možnú súčinnosť, najmä predložiť objednávateľovi všetky 
podklady slúžiace na vyúčtovanie plnení zmluvy. 

1177.67' Objednávateľ má ďalej právo od zmluvy odstúpiť v prípade ustanovenom zákonom: j" .. 
. . Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia poskytovatel'ovi. V prípade 

17. 8 ~~~~:~i~:~~r~ó:: _~~~~!~~~:~I~~:i~ ~rf~~~u~e;: tretí deň ocjjehoodo~lani~ .. -. . ------------ -f 
17.8:1. objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok po uplynutí 120 dní odo dňa splatnosti, 

17.8.2. v prípade pozastavenia plnenia zmluvy, ktoré presiahne 90 dní. 

17.9. Výpovedná lehota je jeden. mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď poskytovateľa doručená objednávatel'ovi. 

Článok 18 - Záverečné ustanovenia 

18.1. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiťakékol'vek svoje práva z tejto zmluvy na tretiu stranu. 

18.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

18.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a po jednom každý z poskytovatel'ov. 

18.4. Pokial' by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť 
tejto zmluvy ako celku. 

18.5. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete 
tejto zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ústne i písomné dohody medzi zmluvnými 
stranami. 

18.6. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh. 

18.7. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné 
v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti 
s touto zmluvou sa riadia zákonom Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a tam kde to vyplýva 
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SO IT RON * 
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z príslušných právnych predpisov aj zákonom Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom Č. 
618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), 
v ich aktuálnom znení platnom v Slovenskej republike. 

18.8. Zmluvné strany tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, 
ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy. Táto zmluva bola uzavretá podl'a skutočnej a slobodne vôle 
účastníkov. 

Podpis 

Dátum a miesto 150KT. 2011 

Za poskytovateľa 

POO(fľ({ 
Ing. Marián Skákala, 

podpredseda predstavenstva, 
SOITRON, a.s. 

Dátum a miesto 
20.10.2011 Bratislava SOITRON* 

IN$PIRUJEMEK NAROCN05T/ <D' 
Plynárenská 829 75 Bratislava 25 

.(J 

PaedDr. Ivan Sura 
predseda predstavenstva 

DITEC,a.s. 

Ing. Csaba Baráth 
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

DITEC, a.s. 
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I. Východiskové informácie 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Evidenciu vozidiel vykonáva Policajný zbor ako priamy výkon štátnej správy. Policajný zbor je zložkou 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR). MV SR zároveň vedie register vozidiel, ktorý je 
jedinou evidenciou vozidiel SR a odráža aj právny stav vlastníctva a držby vozidiel. 

Implementácia tohto predmetu zákazky/projektu nutne obsiahne súčasné útvary Policajného zboru MV 
SR, ktoré vytvárajú a aktualizujú a prevádzkujú súčasnú evidenciu vozidiel, podávajú o nich informácie 
úradom, inštitúciám aj verejnosti. Ďalej zahrnie register vozidiel, ktorý bude základom novej 
celonárodnej evidencie vozidiel, ako referenčného registra vozidiel v SR, nutne ovplyvní informačné 
systémy Policajného zboru MV SR a aj iné systémy v pôsobnosti MV SR. Dopad projektu bude mať 
vplyv aj na informačné systémy Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
(MDPT SR) a všetky jeho informačné systémy ktoré prispievajú alebo odoberajú údaje zo súčasného 
registra vozidiel vrátane informačných systémov technických služieb ako aj informačné systémy 
importérov vozidiel, poisťovacích spoločností zaoberajúcich sa poistením vozidiel ako aj informačné 
systémy spracovatel'ov vozidiel. 

Popis aktuálneho stavu a služieb 

Občan po kúpe nového, dovezeného, alebo ojazdeného vozidla resp. pri zmene trvalého pobytu je 
povinný sa registrovať na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde si osobne vyzdvihne 
žiadosť, a uzavrieť povinné zmluvné poistenie vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla. Po vyplnení žiadosti dopravný inšpektorát fyzickou obhliadkou skontroluje identifikačné znaky 
vozidla. Po kontrole identifikačných znakov vozidla uvedených v žiadosti s prihlasovaným vozidlom a 
potrebných príloh je vozidlo zapísané do evidencie motorových vozidiel. Vozidlu prevádzanému z 
evidencie medzi dvoma okresmi sú pridelené nové evidenčné čísla stým, že predávajúci musí najprv 
vozidlo odhlásiť v mieste bydliska a následne kupujúci ho zaeviduje na miestne príslušnom dopravnom 
inšpektoráte. V prípade dovezeného vozidla, musí občan navštíviť obvodný úrad (referát dopravy), ktorý 
vystaví nový technický opis vozidla v osvedčení o evidencii (technickom preukaze). 

Úsek správy: 

• Evidencia cestných motorových a prípojných vozidiel 

Agendy: 

• Vedenie celoštátnej dopravnej evidencie 

Služby: 

V súčasnosti sú poskytované na centrálnej úrovni len služby: 

Služba Používatelia Úroveň Dostupnost' i Početnost' 
"~,~------,-

Poskytnutie údajov o Verejná správa 
vozidle 

Osobne, 
2 telefón, email, N/A 

Jednotko 
náklady 

N/A 
1------.----+-~~----~.-.. ~--~.~~.---+----~.___4___4----+_-.---~___4 

Prijímanie údajov o I 

www 

N/A 

vozidlách z OÚD a I Verejná správa 

importérov vozidiel J-.------.--+--.~-+------_+----__i__i----_I 
Poskyto~anie údajov I 
o zmenach v podnikatelia 
evidencii vozidiel pre 

2 Osobne, email N/A N/A 

Osobne, email 2 N/A 

SKP 

Prijímanie údajov n i pOdnik .. a._te._li_a __ 'L':' .... __ . __ 2_~_r~O_S_o._b __ ne_.,_e_m_a_i_1 + ____ ~ __ +-__ -N_;_A----1 kontrole originality_ , .... i ~ __ ~ 

Prijímanie údajov od lOb I 

~~~~~~vatel'ov __ ..• __ ~~~:~~~~~-L-~ I e:'it~_-t--__ ~_'._A __ -! ___ N_/A ___ ~_ll 
i I v • l , Osobne, 

Poskytovanie i 0~~~J. __ 2_.-J_te_l_e_fó_n..:..., _e_m_a_il.~ __ N_I.A __ .. __ -----, ___ N_/A __ --, 
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Služba Používatelia Úroveň 

informácií verejnosti podnikatelia, 
spojených s Verejná správa 
dopravno-správnymi 
agendami 

Všeobecné občania, 

informácie pre podnikatelia, 2 
verejnosť Verejná správa 

občania, 
Vyhľadávacie služby 

podnikatelia, 2 
v evidenciách 

Verejná správa 

Stav spracovania 
žiadosti o vybavenie občania 1 
dokladu , 

Prijatie oznámenia o občania, 

protiprávnom konaní podnikatelia, 1 
. príslušníka PZ Verejná správa 

Poskytovanie 
informácií a 
dokumentov pre Verejná správa 2 
internú potrebu 
ministerstva 

Service desk MV· Verejná správa 2 

Skripty pre správcov 
internetových pásiem Vérejná správa 2 
a mailových 
schránok 

Životné situácie občanov: 

• Doprava - Nadobudnutie vozidla 

• Doprava - Prevádzka vozidla 

Životné situácie podnikatel'ov: 

Dostupnosť 

www 

Osobne, 
telefón, email 
www 

Osobne, 
telefón,. email 
www 

Osobne, 
telefón, email 
www ::. 

Osobne, 
telefón, email 
www 

Qsobne, 
tf;!lefón,email 
www 

... : . 
Osobne, 
telefón, email 
www 

www,email 

I 
SOITRON* . 

AROtNOSTI l 
Početnosť 

i I ~8'd~otko~~ 
náklady 

N/A N/A 

. 
N/A N/A 

N/A N/A 
. . 

. 
N/A N/A 

( 

N/A N/A 

. . 

N/A N/A . 

N/A N/A 

. 

• Doprava - Nadobudnutie, vlastníctvo a prevádzka motorových vozidiel 

• Ukončenie leasing ovej zmluvy 

• Obchodný styk - Predaj 

• Obchodný styk - Uvedenie tovaru na trh 

Používatelia služieb: 

• občan (G2C) 

• organizácia VS (G2G) 

• európska inštitúcia (G2A) 

• podnikatel' (G2B) 

• IS podnikatel'a (G2B) 

• interný subjekt VS (G2E) 

• ISVS organizácie VS (G2G) 

Informačné systémy: 

• IS dopravných nehôd 
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SOITRON* 

( 

( \ 

• Štatisticko - informačný systém dopravných nehôd INSPIRUJEME K NÁRotNOSTI 

• Dopravno - správne agendy 

• Evidencia vozidiel 

• Policajný informačný systém 

• AVIZO 
• Verejný portál ministerstva vnútra 

• Centrálny intranetový portál ministerstva 

Interné potreby - kľúčové požiadavky 

Kľúčovou požiadavkou je zef~ktívnenie poskytovaných .služieb v oblasti .evidencie vozidiel 
elektronizáciou vybraných činností smerom k užívateľovi týchto služieb, . 

V súčasnosti je prístup k službe možný len na informatívnej úrovni. prostredníctvom 
Ústredného portálu· verejnej. správy v.sekciách ag~ndy aživotné situácie; Portálponúka 
všeobecné informácie o procesoch v evidencii vozidiel a dokladoch potrebných na predloženie 
kdanémuevidenčnému.úkonu. Portál neponúka žiadnu zO.služieb v transakčnomsprac;:ovaní, 
t.j. službu výsledkom ktorej je vykonané elektronické podanie s dqpadom na~videnciu 
vozidiel. Základnou potrepou je skráttmie doby vybavenia na ODI,ktoréje možné dosiahnuť aj 
zaveGiením·e!ektronizácievybraných služieb a vytvorením efektívnej elektronickej kOrnunikáci~ 
medzi subjektmi, ktoré sa na tomto proc;:esep()dieJ'ajú a týmtoprispi~ť ku komfortu, ktorý 
občan očakáva. Elektronizácia vybraných služieb by mala. byť podporená. ef~ktivitou práce na 
001 zaved~ním napríklad vyvolávacieho systému, ktorýoP9anom umožníkoord!nované 
a kontrolované vybavovanie pri fYzických návŠteVách . v prípadoch, kedy. je návšteva. 001 
nevyhnutná., Ktomuto .efektu by maL prispieť'.aj, systém kontroly.efektivityposkytováných 
služieb na pracoviskách 001. 

SprístlJpnetlieevidencjJ policajným+ložkám priamo v teréne, je nevyhl)uttlýmpredpo~ladom 
pre zabezpečenie dostatočnej kvality el~ktronickÝchdátových fondov, výrazným prostriedkom 
preventívneho, charakteru ako aj priamou možnosťou včas ,odhal'ova( možnézneúžitia 
a potenciálnu trestnú činnosť súvisiacu s procesom registrácie vozJdleL V praxi tóznamet1á aj 
to, že mobilné zložky, efektívne koordinov~né pomocou GIS, GPS. a nástrojov na riadenie 
a zvyšovanie ich efektivity, budú mať'k disp6zícH v požadovanom čase V integrôvan~JpOdobe 
všetky údaje o vozidle spolu s priestupkami a uloženými sankciami. Vo finálnej podobe 
a kontexte 'realizácie informatizácie verejnej správy potom toto opatrenie bude výrazným 
príspevkom dosiahnutia požadovanej kvality tejto služby pre občana. . . 

, " " " ,'. , " 

Jedným z predpokladov efektívneho fungovania Evidencie vozidiel je tiež konsolidácia>údajov 
zo Živnost~nského registra, prepoj~nie na REGOB/RFO a. využitie týchtq dá.t pri .evidenčných 
úkonoch podnikatel'ov - fyzických osôb v samotnom informačnom systéme Evidencie .vozidiel, 
čo bude v praxi znamenať aj to, že občan - podnikatel' nebude povinný navštevovať pred 
vybavovaním evidenčného úkonu s vozidlom ďalšie inštitúcie verejnej správy. 

Rovnako dôležitým predpokladom je zabezpečenie archivácie dokum~ntova ú9ajov z 
príslušných informačných systémov, čo prispeje kpru:žnosti pri prístupe 
k dokumentom, k samotnému zjednodušeniu ich dostupnosti a samozrejme ku kontrble had 
dokumentmi s ciel'om zvýšenia ich bezpečnosti. 
Elektronizácia technických údajov motorových vozidiel prostredníctvom takto navrhnutého 
systému prinesie najmä časovú úsporu na strane občana alebo podnikatel'a a tým aj 
zjednodušenie poskytovania služby, čím sa znížia náklady na I'udskézdroje na strane 
dopravného inšpektorátu. 
Za základné potreby súčasného stavu vyplývajúcich znám poskytnutých informácií 
považujeme: 

• zefektívnenie a optimalizáciu procesu služieb evidencie vozidiel 
• zníženie nákladov na poskytovanie služieb evidencie vozidiel 
• zvýšenie komfortu v súvislosti s využívaním služieb evidencie vozidiel pre občana 
• zefektívnenie verejnej správy ako celku 5 prispením optimalizovaných služieb agendy evidencie 

vozidiel 
• súlad s európskou legislatívou a jej požiadavkami. 
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Na sprístupnenie elektronických služieb evidencie vozidiel a zabezpečenie ich všeobecrléj~6'UžlMfflC:fsf1 A R o CN o S T I 

sa vyžaduje: 

Elektronizácia služieb pre evidenciu vozidiel 
• Zabezpečiť vykonanie evidenčných úkonov a podávanie žiadostí prostredníctvom 

internetu, 
• Integrovať poskytované služby evidencie vozidiel do prostredia eGovernmentu s 

využitím spoločných modulov ÚPVS, 
• Zaistiť aktualizáciu evidenčných informácií o vozidle priamo na mieste vzniku údajov, 

• 
Zefektívnenie poskytovania služieb pre evidenciu vozidiel 

• Vybudovať vyvolávací systém pre efektívny proces vybavovania stránok na okresných 
dopravných inšpektorátoch (aj s rezerváciou času cez internet), 

• Optimalizovať procesy a zredukovať nutnosť návštev okresných dopravných 
inšpektorátov, 

• Vybudovať systém pre kontrolu a monitorovanie efektivity a výkonnosti poskytovaných 
evidenčných služieb, 

• Zaviesť systém automatickej detekcie TEČ a vybavovania priestupkov na úseku . 
vbiidielon-line álebo zo získaných záznamov z kamier vo vozidlách a iných záznamov, 

• . Zabezpečiť a vybaviť mobilné hliadky technikou, umožňujúcou čítať údaje z 
elektronického osvedčenia o evidencií vozidla, 

• Zabezpečiť kontrolu efektivity mobilných jednotiek vybudovanfmsystému polohovacích 
.zariadení umožňujúceho získavať operatívne informáCie o hliadke, 

• 2:abezpečiťmožnosť vzdialenej kontroly mobilnýchjednotiek a riadenia ich činnosti, 

Vybudovänie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systéDlupre 
evidenciu všetkých vozidiel v SR - národnej evidencie vozidiel 

• Vybudovaťcentrálny register, ktorý bude obsahovať konsoli.dované údaje o všetkých 
dopravných prostriedkoch, . . 

• . Rozšíriť súčasnú evidenciu vozidiel o vozidlá bez evidenčného Čísla (vrátane vozidiel 
primárne neurčených na prepravu), 

• Harmonizovať a synchronizovať evidencie, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR·· 
a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii, 

• Zabezpečiť vzájomné elektronické prepojenia medzi systémom evidencie a Slovenskou 
···kancéláriou poisťovatel'ov. 

Pre zabezpečenie ciel'ov národného projektu musia byt' zavedené minimálne nasledovné skupiny 
elektronických služieb: 

1. Vstupné služby - POllžívatel'ské 

• Podanie žiadosti o prihlásenie vozidla 
• Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla 
• Zápis zmeny držitel'a vozidla leasingovou spoločnosťou 
• Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla autobazárom 
• Podanie splnomocnenia k odhláseniu vozidla 
• Podanie splnomocnenia· k prihláseniu vozidla 
• Podanie žiadosti o prihlásenie nového vozidla importérom 
• Zápis záznamu o novo vyrobenom vozidle 
• Podanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti 
• Podanie potvrdenia o zaplatení DPH pri importe 
• Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle 
• Podanie žiadosti o zapísanie záložného práva na vozidlo 
• Podanie žiadosti o zrušenie záložného práva na vozidlo 
• Podanie informácie o likvidácii vozidla 
• Podanie žiadosti o vyradenie likvidovaného vozidla 
• Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte 
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SOITRON* 
• Podanie žiadosti o zaradenie do fronty čakatel'ov na dopravnom inšpektdM~ RUJ EME K NAR o Č N O S T I 

• Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcom systéme na okresnom dopravnom 
inšpektoráte 

• Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte 
• Podanie žiadosti o zápis vozidla bez TEČ 
• Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle bez TEČ 
• Podanie žiadosti o prevod vozidla bez TEČ 
• Podanie žiadosti o zapísanie individuálne vyrobeného vozidla 
• Informovanie sa o stave konania v rámci EVO 
• Odvolanie sa k rozhodnutiu v konaní v rámci EVO 
• Informovanie sa o exekučných konaniach 
• Informovanie sa o súdnych rozhodnutiach 
• Zadanie potvrdenia o prevoze vozidla do zahraničia 
• Zápis zmeny prevádzkovatel'a vozidla 
• Informovanie sa o držitel'ovi vozidla 

2. Výstupné služby - používateľské 

• Vydanie rozhodnutia o prihlásení vozidla 
• Vydanie rozhodnutia o odhlásení vozidla 
• Poskytnutie kontroly originality vozidla 
• Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla 
• Vydanie rozhodnutia evidenčnom úkone pre vozidlo bez TEČ 
• Vydanie rozhodnutia o zapísaní individuálne vyrobeného vozidla 

3. Výstupné služby - aplikačné 

• Poskytnutie referenčného evidenčného záznamu o vozidle 
• Poskytnutie zoznamov vozidiel podl'a kritérií 
• Poskytnutie agregovaných údajov o vozidlách 
• Poskytnutie informácie o typových označeniach vozidiel 
• Poskytnutie informácií iným informačným systémom 
• Poskytnutie informácii o efektivite fungovania poskytovaných služieb 
• Poskytnutie automatizovaného preverenia vozidla - informovanie sa o vozidle 
• Poskytnutie informácie o polohe mobilnej jednotky 
• Zobrazenie informácií pre mobilnú jednotku 
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Využitie výstupov v iných projektoch 
Výsledky projektu Národnej evidencie vozidiel (NEV) budú využívané hlavne v rámci procesov 
prebiehajúcich na okresných dopravných inšpektorátoch. Vybudované technológie, a HW vybavenie 
zakúpené v rámci tohto projektu bude poskytovať prostredie pre zabezpečenie služieb ďalších 
špecializovaných informačných systémov v rámci MV SR. Jedná sa hlavne o. Národný projekt 
Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR, ktorý pre svoju komplexnosť a zabezpečenie služieb 
vyžaduje úspešné realizovanie a využiteľnosť výstupov tohto projektu. Z tohto pohľadu je nutné 
zabezpečiť dostatočnú koordináciu, súslednosť a integritu týchto projektov, aby bolo zabezpečené 
využitie výstupov a výsledkov projektu. 
Výsledky projektu bude možné využívať na celom území SR. 

Predmetom zákazky sú nasledovné aktivity: 
• Aktivita 1: Analýza a návrh riešenia v trvaní maximálne 4 mesiace. 

o Analýza súčasného stavu (GPS) 
o Analýza a zber požiadaviek - vyvolávací systém 
o Návrh riešenia vyvolávacieho systému 
o Funkčný a technický návrh integrácie IS EVO 
o Funkčný a technický návrh upgradu IS EVO 
o Vypracovanie procesného modelu eGovernment služieb NEV 
o Vypracovanie procesného modelu Národnej evidencie vozidiel 
o Aplikačné testy 

• Aktivita 2: Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel ,{trvaní 
maximálne 4 mesiace začínajúc ukončením Aktivity 1. .. 

o HW - vybaveniezákazriíckeho miesta - vyvolávací systém 
o Vývoj aplikáéie -vyvolávací systém 
o Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy technologického prostredia 
o Aplikačné testy 

• Aktivita 3: Príprava technologického prostredia - Mobilnézari,adeniav trvaní maximálne 
4 mesiace začínajúc ukončením Aktivity 1.. . 

o SW - Aplikačná vrstva pre video archív 
o Systémová integrácia pre vide.o archív 
o HW - Middleware pre video archív 
o HW - Montážna zostava .s infraštruktúrou pre video archív 
o HW - Preprocessing vrstva pre video archív 
o . HW - Základná vrstva pre video archív 
o Inštalácia video archívu 
o HW - Dátové úložište 
o SW - Middleware pre video archív 
o HW - vybavenie pre GPS a Videomonitoring 
o HW - vybavenie vozidla (PC) 
o HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
o HW - komunikačné routre do vozidiel s príslušenstvom 
o HW - komunikačné routre do LAN siete 
o HW - kryptografická nadstavba do LAN siete 
o Infraštruktúra - príprava serverov (GPS) 
o Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
o SW - aplikačné vybavenie na mapové podklady (GPS) 
o SW - aplikačné vybavenie pre mobilný terminál 
o SW - licencie - management videa 
o SW - licencie - rozpoznávanie TEČ 
o SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 
o Technologické prostredie (GPS) 

• Aktivita 4: Nasadenie prototypu v trvaní maximálne 10 mesiacov začínajúc ukončením 
Aktivity 1. 

o HW - systém navigácie vozidiel (GPS) 
o HW - vybavenie vozidla (PC) 
o Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy prototypu 
o HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
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o Infraštruktúra - príprava aplikačného prostredia (GPS) 
o Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
o Príprava prototypu pre mobilné zariadenia 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

o SW - aplikačné vybavenie pre overovanie dokladov (elO, eOEV, ... ) 
o SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) 
o SW - licencie - management videa 
o SW -licencie - rozpoznávanie TEČ 
o SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 

• Aktivita 5 : Implementácia - Národná evidencia vozidiel v trvaní maximálne 6 mesiacov 
začínajúc ukončením Aktivity 2, 

o HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
o Zavedenie vyvolávacieho systému - pilot 
o Implemetácia webových služieb evidencie vozidiel 
o Integrácia web služieb IS EVO 
o Migrácia dát pre NEV v rámci implementácie 
o Upgrade IS EVO a integrácia na externé systémy 
o Aplikačné testy 

• Aktivita 6: Implementácia - Mobilné zariadenia v trvaní maximálne 6 mesiacov 
začínajúc ukončením Aktivity 3. 

o HW - vybavenie vozidla (PC) 
o HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 
o Implementácia (GPS) 
o Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 
o SW - databázové licencie (GPS) 
o SW - licencie - management videa 
o SW - licencie - rozpoznávanie TEČ 
o SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 
o SW - operačné systémy (GPS) 

• Aktivita 7 : Testovanie a školenie v trvaní maximálne 5 mesiacov začínajúc ukončením 
Aktivity 4, Aktivity 5 a Aktivity 6. 

o Príprava školiacej dokumentácie (GPS) 
o Školenia (GPS) 
o Testovanie - vyvolávací systém 
o Integračné a akceptačné testy IS EVO 
o Aplikačné testy 
o Školenia koncových užívatel'ov mobilných terminálov 

• Aktivita 8 : Roll-out a stabilizácia v trvaní maximálne 5 mesiacov začínajúc ukončením 
Aktivity 7. 

o Infraštruktúra - integrácia GPS na rezortný GIS a SAP 
o Príprava technickej dokumentácie (GPS) 
o HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
o Podpora prevádzky - vyvolávací systém 
o Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie 
o Školenie prevádzkovatel'a - vyvolávací systém 
o Zavedenie vyvolávacieho systému 
o Podpora prevádzky - IS EVO 
o Školenia prevádzkovatel'a -IS EVO 
o Aplikačné testy 

• Aktivita 9: Dodávka systému Optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel 
(ODUEV) v trvaní maximálne 17 mesiacov 

o Analýza a zber požiadaviek - ODUEV 
o Funkčný a technický návrh - ODUEV 
o HWa systémový SW - ODUEV 
o Implementácia ODUEV 
o Integračné a akceptačné testy ODUEV 
o Podpora prevádzky -IS ODUEV 
o Školenia prevádzkovatel'a - IS ODUEV 
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SOITRON* 

INSPIRUJEME K NÁROČNOSTI l 
• Aktivita 10: Podpora prevádzky nadštandard- druho a treťoúrovňová podpora 

o Podpora prevádzky IS NEV - nadštandard - údržba, odstraňovanie incidentov 
a úprava systému 

o Podpora prevádzky mobilných jednotiek - nadštandard - údržba, odstraňovanie 
incidentov a úprava systému 

o Podpora prevádzky IS ODUEV - nadštandard - údržba, odstraňovanie 
incidentov a úprava systému 

Aktivity 1 - 10 v štruktúre popísanej vyššie budú realizované nasledovne: 

I. Národná evidencia vozidiel 
II. Vyvolávací systém 
III. Vybavenie mobilných jednotiek 
IV. Optimalizovaná databáza údajov evidencie vozidiel 

V. Podpora prevádzky 
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I. Národná evidencia vozidiel 

/. 1 Požadované činnosti zhotoviteľa 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

• poskytnutie súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien 
súvisiacich so zavedením národnej evidencie vozidiel, 

• vyhotovenie procesného modelu národnej evidencie vozidiel a procesného modelu 
elektronických služieb (eGovernment služieb) národnej evidencie vozidiel, 

• vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu národnej evidencie vozidiel 
a podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie 
údajovej základne národnej evidencie vozidiel, 

• vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu elektronických služieb 
národnej evidencie vozidiel a návrhu súvisiacich elektronických formulárov pre Web 
portál MV SR, 

• vyhotovenie implementačného plánu, 
• vyhotovenie APV IS Národnej evidencie vozidiel, 
• vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely 

migrácie údajovej základne IS Národnej evidencie vozidiel, 
• vyhotovenie elektronických služieb IS Národnej evidencie vozidiel a vyhotovenie 

súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV SR, 
• interné testovanie APVIS Národnej evidencie vozidiel, podporných prostriedkov a 

konverzných programov, elektronických služieb IS Národnej evidencie vozidiel a 
súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV SRuzhotovitel'a s testovacími 
dátami vyhotovenými zhotovitel'om, 

• dodanie APV IS Národnej evidencie vozidiel, podporných prostriedkov a konverzných 
programov, elektronických služieb IS Národnej evidencie vozidiel a súvisiacich 
elektronických formulárov pre Web portál MV SR a návrhu testovacej procedúry 
objednávatel'ovi, 

• inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia APV IS Národnej evidencie 
vozidiel podporných prostriedkov a konverzných programov, elektronických služieb IS 
Národnej evidencie vozidiel a súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV 
SR, ich implementácia na testovacom pracovisku objednávatel'a a uvedenie do 
prevádzky na testovacom pracovisku, 

• vyhotovenie súvisiacej technickej, prevádzkovej a používatel'skej dokumentácie, 
• uskutočnenie školení zamestnancov objednávatel'a na prácu s APV IS Národnej 

evidencie vozidiel a elektronickými službami IS Národnej evidencie vozidiel, 
• inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia APV IS Národnej evidencie 

vozidiel podporných prostriedkov a konverzných programov, elektronických služieb IS 
Národnej evidencie vozidiel a súvisiacich elektronických formulárov pre Web portál MV 
SR, ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávatel'a a uvedenie do 
prevádzky na produkčnom pracovisku, 

• vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávatel'a počas riadnej rutinnej 
prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS 
Národnej evidencie vozidiel a elektronických služieb IS Národnej evidencie vozidiel. 
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SOITRON* 
1.1.1 Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu 

legislatívnych zmien 

INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Zhotoviteľ zabezpečí súčinnosť pri vypracovaní analýzy legislatívy súvisiacej s predmetom obstarania, 
vypracovaní návrhu legislatívnych zmien potrebných pre zavedenie a používanie IS Národnej evidencie 
vozidiel a elektronických služieb národnej evidencie vozidiel. 

1.1.2 Vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu. 
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie dokumentácie funkčného návrhu ktorý musí vyhovovať 
požiadavkám definovaným v časti 1.2 Požiadavky na informačný systém. 
Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je vyhotovenie dokumentácie funkčného návrhu 
pozostávajúcej z: 

• procesného modelu IS Národnej evidencie vozidiel a elektronických služieb národnej 
evidencie vozidiel v notácii BPM, 

• podrobnej analýzy požiadaviek na IS Národnej evidencie vozidiel a elektronické služby 
národnej evidencie vozidiel, 

• funkčného návrhu t.j. dokumentu obsahujúceho podrobný popis funkčnej architektúry 
príslušných častí IS Národnej evidencie vozidiel a elektronických služieb IS Národnej 
evidencie vozidiel, podrobný popis spracovania realizovaného jednotlivými modulmi a 
dátového modelu s definovaním metadát (use cas diagramy, class diagramy 
a sekvenčné diagramy), 

• návrhu logického dátového modelu systému (class diagramy) 
• návrhu podporných prostriedkov a konverzných programov pre realizáciu migrácie 

údajovz IS EVO, t.j. dokument obsahujúci podrobný popis špecifikácie zdroja dát, 
špecifikáciu konsolidácie a čistenia dát a návrhu transformácie do ciel'ového formátu IS 
Národnej evidencie vozidiel. 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technického návrhu IS Národnej evidencie vozidiel a elektronických 
služieb IS Národnej evidencie vozidiel, ktorý musí vyhovovať požiadavkám definovaným v časti 1.2 
Požiadavky na informačný systém. 
Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je vyhotovenie dokumentácie technického návrhu 
pozostávajúcej z: 

• návrhu aplikačnej trojvrstvovej architektúry s centrálnou serverovou farmou a tenkým 
klientom na strane užívatel'a vrátane návrhu HW (operačný systém, počet CPU a 
taktovaciu frekvenciu, vel'kosť operačnej pamäte, vel'kost' diskovej kapacity), 

• návrh správy užívatel'ov s využitím jednotného systému prihlasovania (Single Sign On) 
a užívatel'ských profilov (profiling, RBAC), 

• návrh podpory identifikácie užívatel'ov a autentifikácie vykonávaných činností v 
systémoch s použitím PKI, 

• návrhu technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných 
požiadaviek objednávatel'a v zmysle požadovaných parametrov riešenia uvedených 
v kapitole 1.2 Požiadavky na informačný systém. 

Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie Bezpečnostného projektu IS Národnej evidencie vozidiel ktorý musí 
vyhovovať požiadavkám definovaným v časti 1.2 Požiadavky na informačný systém. Bezpečnostný 
projekt musí: 

• obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisova ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky 
platných v čase odovzdania dokumentácie funkčného a technického návrhu 
objednávatel'ovi a účinných v termíne uvedenom v Harmonograme pre uvedenie IS 
Národnej evidencie vozidiel do riadnej rutinnej prevádzky, 

• obsahovať podrobnú špecifikáciu a poradie všetkých úkonov v rámci technických, 
organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie 
hrozieb a rizík pôsobiacich na IS Národnej evidencie vozidiel z hl'adiska narušenia jeho 
bezpečnosti, spol'ahlivosti a funkčnosti, 

• obsahovať návrh komplexného riešenia bezpečnosti IS Národnej evidencie vozidiel 
pokrývajúci: 

• zaznamenávanie všetkých činností v IS Národnej evidencie vozidiel (užívatel'/zdrojový 
systém a všetky vykonané operácie, čas vykonania a nástroj na ich vyhodnocovanie), 
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• ochranu dát pred neoprávneným prístupom, 

SOITRON* 
INSPIRUJEME K NÁROCNOSTI 

• ochranu pred neoprávneným používaním alebo zneužitím IS Národnej evidencie 
vozidiel, 

• zabezpečenie bezpečnej komunikácie konkrétnych pracovísk vkladajúcich a 
čerpajúcich údaje z IS Národnej evidencie vozidiel ("koncoví užívatelia") s centrálnym 
APV IS Národnej evidencie vozidiel, 

• správu užívatel'ov a účtov, 
• umožňovať efektívne fungovanie IS Národnej evidencie vozidiel z hl'adiska času, 

finančných nákladov, počtu potrebných zamestnancov objednávatel'a, 
Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi úplnú dokumentáciu funkčného a technického návrhu do 
sídla objednávatel'a. 
Dokumentácia musí byť dodaná v slovenskom jazyku, v písomnej forme v jednom vyhotovení 
a v elektronickej forme na CD nosiči. 

1.1.3 Vypracovanie implementačného plánu 
Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie implementačného plánu ktorý určí najmä: 

• detailný časový rámec implementácie IS Národnej evidencie vozidiel a elektronických 
služieb národnej evidencie vozidiel, 

• plán migrácie údajov, 
• plán školení, 
• spôsob zavedenia rutinnej prevádzky. 

1.1.4 Vyhotovenie a dodávka aplikačného software 
Aplikačný software IS Národnej evidencie vozidiel, podporné prostriedky a konverzné programy ako aj 
elektronické služby národnej evidencie vozidiel a súvisiace formuláre je zhotovitel' povinný vyhotoviť: 

• v súlade so schváleným funkčným návrhom, 
• v súlade so schváleným technickým návrhom, 
• v súlade so schváleným bezpečnostným projektom, 
• tak, aby jeho implementácia mohla byť realizovaná na existujúcej komunikačnej a 

technologickej infraštruktúre MV SR ako aj na dodávanom technologickom riešení. 

Jednotlivé časti dodávky uvedené v tomto bode budú nainštalované a nakonfigurované Zhotovitel'om 
v testovacom resp. produkčnom prostredí objednávatel'a. Súčasťou dodávky musí byť aj dodanie 
súvisiacich testovacích procedúr. 

1.1.5 Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej a používatel'skej 
dokumentácie 

Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi súčasne s dodaním APV IS Národnej evidencie vozidiel 
a elektronických služieb národnej evidencie vozidiel nasledujúcu dokumentáciu: 

• zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD, 
• technickú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 

o technickú (implementačnú) dokumentáciu k APV vo formáte HTML (XML 
schémy, popis používatel'ského rozhrania, DB tabul'ky, DB procedúry), 

o dokumentáciu zverejnených rozhraní, 
o fyzický dátový model vo formáte XML vrátane väzieb medzi tabul'kami, 
o logický dátový modelu systému (Class Diagramy, Package Diagramy, 

Component Diagramy, Deployment Diagramy), 
o technickú špecifikáciu elektronických služieb vrátane WSDL a XSD. 
o Postup skompilovania aplikácie 
o Popis architektúry systému 
o Popis tokov dát 
o Popis konfiguračných parametrov aplikácie 

• prevádzkovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 
o inštalačný postup aplikácie, 
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• 

• 

o konfigurácia systémového SW serverov a pracovných staníc, 
o chybové stavy a postup ich riešenia, 
o popis nastavených a požadovaných prístupových práv používateľov a 

komunikujúcich systémov, 
o popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania, 
o popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, 
o popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri 

inicializácii a popis ich správy 
o popis systému žurnálovania a identifikácia činností používatel'a, 
o popis recovery procedúry vrátane disaster recovery. 

užívatel'skú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 
o popis APV a jeho funkcií, 
o postupy a úkony potrebné pre riadne používanie APV IS Národnej evidencie 

vozidiel, 
o chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia. 
o testovacie scenáre, 
o školiace materiály 

metadátadokumentácie v softvérovom prostriedku na správu metadát v elektronickej 
forme na CD. 

Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi súčasne s dodaním PPaKP dokumentáciu o PPaKP ktorá 
bude obsahovať: 

• popis PPaKP a jeho funkcií, 
• popis technického zabezpečenia (HW prostredie), 
• inštalačné postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie inštalácie, 
• popis konfigurácie a nastavenia PPaKP, 
• pastupya úkony potrebné pre riadne užívanie PPaKP. 

Objednávatel' bude mať právo predložiť zhotovitel'ovi svoje pripomienky kprédloženej dokumentácii do 
10 pracovných dní od obdržania príslušnej dokumentácie: Zhotoviteľ bude povinný predložiť 
objednávatel'ovi príslušnú upravenú dokumentáciu do 5 pracovných dní. 

Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi dokumentáciuv slovenskom jazykupodl'a bodu 1.1.5 
Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej a používatel'skej dokumentácie po skončení etapy 
implementácie do sídla objednávateľa na CD nosiči. 

Zhotoviteľ je povinný dodať objedná\tatel'ovi úplnú aktualizovanú dokumentáciu v slovenskom jatykll po 
skončení etapy testovania podl'a bodu 1.1.5 Vypracovanie a dodanie techniCkej, prevádzkovej 
a používatel'skej dokumentácie do sídla objednávateľa v písomnej forme v počte 1 kus a na CD nosiči. 

1.1.6 Uskutočnenie školení 
Zhotoviteľ zabezpečí: 

• Školenie používatel'ov APV IS Národnej evidencie vozidiel 
• Školenie technického obslužného personálu 

1.1.7 Poskytnutie podporných služieb po uvedení riešenia riadnej rutinnej 
prevádzky (stabilizácia riešenia) 

Zhotovitel' bude po dobu 5 mesiacov od zavedenia IS Národnej evidencie vozidiel a elektronických 
služieb národnej evidencie vozidiel do prevádzky poskytovať zvýšenú podporu tímuObjednávatel'a pre 
zabezpečenie prevádzky systému. 

1.2 Požiadavky na informačný systém 
Na predmet dodávky sú kladené požiadavky, ktoré sú popísané v tejto kapitole a zhotoviteľ sa zaručuje 
dodržať všetky vymenované požiadavky. Uvedené požiadavky môžu byť používateľom detailizované a 
podl'a potreby doplnené vo fáze detailnej funkčnej špecifikácie. Schválená detailná funkčná špecifikácia 
sa stane záväzným podkladom pre ďalšie etapy: vývoj, implementácia, testovanie. 
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SOITRON* 
1.2.1 Všeobecné systémové požiadavky INSPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

~\I~'r ... m Z hl'adiska spracovania 
Centrá on-line aktualizáciou a 

2. Distribuovaný prístup k funkcionalite definovaný prístupovými právami 
Distribuovaný systém z hl'adiska využívania jeho funkcií a rozmiestnenia 
pracovísk. Na distribuovaných pracoviskách bude podporovaná plná škála 
funkcií systému. Funkcie prístupné konkrétnemu používatel'ovi budú 
definované rávami. 

3. Parametrizovatel'ný systém 
Zmena funkcionality (správania sa) jednotlivých modulov systému na báze 
nastavenia príslušných parametrov modulov. Parametre modulov 
nastavitel'né o užívatel'om. 

4. Flexibilný systém 
Systém flexibilný voči zmenám legislatívneho prostredia. Musí byť v čase 
implementácie pripravený i na funkčnosť, ktorá bude potrebná pre 
zabez ie v danom čase už zmien. 

5. lokalizácia používatel'skej časti aplikácie 
Lokalizácia aplikácie do slovenského jazyka, predovšetkým: menu, názvy 
objektov na používatel'ských obrazovkách, používateľské nápovede, 
hlásenia pre bežného používatel'a. Lokalizácia používatel'skej dokumentácie 
do. slovenského 

6. 828 rozhrania 
IS má poskytovať služby pre komunikáciu systém - systém pre externé IS. 
Štandardná technologická úroveň týchto služieb je založená na báze web 

užieb v rámci SOA architektú 

1.2.2 Legislatívne požiadavky 

7. IS Národnej evidencie vozidiel musí byť spracovaný v súlade a v rozsahu 
požadovanom najmä nasledujúcou legislatívou: 

• Zákon Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
• Zákon Č. 315/1996, Zb. o premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov 
• Zákon Č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace vyhlášky 
NBÚ, 

• Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, 

• Zákon Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, 

• Zákon Č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

• Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 
14.7.2006 Č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy 

• Zákon Č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon Č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon Č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Iné relevantné predpisy upravujúce problematiku 
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1.2.3 Požiadavky na IS Národnej evidencie vozidiel 

1.2.3.1 Vstupy do IS 

8. IS musí poskytovať služby používateľSkého rozhrania v nasledujúcom 
rozsahu: 

• Podanie žiadosti o prihlásenie vozidla 
• Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla 
• Zápis zmeny držitel'a vozidla leasingovou spoločnosťou 
• Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla autobazárom 
• Podanie splnomocnenia k odhláseniu vozidla 
• Podanie splnomocnenia k prihráseniu vozidla 
• PodanJe žiadosti, o prihlásenie nového vozidla importérom 
• Zápis záznamu o,novo vyrobenom vozidle 
• Podanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti 
• Podanie potvrdenia o zaplatení DPH -pri importe 
• Podanie žiadosti o zmenu vzázhame ovozidie 
• Podanie žiadosti Oo zapísanie, záibžného práva na vozidlo 
• Podanie žiadosti o zrušenie záložného práva na vozidlo 
• Podanie informácie o likvidácii vozidla 
• Podanie žiadosti o vyradenie likvidovaného vozidla 
• Podanie žiadosti o zápis vozidla bez TEČ 
• Pod,anie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle bez TEČ 
• Podanie žiadosti o prevod vozidla bez TEČ 
• Podanie žiadosti o zapísanie individuálne vyrobeného vozidla 
• olnforrilovarii~' sa °ost;ave KonapJa v rámyiE'lO .0 

• Odvolanie sa k rozhodnutiu v konaní v rámci EVO 
• Informovanie sa o exekučných konaniach 
• Informovanie sa o ,súdnych rozhodnutiach 
• Informovanie sa o držitel'ovivozidla 
• . Zápiszmeny'prevádzkovatel'a vozidla 
• Zadanie potvrdenia o prevoze vozidla do zahraničia 

Uvedené služby používateľského rozhrania musia byť spracované v súlade 
so káciami tohto dokumentu. 
I musí poskytovaf nkčnosť pre sprístupnenie podaní realizovaných 
v elektronickej forme obsluhe systému využJvajúc funkčnosť externého 

... t",·" ..... sú lektron' ia uložené. 
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SOITRON* 
1.2.3.2 výstupy Z 15 

INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

10. 

11. 

12. 

13. 

IS musí poskytovať služby používatel'ského rozhrania v nasledujúcom 
rozsahu: 

• Vydanie rozhodnutia o prihlásení vozidla 
• Vydanie rozhodnutia o odhlásení vozidla 
• Poskytnutie kontroly originality vozidla 
• Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla 
• Vydanie rozhodnutia o evidenčnom úkone pre vozidlo bez TEČ 
• Vydanie rozhodnutia o zapísaní individuálne vyrobeného 

vozidla 
Uvedené službypoužívatel'ského rozhrania musia byť spracované v súlade 
so mi uvede i v ríloh tohto dokumentu. 
IS musí poskytovať služby aplikačného rozhrania v nasledujúcom rozsahu: 

• Poskytnutie referenčného evidenčného záznamu o vozidle 
• Poskytnutie zoznamov vozidiel 
• Poskytnutie agregovaných údajov o vozidlách 
• Poskytnutie informácie otypových označeniach vozidiel 
• Poskytnutie informácií iným informačným systémom 
• Poskytnutie automatizovaného preverenia vozidla -

informovanie sa o vozidle, 
• Poskytnutie informácii o efektivite fungovania poskytovaných 

služieb 
Uvedené služby používatel'ského rozhrania musia byť spracované v súlade 
so káciami uveden lohách tohto d mentu. 
výstupy z IS musia byť vyhotovené v elektronickej a papierovej forme a to na 
základe podaní zrealizovaných cez Internet, písomne alebo osobnou 

úradu. 

1.2.3.3 Požiadavky na tvorbu a migráciu údajovej základne 

rodnej evidencie vozidiel. musí poskytovať nástroje na u 
údajov, ktoré sú aktuálne spravované v rámci IS EVO minimálne v rozsahu 
údajov potrebných pre realizáciu definovaných výstupných elektronických 
služieb národ evidencie vozidiel a ktoré budú metom m rácie. 

1.2.3.4 Požiadavky na komunikáciu s inými systémami 

",<:>rnrmej evidencie vozidiel musí ako zdroj referenčných 
n""'''f'r,,,,ní konať za FO alebo PO žívať Evidenciu ",nlnn,.,.., 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR - elektronická podatel'ňa MV 
SR 
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požiadavky na úhradu správnych poplatkov. Komunikáciu s pla 
portálom ÚPVS bude zabez ečovať EKR MV SR. 
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Ostatné informačné systémy MV SR a Informačné systémy verejnej 

22. 

23. 

. ISPATRMV 

28. 

29. 

IS Národnej evidencie \ln"'f'I"QI 

ostatné informačné .",c,t':',m\l 

c"",""""n,,,,,,,, vozidiel musí na uloženie 
n .... ,..·nnc.ť externého dokument oT\Q,nQ'7nn,Qnt .",c::t':'rn, 

IS Národnej evidencie vozidiel musí poskytovať funkčnosť pre zobrazenie 
dokumentov uložených v elektronickej forme v externom dokument 
manažment "\lc,."",m",, 

IS NEV musí umožňovať poskytovanie údajov o dopravných nehodách 
vybraného vozidla. Údajeo dopravných nehodách budú zasielané z IS 
dopravné nehody vždy po zapísaní uskutočnenej dopravnej nehody. 
Informácia o dopravných nehodách bude doplňujúcou informáciou pri 
predaji, resp. kúpe vozidla a eliminuje pokusy o zatajenie informácií 
o závažných nehodách (z hl'adiska miery poškodenia vozidla) a tým aj 
zníženie i vozidla . 

musI umožňovať udajov o odcudzení vozidla na 
základe synchronizácie údajov so systémom pátrania' po motorových 
vozidlách. 

ej evidencie vozidiel pri evidenčných úkonoch musí zabezpečovať 
lustráciu v národných policajných informačných systE~moch a v prípade 
pozitívnej lustrácie zabezpečiť informovanie pracovníka, ktorý vykonáva 
o\l,f'I<:,,,nf"or,O úkon . 

.... \'I',no .. ''''<:I rozhodnutia o individuálnom dovoze 
Pre realizáciu služby Prihlasovanie jednotlivo dovezeného alebo vyrobeného 
vozidla do evidencie (na základe rozhodnutia OÚD) je potrebné zavedenie 
evidovania rozhodnutia o individuálnom dovoze. 
Evidencia rozhodnutia o vyradení vozidla 
Pre realizáciu služby Vyraďovanie vozidla na základe rozhodnutia 000 
(vybavenie žiadosti cez Internet) je potrebné zavedenie evidovanie 
rozhodnutie a í vozidla. 
Zaznamenanie realizácie technických zmien realizovaných na 
Dopracovanie funkcionality zasielania realizovaných technických zmien na 
ObÚ o možnosť zaslať nové OE k už evidovanému vozidlu 
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SOITRON* 
30. 

31. 

33. 

35. 

prestavbe vozidla). N~ KUHMe 1\", 

Evidencia dokladov pri individuálnom dovoze 
Dopracovanie funkcionality zasielania vozidiel z ObÚ o zasielanie údajov, 
ktoré sú známe ako pôvodné identifikačné znaky vozidla, resp. doplňujúce 
údaje vozidla o údaje: 

• Platnosť (uznaná zahraničná) TK a EK, 

• registračná značku zo štátu dovozu (ŠPZ), 

• číslo registračného dokladu časť I, 

• číslo registračného dokladu časť II, 

• príznaky, či pri registračných dokladoch častiach I a II ide o 
harmonizovaný doklad. 

Evidencia stavu ukazovateľa najazdených kilometrov 
IS NEV musí umožňovať poskytovanie histórie stavu ukazovatel'a kilometrov. 
Údaje pre sledovanie budú zasielané z jednotlivých technických služieb, 
vždy keď sa vozidlo podrobí niektorej z kontrol (kontrola originality, technická 
kontrola, emisná kontrola). Informácia o stave ukazovatel'a kilometrov bude 
doplňujúcou informáciou pri predaji, resp. kúpe vozidla a eliminuje pokusy 
o stáčanie počtu najazdených kilometrov a tým aj zníženie podvodov pri 
predaji vozidla. 

On-line prepojenie evidencie vozidiel s databázou Slovenskej 1i'''''~I'''""I'''r',o. 

poisťovateľov s cieľom poskytnúť on,..line informáciu o o uzatvorení 
povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou 
rnr,tnr'n\l,~l"In vozidla. 

poistnej udal 
Zavedením evidovania poistnej udalosti zasielanej od jednotlivých 
poisťovateľov, resp. od SKP bude z národnej evidencie vozidiel možné 
v informačných službách poskytovať informácie o priebehu škodových 
udalostí, ktoré napomôžu pri predaji budúcemu držiteľovi vozidla oboznámiť 
sa so stavom vozidla ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Jednotlivé 
udalosti budú zasielané z poistnej zmluvy zákonného poistenia ako aj 
z poistnej zmluvy havarijného poistenia, ak ju má vozidlo uzatvorenú. 
V prípade škodovej udalosti vyhodnotenej ako totálna škoda bude možné 
v prípade úkonov s týmto vozidlom v budúcnosti upraviť procesy (napr. 
upustenie od povinnosti obhliadania vozidla pred úkonom, vývoz vozidla bez 
nutnosti delenia TEČ enie vozidla z o.\I,nonf"O 

Doručenie držitel'ovi v spolupráci so Slovenskou ua.S. 
Pre vybrané procesy 001 je potrebné v rámci distribúcie TEČ z 001 pre 
držiteľa na zadanú adresu zabezpečiť elektronickú komunikáciu so 
Sloven . IS NEVa u SP 

Poskytnutie údajov o vlastníctve vozidla 
V súčasnosti neexistuje elektronická výmena údajov medzi SR 
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Existuje iba papierový 
spôsob výmeny údajov na základe zasielania žiadostí o poskytovanie údajov 
či predmetná osoba je vlastníkom alebo držiteľom vozidla. Pre on-line 
zasielanie údajov z evidencie vozidiel ako aj pre odľahčenie papierovej 
komunikácie a s tým súvisiaceho vyťaženia pracovníkov 001 musí byť 
zriadená webová služba umožňujúca na základe zadaných identifikačných 
znakov osoby poskytnúť informácie o tom či osoba je alebo bola vlastníkom 
či držiteľom vozidla vrátane dátumov. 
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SOITRON* 

37. 

z evidencie ' N ~ P , K U J t MtK N iA R O Č N O S T I 

V súčasnosti neexistuje elektronická výmena údajov medzi SR a inými 
štátmi, na základe ktorej by bolo možné vyradenie vozidla z evidencie. 
Existuje iba papierový spôsob výmeny údajov, ale nie zo všetkých štátov. 
Vol'ný pohyb tovaru umožňuje priamo zaevidovanie vozidla v zahraničí, 
pričom v Slovenskej republike nebol zaznamenaný vývoz vozidla. Pre takto 
zaevidované vozidlo v zahraničí pošle členský štát cez systém EUCARIS 
informáciu. Po obdržaní takejto informácie systém zrealizuje automatizované 
vyradenie vozidla z evidencie v dátume zaevidovania vozidla v cudzine 
a súčasne vygeneruje avízo pre pracovníkov domovského ODI o takomto 
vyradení vozidla z evidencie, aby bolo možné realizovať potrebné kroky 
v papierovej evidencii. 
Zasielanie informácie do EUCARIS o zaevidovaní vozidla zo zahraničia 
V súčasnosti neexistuje elektronická výmena údajov medzi SR a inými 
štátmi, na základe ktorej by bolo možné vyradenie vozidla z evidencie. 
Existuje iba papierový spôsob výmeny údajov, ale nie zo všetkých štátov. 
Vorný pohyb tovaru umožňuje priamo zaevidovanie vozidla v Slovenskej 
republike, pričom v pôvodnom štáte nebolo nutné realizovať odhlásenie, 
resp. vývoz vozidla. Pre takto zaevidované vozidlá bude možné využiť 
funkčnosť systému EUCARIS, kedy zavolaním dedikovanej služby bude 
zasielať systém do domovského štátu vozidla informáciu o zaevidovaní 
vozidla v SR. 

Požiadavky na Evidenciu PO 

39. 

40. 

42. 

Ako súčasť projektu evidencie vozidiel je potrebné vybudovať 
centrálnu evidenciu PO rezortu MV SR. Evidencia PO ako referenčný, 
dátovo konzistentný zdroj údajov o PO musí poskytovať elektronické služby 
pre správu a poskytovanie údajov o PO pre potreby IS MV SR 
a eGovernment služieb MV SR evidenciu s nomocnení. 
VU .... .,,;:>LvU vybudovania evidencie PO musí byť aj jej iniciálne naplnenie na 
základe údajov o PO, ktoré sú aktuálne spravované v 
IS EVO. 

register s ciel'om 

Požiadavky na aplikačn.ú architektúru 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

ej evidencie vozidiel musí byť realizovaný použitím J2EE 

IS Národnej evidencie vozidiel musí byť realizovaný použitím trojvrstvovej 
architektúry 

• prezentačná vrstva - tenký klient, 

• aplikačná logika - J2EE aplikačný server, 
• dátová vrstva - relačná databáza. 

V prezentačnej 
otestované tech 

musia byť použité štandardizované, etablované a 

IS Národnej evidencie vozidiel musí používať štandardný spôsob 
komunikácie medzi vrstvami aplikácie - SOAP webové služby, XML, 
RMI/IIOP JDBC. 
IS Národnej eVidencie vozidiel musí schopné komunikovať cez 
štandardné rozhrania (Web servisy) s inými súčasťami IS MV SR resp. 
s mimorezortn mami. 
Architektúra IS Národnej evidencie vozidiel 

• musí byť servisne orientovaná (SOA), 
• musí byť od začiatku dizajnovaná s ohl'adom na ciel'ové 

metre SW riešení 
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rozšíritel'nosti V budúcnosti, 
• musí umožňovať integráciu už existujúcich ale aj budúcich 

aplikácií. 

Požiadavky na technickú a systémovú infraštruktúru 

49. 

50. 

IS Národnej evidencie vozidiel musí byť prevádzkovateľný na centrálnej 
serverovej infraštruktúre výpočtového strediska MV SR: 

• HW : IBM pSeries cluster riešenie, 
• Systémový SW : 

o OS - AIX verzia 5.3. 
o Aplikačný server - IBM WebSphere Application Server 

verzia 6.1. 
o IHS server-IBM HTTPserver verzia 6.0, 
o DB2, 

IS Národnej evidencie vozidiel musí byť prevádzkovatel'ný na klientskom 
pracovisku s nižšie uvedenou konfiguráciou: 

• HW: CPU -Intel Celeron 2.6 GHz, 
• HW : RAM - 1 GB, 
• HW: HDD 120 GB, 
• HW : Monitor 17", 
• Systémový SW : operačný systém - MS Windows XP 

Professional, SP3, 
• Systémový SW : WWW prehliadač - MS Internet Explorer 6.0, 

7.0,8.0 a vyšší 
• Čítačka čipových kariet 
• Laserová tlačiareň 

Požiadavky na bezpečnosť 

52. 

53. 

rámci IS nejevidencie vozidiel musí byť implementovaný systém 
správy používateľov, ktorý umožní 

• jednotné prihlasovanie používatel'ov, 
• správu používatel'ských profilov, 
• definovať a spravovať používatel'ské role. 

IS Národnej vozidiel musí s využitím existujúcej PKI infraštruktúry 
pre elektronický podpis umožňovať 

• autentizáciu interných používatel'ov, 
• podpísanie zobrazeného výsledku aplikačnej činnosti 

po úspešnom ukončení transakcií, 
• uloženie podpísaných dát od interných používatel'ov s využitím 

funkčnosti externej PKI infraštruktúry pre ukladanie a správu 
podpísaných XML súborov, 

• aplikačné overenie integrity údajov v databáze na základe 
uložených podpísaných dát poskytnutých externou PKI 
infraštruktúrou pre ukladanie a správu podpísaných XML 
súborov. 

V rámci IS Národnej evidencie vozidiel musí byť zrealizovaný 

• systém pre logovanie a efektívne prehliadanie realizovaných 
aktívnych operácií, 

• systém pre logovanie a efektívne prehliadanie realizovaných 
lustračných operácií, 

• logy musia byť prístupné z aplikačnej úrovne pre definovaný 
stupeň oprávnení. 
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SOITRQN* . 
INSPIRUJEME K NI"ROCNOSTI f 54. 

55. 

Systém musí byť postavený tak aby zabránil: 

• útokom z vonka 
• spúšťaniu neautorizovaných operácií 
• neautorizovanému prístupu k údajom 

Na zabezpečenie komunikácie medzi klientom a serverom sa musí používať 
bezpečná forma komunikácie, zabezpečená napr. protokolom HTTPS 
s využitím SSL. 

Požiadavky na výkonnosť a kapacitu 

56. Požiadavky na dobu odozvy aplikácie 

• získanie informácie o evidovanom objekte do 5 sekúnd od 
výberu záznamu, 

• začatie tlače dokladov do 10 sekúnd od zadania tlače, 
• prehl'ad v predpripravenej výstupnej zostave do 3 sekúnd, 
• vkladanie znaku okamžite, 
• pravidelné výstupné zostavy do 7,30 hod. ráno 

Počet spracovaných požiadaviek na odpisy z údajov v špičkovej hodine 

Požiadavky na dostupnosť a prevádzku systému 

1.2.3.5 Funkčnosť poskytovaná inými systémami 

Register obyvateľov/Register fyzických os·ôb 

IS REGOBlIS RFO bude pre potreby IS NEV poskytovať 

• rozhranie pre získanie aktuálnych identifikačných a relačných údajov občanov SR 
v zmysle potrebných a požadovaných služieb IS RFO. 

PKllnfraštruktúra MV SR 
PKI infraštruktúra MV SR musí pre potreby IS NEVposkytovať 

• klientske certifikáty určené pre autentizáciu interných používatel'ov a podpisovanie 
zobrazeného výsledku aplikačnej činnosti po úspešnom ukončení transakcií, 

• funkčnosť pre podpisovanie zobrazeného výsledku aplikačnej činnosti po úspešnom 
ukončení transakcií (podpisovací modul), 

• funkčnosť pre uloženie a dlhodobú archiváciu podpísaných XML súborov, 
• funkčnosť pre poskytnutie podpísaných XML súborov na vyžiadanie za účelom 

aplikačného overenie integrity údajov v databáze. 

Dokument manažment systém 
Systém pre dokument manažment bude pre potreby IS NEV poskytovať 

• rozhranie pre vloženie (check-in) dokumentu v elektronickej forme do DMS, 
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• rozhranie pre výber (check-out) dokumentu v elektronickej forme z DMS.INSPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR - elektronická podateľňa MV 
SR 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR bude pre potreby IS NEV poskytovať 

• rozhranie pre príjem elektronických dokumentov určených pre spracovanie systémom 
NEV, 

• rozhranie pre odosielanie elektronických dokumentov odosielaných zo systému NEV, 
• služby elektronickej podatel'ne, 
• overovanie zaručeného elektronického podpisu na elektronických dokumentoch 

určených systému NEVa odosielaných systémom NEV, 
• sprostredkovanie vydania časovej pečiatky, 
• sprostredkovanie doručovania elektronických dokumentov prostredníctvom ÚPVS, 
• sprostredkovanie využívania funkcionality centrálnych modulov ÚPVS. 

IS MVSR 
Informačné systému, ktoré sú súčasťou IS MV SR budú pre potreby IS NEV poskytovať rozhrania 
potrebné pre realizáciu prepojení definovaných v kapitole 1.2.3.4. 
Detailná špecifikácia prepojení bude dodaná ako súčasť plnenia predmetu obstarania v rámci 
dokumentácie funkčného a technického návrhu. 

Externé IS 
Externé IS budú pre potreby IS NEV poskytovať rozhrania potrebné pre realizáciu prepojení 
definovaných v kapitole 1.2.3.4. 
Detailná špecifikácia prepojení bude dodaná ako súčasť plnenia predmetu obstarania v rámci 
dokumentácie funkčného a technického návrhu. 

Požiadavky na školenia 

Školenia prevádzkovatel'a - IS EVO 

lenie používatel'ov 
používatel'ov 

• Vypracovanie školiaceho manuálu pre školitel'ov 
• Školenie technického obslužného personálu 

II. Vyvolávací systém 

11.1 Požadované činnosti zhotoviteľa 
• vyhotovenie procesného modelu vyvolávacieho systému, 
• vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu vyvolávacie ho systému, 
• vyhotovenie implementačného plánu, 
• vyhotovenie APV vyvolávacieho systému, 
• vyhotovenie elektronických služieb vyvolávacieho systému, 
• dodávka súvisiaceho technologického a systémového zabezpečenia, 
• interné testovanie APV vyvolávacieho systému a elektronických služieb vyvolávacie ho 

systému u zhotovitel'a s testovacími dátami vyhotovenými zhotovitel'om, 
• dodanie APV vyvolávacieho systému, elektronických služieb vyvolávacieho systému a 

návrhu testovacej procedúry objednávatel'ovi, 
• inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia APV vyvolávacieho 

systému, elektronických služieb vyvolávacieho systému, ich implementácia na 
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testovacom pracovisku objednávateľa a uvedenie do prevádzky na testov~t:dIWJEME K NÁROCN05TI 

pracovisku, 
• vyhotovenie súvisiacej technickej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie, 
• uskutočnenie školení zamestnancov objednávateľa na prácu s APV vyvolávacieho 

systému a elektronickými službami vyvolávacieho systému, 
• inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia APV vyvolávacieho 

systému, elektronických služieb vyvolávacieho systému, ich implementácia na 
testovacom pracovisku objednávateľa a uvedenie do prevádzky na produkčnom 
pracovisku, 

• vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávatel'a počas riadnej rutinnej 
prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV 
vyvolávacieho systému a elektronických služieb vyvolávacieho systému, 

11.1.1 Vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu 
Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie dokumentácie funkčného návrhu ktorý musí vyhovovať 
požiadavkám definovaným v časti 11.2 Požiadavky na vyvolávací systém. 
Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je vyhotovenie dokumentácie funkčného návrhu 
pozostávajúcej z: 

• procesného modelu vyvolávacieho systému v notácii BPM, 
• podrobnej analýzy požiadaviek na IS vyvolávacieho systému a elektronické služby 

vyvolávacieho systému, 
• funkčného návrhu t.j. dokumentu obsahujúceho podrobný popis funkčnej architektúry 

príslušných častí IS vyvolávacieho systému a elektronických služieb vyvolávacieho 
systému, podrobný popis spracovania realizovaného jednotlivými modulmi a dátového 
modelu s definovaním metadat (use cas diagramy, class diagramy a sekvenčné. 
diagramy), 

• návrhu logického dátového modelu systému (class diagramy), 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technického návrhu IS vyvolávacie ho systému a elektronických 
služieb vyvolávacie ho systému, ktorý musí vyhovovať požiadavkám definovaným v časti 11.2 Požiadavky 
na vyvolávací systém. .... . 
Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je vyhotovenie dokumentáéie technického návrhu IS 
vyvol~vaciehosystémupozostáVajúcej. z:. 

• . návrhu aplikačnejtrojvrstvovej architektúry s centrálnou serverovoufarmou a tenkým 
klientom na strane užívatel'a vrátane návrhu HW (operačný systém, počet CPU a 
taktovaciu frekvenciu, veľkosť operačnej pamäte, veľkosť diskovej kapacity), 

• návrh správy užívatel'ov s využitím jednotného systému prihlasovania (Single Sign On) 
a užívatel'ských profilov (profiling, RBAC) , 

• návrh podpory identifikácie užívatel'ov a autentifikácie vykonávaných činností v 
systémoch s použitím PKI, 

• návrhu technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných 
požiadaviek objednávatel'a v zmysle požadovaných parametrov riešenia uvedených 
v·kapitole časti 11.2 Požiadavky na vyvolávací systém. 

Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je vyhotovenie návrhu technologickej a systémovej 
infraštruktúry vyvolávacieho systému nasadzovanej na aDI vrátane návrhu komunikácie s centrálnym 
IS. 
Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie Bezpečnostného projektu vyvolávacieho systému ktorý musí 
vyhovovať požiadavkám definovaným v časti časti 11.2 Požiadavky na vyvolávací systém. Bezpečnostný 
projekt musí: 

• obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisova ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky 
platných v čase odovzdania dokumentácie funkčného a technického návrhu 
objednávatel'ovi a účinných v termíne uvedenom v Harmonograme pre uvedenie 
vyvolávacieho systému do riadnej rutinnej prevádzky, 

• obsahovať podrobnú špecifikáciu a poradie všetkých úkonov v rámci technických, 
organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie 
hrozieb a rizík pôsobiacich na vyvolávací systém z hl'adiska narušenia jeho 
bezpečnosti, spol'ahlivosti a funkčnosti, 
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SOITRON* 
• obsahovať návrh komplexného riešenia bezpečnosti vyvolávacie ho syst~ŕhUIRUJEME K NAROtNOSTI 

pokrývajúci: 
o zaznamenávanie všetkých činností vo vyvolávacom systéme (užívatel'/zdrojový 

systém a všetky vykonané operácie, čas vykonania a nástroj na ich 
vyhodnocovanie), 

o ochranu dát pred neoprávneným prístupom, 
o ochranu pred neoprávneným používaním alebo zneužitím vyvolávacieho 

systému, 
o zabezpečenie bezpečnej komunikácie konkrétnych pracovísk vkladajúcich a 

čerpajúcich údaje z vyvolávacie ho systému ("koncoví užívatelia") s centrálnym 
APV vyvolávacieho systému, 

o správu užívatel'ov a účtov, 

• umožňovať efektívne fungovanie vyvolávacieho systému z hl'adiska,času, finančných 
nákladov, počtu potrebných zamestnancov objednávatel'a. 

• 
• Zhotovitel'jepovinný dodať objednávatel'ovi úplnú dokumentáciu funkčného 

a technického návrhu do sídla objednávatel'a. 
Dokumentácia musí byt' dodaná v slovenskom jazyku, v píSomnej forme v jednom vyhotovení 

( a v elektronickej forme na CD nosiči. 

( 

11.1.2 Vypracovanie implementačného plánu 
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie implementačného plánu ktorý určí najmä: 

• detailný časový rámec implementácie vyvolávacieho systému a elektronických služieb, 
• plán dodávok IKT, 
• plán školení, 
• spôsob zavedenia rutinnej prevádzky. 

11.1.3 Vyhotovenie, a dodávka aplikačného software 
Aplikačný software vyvolávacieho systému ako aj elektronické slúžby vyvalávacieho systému 
a súvisiace formuláre je zhotovitel' povinný vyhotoviť: . 

• ':' súlade sp schváleným funkčným náyrhom, 
• V súlade' so schváleným technickým návrhom, 
• vsú,ladeso schváleným bezpečnostným projektom, 
• v súlade ~ i~tegračným konceptom MV SR, 
• tak, aby jeho implementácia. mohla byť realizovaná na existujúcej komunikačnej a 

technologickej infraštruktúre MV SR ako aj na dodávanom technologickom riešení. 
Jec;lnotlivéčasti dodávky uvedené v tomto bode budú nainštalované a nakonfigurované Zhotoviteľom 
V testovacom resp. produkčnom prostredí objednávateľa. Súčasťou dodávky musí byť aj dodanie 
súvisiaéichtestovacfch procedúr; 

11.1.4 Dodávka a inštalácia technologického riešénia 
Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné technologické komponenty (HW, systémový SWa SW licencie) 
pre jednotlivé 001 v počte 72, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu vyvolávacieho systému a jeho 
zavedenie do rutinnej prevádzky na určenom počte pracovísk MV SR v súlade s technickým návrhom, 
funkčným návrhom, bezpečnostným projektom a návrhom technologickej a systémovej infraštruktúry 
vyvolávacieho systému na 001. Zhotoviteľ zabezpečí najmä: 

• Dodávku a inštaláciu príslušného HWa systémového SW na miesta určené 
implementačným plánom 

• Minimálne technické požiadavky sú uvedené v kapitolách O a O. 
• Súčasťou predmetu obstarania nie je vybavenie obslužných pracovísk. 

11.1.5 Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej apoužívateľskej 
dokumentácie 

Zhotovitel' je povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním vyvolávacieho systému nasledujúcu 
dokumentáciu: 

• zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD, 
• technickú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 
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O technickú (implementačnú) dokumentáciu k APV vo formáte HTM~t~MĽ.EME K NAROCNOSTI 

schémy, popis používatel'ského rozhrania, DB tabul'ky, DB procedúry), 
o dokumentáciu zverejnených rozhraní, 
o fyzický dátový model vo formáte XML vrátane väzieb medzi tabul'kami, 
o logický dátový modelu systému (Class Diagramy, Package Diagramy, 

Component Diagramy, Deployment Diagramy), 
o technickú špecifikáciu elektronických služieb vrátane WSDL a XSD. 
o Postup skompilovania aplikácie 
o Popis architektúry systému lO. 

o Popis tokov dát 
o Popis konfiguračných parametrov aplikácie 

• prevádzkovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 
o inštalačný postup aplikácie, 
o konfigurácia systémového SW serverov a pracovných staníc, 
o chybové stavy a postup ich riešenia, 
o popis nastavených a požadovaných prístupových práv používatel'ov a 

komunikujúcich systémov, 
o popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania, 
o popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, ( 
o popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri 

inicializácii a popis ich správy 
o popis systému žurnálovania a identifikácia činností po užívate I'a, 
o popis recovery procedúry vrátane disaster recovery, 
o popis obsluhyäúdržby dodaného technologického a systémového 

v, t Zl' ak~edzpekčeniat~~olakt'vac!ebhOdsysbtémhu nat~DI. l 
• uZlva e s u o umen aCIU, ora u e o sa ova : 

o popis APV a jeho funkcií, l 
o postupy a úkony potrebné pre riadne po.užívanie APV, 
o chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia. 
o testovacie scenáre, 
o školiace materiály l 

• metadáta dokumentácie v softvérovom prostriedku na správu metadát v elektronickej . 
forme na CD. 

Objednávatel' bude mať právo predložiť zhotovitel'ovi svoje pripomienkyk predloženej dokum'entácii do 
10 pracovných dní od obdržania príslušnej dokumentácie. Zhotoviteľ bude povinný predložiť . 
objednávateľovi príslušnú upraveriú dokumentáciu do 5 pracovných dnL . 
Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi dokumentáciu v slovenskom Jazyku podl'a b.odu 11.1.5 
Vypracovanie. a dodanie technickej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie po skončení etapy 
implementácie do sídla objednávatel'a na CD nosiči. 
Zhotoviteľ je povinný dodať objednávatel'ovi úplnú aktualizovanú dokumentáciu v sloven~komjazyku·po 
skončení etapy testovania podľa bodu 11.1.5 Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej 
a používatel'skej dokumentácie do sídla objednávatel'a vpísomnejforme v počte 1 kus a na CD nosiči. 

11.1.6 Uskutočnenie školení 
Zhotovitel'v zabezpečí: 

• Školenie používatel'ov vyvolávacieho systému 
• Školenie technického obslužného personálu 

• 
Školenie prevádzkovatel'a - vyvolávací systém 

• 
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11.1.7 Poskytnutie podporných služieb po uvedení riešenia riadnej rutinnej 
prevádzky (stabilizácia riešenia) 

Zhotovitel' bude po dobu 5 mesiacov od zavedenia vyvolávacieho systému do prevádzky poskytovať 
zvýšenú podporu tímu Objednávatel'a pre zabezpečenie prevádzky systému. 

11.2 Požiadavky na vyvolávací systém 
Na predmet dodávky sú kladené požiadavky, ktoré sú popísanév tejto kapitole a zhotovitel' sa zaručuje 
dodržať všetky vymenované požiadavky. Uvedené požiadavky môžu byť používateľom detailizované a 
podl'a potreby doplnené vo fáze detailnej funkčnej špecifikácie. Schválená detailná funkčná špecifikácia 
sa stane záväzným podkladom pre ďalšie etapy: vývoj, implementácia, testovanie. 

11.2.1 Všeobecné systémové požiadavky na IS 

76. 

77. 

78. 

79. 

Distribuovaný prístup k funkcionalite ovaný prístupovými právami 
Distribuovaný systém z hl'adiska využívania jeho funkcií a rozmiestnenia 
pracovísk. Na distribuovaných pracoviskách bude podporovaná plná škála 
funkcií systému. Funkcie prístupné konkrétnemu používatel'ovi budú 
definované 
Parametrizovatel'ný systém 
Zmena funkcionality (správania sa) jednotlivých modulov systému na báze 
nastavenia príslušných parametrov modulov. Parametre modulov 

systém 
Systém flexibilný voči zmenám legislatívneho prostredia. Musí byť v čase 
implementácie pripravený i na funkčnosť, ktorá bude potrebná pre 

nie v danom čase už zná zmien. 
Lokalizácia používatel'skej časti aplikácie 
Lokalizácia aplikácie do slovenského jazyka, predovšetkým: menu, názvy 
objektov na používatel'ských obrazovkách, používatel'ské nápovede, 
hlasenia pre bežného používatel'a. Lokalizácia používatel'skej dokumentácie 
do slovenského 
B2B rn7r,r",n"", 

IS má poskytovať služby pre komunikáciu systém - systém pre externé IS. 
Štandardná technologická úroveň týchto služieb je založená na báze web 
služieb na v rámci SOA 

11.2.2 Legislatívne požiadavky 

80. IS Národnej evidencie vozidiel musí byť spracovaný v súlade a v rozsahu 
požadovanom najmä nasledujúcou legislatívou: 

• Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace vyhlášky 
NBÚ, 

• Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, 

• Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
c::nlr~\j'\I a o Inení niekto zákonov v znení 
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• Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 
14.7.2006 Č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy 

• Zákon Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• Iné relevantné predpisy upravujúce problematiku 

11.2.3 Požiadavky na IS 

11.2.3.1 Vstupy do vyvolávacieho systému 

81. IS musí poskytovať služby používatel'ského rozhrania v nasledujúcom 
rozsahu: 

• Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom 
inšpektoráte 

• Podanie žiadosti o zaradenie do fronty čakatel'ov na 
dopravnom inšpektoráte 

• Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcom systéme 
Uvedené služby používatel'ského rozhrania musia byť spracované v súlade 
so š káciami uvede mi v hách tohto doku 
IS musí poskytovať služby apl rozhrania v nasledujúcom rozsahu: 

• Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom 
inšpektoráte 

• Podanie žiadosti o zaradenie do fronty čakatel'ov na 
dopravnom inšpektoráte 

• Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcom systéme 
Uvedené služby aplikačného rozhrania musia byť spracované v súlade so 

káciami uvede rílohách tohto dokumentu. 

11.2.3.2 výstupy ziS 

83. 

musí poskytovať služby používatel'ského rozhrania v nasledujúcom 
rozsahu: 

• Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom 
inšpektoráte 

Uvedené služby používatel'ského rozhrania musia byť spracované v súlade 
so š káciami uvede i v rílohách tohto dokumentu. 
IS musí poskytovať služby aplikačného rozhrania v nasledujúcom rozsahu: 

• Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom 
inšpektoráte 

Uvedené služby aplikačného rozhrania musia byť spracované v súlade so 
,t,Il"':'I"<'n"I' uved ách tohto dokumentu. 

11.2.3.3 Požiadavky na komunikácia s inými systémami 

NEV 

84. IS vyvolávacieho systému musí ako zdroj referenčných údajov 
o evidenčných úkonoch realizovaných na 001 využívať IS NEVa IS 
Jedn na ODE S JP 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR - elektronická podateľňa MV 
SR 
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elektronických dokumentov prijatých EKR MV SR. 
86. IS vyvolávacieho systému musí poskytovať funkčnosť pre odosielanie 

elektronických dokumentov s využitím funkčnosti EKR MV SR. 

Požiadavky na aplikačnú architektúru 

89. 

90. 

91. 

IS vyvolávacieho systému musí byť realizovaný použitím trojvrstvovej 
architektúry 

• prezentačná vrstva - tenký klient, 
• aplikačná logika - J2EE aplikačný server, 
• dátová vrstva - relačná databáza. 

V prezentačnej 
otestované tech 

musia byť použité štandardizované, etablované a 

IS Národnej evidencie vozidiel musí používať štandardný spôsob 
komunikácie medzi vrstvami aplikácie - SOAP webové služby, XML, 
RMI/IIOP JDSe. 
IS vyvolávacieho systému musí byť schopné komunikovať cez štandardné 
rozhrania (Web servisy) s inými súčasťami IS MVSR resp. s mimorezortnými 
c>"c,t",,"Y'I <:Im i. 

Architektúra IS vyvolávacieho systému 

• musí byť servisne orientovaná (SOA), 
• musí byť od začiatku dizajnovaná s ohľadom na cieľové 

parametre požadovaných SW riešení, 
• musí byť navrhovaná na každej úrovni s ohl'adom 

rozšíritel'nosti v budúcnosti, 
• musí umožňovať integráciu už existujúcich ale aj budúcich 

aplikácií. 

Požiadavky na technickú a systémovú infraštruktúru 

IS vyvolávacieho systému musí byť prevádzkovatel'ný na klientskom 
pracovisku s nižšie uvedenou konfiguráciou: 

• HW: CPU - Intel Celeron 2.6 GHz, 
• HW : RAM - 1 GB, 
• HW: HDD 120 GB, 
• HW : Monitor 17", 
• Systémový SW : operačný systém - MS Windows XP 

Professional, SP3, 
• Systémový SW: WWW prehliadač - MS Internet Explorer 6.0, 

7.0,8.0 a vyšší 

Požiadavky na bezpečnosť 

94. 

95. 

V rámci IS vyvolávacieho systému musí byť implementovaný systém správy 
používatel'ov, ktorý umožní 

• jednotné prihlasovanie používatel'ov, 
• správu používatel'ských profilov, 
• definovať a spravovať používatel'ské role. 

V rámci IS vyvolávacieho systému musí byť zrealizovaný 

• systém pre logovanie a efektívne prehliadanie realizovaných 
aktívnych operácií, 

• systém pre logovanie a efektívne prehliadanie realizovaných 
lustračných operácií, 

• 
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96. Systém musí byť postavený tak aby zabránil: 

• útokom z vonka 
• spúšťaniu neautorizovaných operácií 
• neautorizovanému prístupu k údajom 

97. Na zabezpečenie komunikácie medzi klientom a serverom sa musí používať 
bezpečná forma komunikácie, zabezpečená napr. protokolom HTTPS 
s Využitím SSL. 

Požiadavky na technologické a systémové vybavenie na 001 

98. Požadované vybavenie, IKTpre každý ODI:" 
• Obslužný terminál (kiosk) pre návštevníkov 001 s dotykovou 

zobrazovacou jednotkou, 
• Tlačiareň pre tlač lístkov s poradovým číslom rezervácie 
• Centrálna zobrazovacia jednotka pre zobrazovanie aktuálneho 

stavu vybavovania 
• Informačný panel pre každé obslužné miesto v rámci 001 so 

zvukovou signalizáciou 

Požiadavky na výkonnost' a kapacitu vyvolávacieho systému 

Požiadavky na dobu odozvy aplikácie: 
• začatie tlače dokladov do 10 sekúnd od zadania tlače, 
• vkladanie znaku okamžite. 

Požiadavky na dostupnosť a prevádzku ISvyvolcívaciehosystému 

11.2.3.4 Funkčnosť poskytovaná inými systémami 

NEV 
IS NEV bude pre potreby vyvolávacieho systému poskytovať rozhranie, pre získanie číselníka 
evidenčných úkonov realizovaných na jednotlivých ODI. 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR - elektronická podateľňa MV 
SR 

Elektronické komunikačné rozhranie MV SR bude pre potreby IS vyvolávacieho systému poskytovať 
• rozhranie pre príjem elektronických dokumentov určených pre spracovanie vyvolávacím 

systémom, 
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• rozhranie pre odosielanie elektronických dokumentov odosielaných z vyvdl~,,~~téMó K NÁROCNOSTI 

systému, 
• služby elektronickej podatel'ne, 
• overovanie zaručeného elektronického. podpisu na elektronických dokumentoch 

určených vyvolávaciemu systému a odosielaných vyvolávacím systémom, 
• sprostredkovanie vydania časovej pečiatky, 
• sprostredkovanie doručovania elektronických dokumentov prostredníctvom ÚPVS, 
• sprostredkovanie využívania funkcionality centrálnych modulov ÚPV$. 

III. Vybavenie mobilných jednotiek 

Súčasťou predmetu zákazky je dodávka IKT (infokomunikačné technológie) vybavenia pre mobilné 
jednotky (MJ) umožňujúceho apodporujúcehó výkon vyššie definovanej agendy v teréne, najma: 

• aktualizácia evidenčných informácií o vozidle priamo na mieste vzniku vozidiel 
• zber kamerových záznamov vozidlami v teréne a ich on-line a off-line spracovanie 

a vyhodnocovanie 
• automatické rozpoznávanie TEČ v získavaných záznamoch 
• kontrola efektivity mobilných jednotiek prostredníctvom systému polohovacích zariadení 

umožňujúceho získavať operatívne informácie o hliadke 
• vzdialená kontrola mobilných jednotiek a.riadenie ich činnosti 

Dodávka zahŕňa vybavenie vozidiel MJ integrovaným IKT riešením; .centrálne režijné systémy 
zabezpečujúce prevádzku, monitorovanie a riadenie IKT MJ, vytvorenie zabezpečeného 
komunikačného prostredia a integráciu týchto systémov a prostredí s APV IS NEV. 

111.1 Požadovane činnosti zhotoviteľa 
• poskytnutie súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy v súvislosti s implementáciou 

IKT prostriedkov do vozidiel MJ, 
• Vyhotovenie analýzy súčasného-stavu IGPSI 
• vyhotovenie dokumentácie funkčnej a technickej špecifikácie prototypovpre všetky 

uvažov.al"lé výbavy vozicJiel s ohl'acJom.na požiac:iavkyobjednávatel'a, 
• vytvorenie prototypu riešenia vrátane mechanických súčastí. a plnohodnotnej Jnštal~cie 

do vozidla, . o 

• testOVanie a v}'hodnotenie prevádzky prototypu, 'o' o '0 • 

• vytvorenie dokumentácie produkčnej špeCifikáCie riešenia s ohl'adom na výsledky 
testovacej prevádzky, o • 

• vytvorenie implementačného plánu, 
• dodávka, inštalácia a integrácia riešenia do požadovaného počtu vozidiel, 
• integrácia systémov s ostatnými relevantnými systémami MV SR, 
• vyJvorenie technickej, prevádzkovej,' školiacej a používatel'skejdokumentácie, 
• zaškolenie technického personálu v dohodnutom rozsahuí 
• zaškolenie používatel'ov v dohodnutom rozsahu, 
• vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávatel'a počas riadnej rutinnej 

prev~dzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii 

111.2 Funkčný a technický popis riešenia 
Pre splnenie úloh musí požadované riešenie vytvoriť prostredie pre technickú podporu výkonu 
nasledovných činností: 

• Automatizácia úloh mobilnej jednotky v teréne 
o Prístup a práca s centrálnymi informačnými systémami 

• pátracie databázy 
• evidencje dokladov, vozidiel 
• objekty s dohľadom 
• iné informačné systémy 

o Navigácia posádky k zadanému cieľu 
o Výmena údajov s dispečingom 
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o Automatizácia rutinných úkonov 
• elektronické načítavanie údajov z dokladov 
• automatická lustrácia načítaných dokladov 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

• automatické rozpoznávanie tabuliek s EČV okolitých vozidiel a ich 
lustrácia 

• automatizácia evidencie priestupkov vrátane spracovania dôkazných 
materiálov 

o Obrazový a zvukový záznam priebehu 
• priestupkov 
• riešenia priestupkov 
• výkonu služby 

o Záznam taktických údajov o priebehu výkonu služby 
• poloha vozidla, telemetrické údaje z meracích snímačov, stav VRZ 

• Dispečing centrálneho riadenia mobilných jednotiek 
o Situačný prehľad o vozidlách a posádkach prostredníctvom centrálnej grafickej 

dispečerskej konzoly poskytujúcej 
• polohy vozidiel 
• taktické údaj e 

o Navigácia posádok 
• automatické dovedenie posádky k cieľu zásahu 

• Podpora úkonov správnej agendy 
o Dokladovanie priestupkov 
o Dokladovanie priebehu výkonu služby 
o Spätné vyhľadávanie v záznamových archívoch a analýza zaznamenaných 

údajov 

Požadované riešenie pozostáva z niekol'kých funkčných celkov: 

• Mobilnej časti - štandardizovaného mobilného pracoviska umiestneného vo vozidlách 
PMJ a iných útvarov 

• Komunikačného systému poskytujúceho zabezpečený a zálohovaný prenos údajov 
• Centrálnej časti - súboru režijných technických prostriedkov pre databázovú 

archiváciu údajov, ich spracovanie, vyhodnocovanie a prezentovanie 
• Aplikačnej časti - špecializovaných aplikácií pokrývajúcich potreby zabezpečenia úloh 

dispečingu a správnej agendy 
• Centrálneho video archívu - pilotnej implementácie centrálneho systému pre 

archiváciu a vyhľadávanie v získaných videozáznamoch 

Jednotlivé celky sú podrobne popísané v nasledujúcich častiach zadania. 
Kl'účovou požiadavkou pokrývajúcou všetky funkčné celky riešenia je bezpečnosť. Riešeniemusí byť 
koncipované tak, aby boli zabezpečené minimálne: 

• celoplošné riadenie prístupu a oprávnení k jednotlivým podsystémom 
• zabezpečenie komunikačnej vrstvy kryptografickými a inými technickými 

prostriedkami proti neautorizovanému prístupu, narušeniu integrity prenosov a údajov 
a proti krádeži údajov 

• zabezpečenie archivovaných údajov v mobilných jednotkách kryptografickými a inými 
technickými prostriedkami proti neautorizovanému prístupu, narušeniu integrity a 
krádeži údajov 

• zabezpečenie technického vybavenia mobilných jednotiek proti neoprávnenému 
prístupu a manipulácii 

Vzhl'adom k charakteru použitia musia byť technické prostriedky mobilného pracoviska uspôsobené pre 
prevádzku v podmienkach bežných pre umiestnenie v dopravných prostriedkoch celoročne a pre prácu 
za jazdy vozidla, pričom musí byť zachovaná aj bezpečnosť posádky vozidla. 
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SOITRON* 
111.2.1 Požiadavky na IKT vybavenie vozidiel MJ - mobilné praco~~fťoEME K NÁROČNOSTI 
NalKT vybavenie vozidielMJ sú kladené požiadavky, ktoré sú popísané v tejto kapitole a zhotovitel' sa 
zaručuje dodržať všetky vymenované požiadavky. Uvedené požiadavky môžu byť používatel'om 
detailizované a podl'a potreby doplnené vo fáze detailnej funkčnej špecifikácie. Schválená detailná 
funkčná špecifikácia sa stane záväzným pOdkladom pre ďalšie etapy: vývoj riešenia, vývoj prototypu, 
implementácia, testovanie. 

10. 

111. 

112. 

114. 

115. 

16. 

Riešenie musí požiadavky spojené s prevádzkou v dopravných 
prostriedkoch a to najmä pre: 

• odolnosť voči otrasom a vibráciám pri jazde, 
• správu napájania a správu záložného napájania zariadení, 
• prácu v náročnom prostredí a podmienkach dopravných 

prostriedkov 
• rozsah pracovných teplôt 
• primerané lP krytie 
• mechanickú odolnosť 

Integrácia zariadení do prostredia dopravného prostriedku musí byť 
ergonomická, pričom: 

• zariadenia musia byť použiteľné počas státia a v primeranej 
miere aj počas jazdy 

• zariadenia nesmú obmedzovať vodiča pri vedení vozidla 
riešenie nesmie narúšať vozidla 

í byť vrátane potrebného príslu napr. 
áže antén konektorov a 

Inštalácia zariadení prebehne v garážových priestoroch odberatel'a 
dislokovaných po celom území SR, v závislosti od príslušnosti vozidla 
k územ celkom. 

Možnosť automatizovane načítať údaje z aOI<la<lOV 
čipových kariet 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• čítačka kontaktných čipových kariet 
• podpora protokolov ISO/IEC 78161,2,3,4 formou kontaktného 

čítania, 

• 
Možnosť automatizovane načítať údaje z dokladov vybavených MRZ 
záznamami prostredníctvom OCR čítania 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• Dual-Illumination OCRčÍtačka MRZ záznamov na dokladoch 
• minimálna podpora protokolu JCAO Document 9303 cestovné 

Možnosť automatizovane načítať údaje z dokladov vybavených RFID čipmi 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• čítačka bezkontaktných RFID čipov 
• podpora protokolov Mifare Family, IS014443A, IS014443B a 

IS015693. 
Konzola operátora na báze dotykovej zobrazovacej jednotky 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• uhlopriečka maximálne 12.1" z dôvodu ergonómie používania, 
• jas minimálne 450 cd/mZ, 
• kontrastný pomer minimálne 700:1, 
• snímanie dotykov, 
• odolnosť zariadenia 'úce normu IP64 
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'* SOITRON I 
ROČN05TI 

117. 

118. 

119. 

... 

120. . .. 

121. 

122. 

123. 

• schopnosť pracovať pri teplotách od 00C do +S00C. I '" ~ ~ l K U J t M t 1\ '" 

Vstupno-výstupné vybavenie operátora 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• klávesnica s integrovaným trackball prvkom, 
• nekÍzavý povrch kláves, 
• trackball vysoko odolný proti zaneseniu nečistotami. 

Spoločná riadiaca jednotka spracovania údajov 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• vyhotovenie pre priemyselné aplikácie 
• procesor s výkonom minimálne 2,2GHzkompatibilný s behom 

Windows 32-bit aplikácií, 
• minimálne 2x 10/1 00/1 000 Mbps Ethernet (RJ4S), 
• podpora RS232, USB a IEEE 1394a Firewire 
• Ix Audio (Mie-in / Line-out) 
• Trusted Platform Module čip (ďalej len "TPM") 
• podpora PCI a PCle rozhrania 
• bezventilátorové chladenie jednotky 
• odolnosť voči vibráciám, 
• schopnosť pracovať pri teplotách od -10°C až do +40°C. 

Záznamová kamera pre snímanie diania v okolí vozidla 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• Rozlíš.enie minimálne 1.0 Megapixel, 
• podpora kompresných formátov Motion JPEG (d'alej len "M-

JPEG") a MPEG-4, 
• funkcia automatického prepínania režimov Deň/N oc, 
• automatické zaostrovanie, 
• schopnosť snímať obraz pri zlých svetelných podmienkach, 
• kompenzácia svetla prichádzajúceho zo zadnej strany katnery, 
• schopnosť pracovať pri teplotách od O°C do +snoo. .. .... . .. 

Diskové pole 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• dátové pole s minimálnou kapacitou 2 TB, 
• formát diskov 2.5" pre mobilné aplikácíe alebo SSD riešenie 
• podpora ukladania dát na diskové pole v štandardoch RAID 

O,l,S,lO. 
HOTSWAP výmenný disk 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• Hotswap disk s minimálnou kapacitou 320GB, 
• odolnosť disku voči pádu minimálne z výšky 1 meter. 

Energetická sebestačnosť 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• napájací zdroj. vhodný pre prevádzku vo vozidlách, 
• vstup - 12V DC 
• výstup - napájanie implementovanej technológie vo vozidle, 
• možnosť pripojiť prídavné batérie SOAH s nabíjacím modulom. 

Energetický manažment 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• monitorov~cí modul napájania 
• poskytuje riadiacej jednotke spracovania údajov informácie o 

stave vlastnej a záložnej batérie, 
• zabezpečuje odpájanie vlastnej batérie vozidla ako ochranu pred 

jej úplným vybitím, 
• zabezpečuje odpájanie/pripájanie prídavnej batérie systému, 
• umožňuje na základe monitorovania teploty zohriať alebo 
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( 

( 

. r-------------~--------------------------~------------~--~mMmn~mr~'ROCNOSTI 
ochladiť systém a . ednotlivé kom onen 

124. 

125. 

126. 

127. 

Zabezpečené mobilné dátové komunikačné prepojenie s centrálou 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• podpora dátovej komunikácie cez verejné 3G a WiFi siete 
telekomunikačných operátorov na celom území SR na báze, 

• minimálne 4 porty 10/1 00/1 000 Mbps Ethernet (RJ45) 
s možnosťou PoE napájania a podporou 802.1x a MAC 
zabezpečenia, 

• podpora dátových prenosov štandardov 802.11 blg/n ("Wi-Fi") 
s možnosťou napojenia na centrálny radič, 

• možnosť pripojenia externej antény pre lepší príjem signálu 
GSM pre dátovú komunikáciu, 

• podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne 
IPv4IIPv6 DRCP služby, Mobile lP, 

• VPN 'technológia s možnosťou· viacbodovej .... "any-to:-any" 
komunikác\e bez nutnosti manuálneho vytváraniá tunelov, . 

• centralizované riadenie kryptografického zabezpečenia 
s automatickou synchronizovanou obnovou spoločného 
šifrovacieho kľúča pre celú sieť, 

• kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI 
certifikátov, 

• RW podpora pre šifrovaniealgontmami 3DES, AES128, 
AES 192, AES256 

• . integrovaný firewall s plnostavovou inšpekciou, aplikačnou 
kontrolou a filtrovaním obsahu 

• ochranné prvky minimálne v rozsahu integrovaného IPS 
a ochrany riadiacej roviny 

• podpora SIP ALGpre hlasové služby 
• schopnosť pracovať ri te lotách od O°C do +40°C . 

. Môžnosť sledovať aktuálnu polohu a ďalšie prevádzkové a stavové 
informácie o MJ. - jednotka pre zber technicko-prevádzkových parametrov 
vozidla spodporou lokalizácie 
Minimáína požadovaná technická špecifikácia: 

• minimálne jeden analógový vstup s rozsahom O až 30V a 10 
bitovým rozlíšením, 

• minimálne štyri digitálne vstupy pre pripojenie snímačov 
technicko-prevádzkových parametrov, 

• integrovaná záložnú batériu s minimálnou kapacitou 250 mAh, 
• lokalizácia pomocou globálneho satelitného navigačného 

systérim (ďalej len "GPS"), 
• integrovaná záložná pamäť na minimálne 6 000 záznamov, 
• integrované programovateľné RS232 rozhranie pre prepojenie 

aúdajovú výmenu s riadiacou jednotkou spracovania údajov. 
• odovzdávanie údajov o aktuálnej polohe a čase riadiacej jednotke 
• obojsmerný komunikačný protokol umožňujúci výmenu udalostí, 

stavových informácií a dátových údajov 
Možnost'jeélnoduchého zaznamenávania časových značiek pre lepšiu 
orientáciu v záznamoch 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• tlačidlo v dosahu vodiča a spolujazdca 
• vygenerovanie registrovanej aplikačnej udalosti o použití tlačidla 

spolu s časovou značkou a odovzdanie informácie o tejto 
udalosti prihláseným systémom 

NezávisláGPS navi ačná 'ednotka 
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Minimálna požadovaná technická špecifikácia: ROCNOSTI 

• mapové pokrytie celého územia Slovenska ! ~ 
• príjem textových správ, min. 160 znakov 
• podpora Unicode (UTF-8) 
• kontrola procesu doručovania správ 
• potvrdenia o prijatí doručenej správy 
• identifikácia prístroja unikátnym identifikátorom prenášaným do 

centrálneho systému 
• monitorovanie - minimálne sledovanie predpokladaného času 

dojazdu k určenému cieľu 
• databáza bodov záujmu ("Pol" - z anglického "Point of Interest") 
• možnosť prijať cieľ/Pol z centrálneho systému 

možnosť vzdialene zmazať Pol 

n<:l·7m, .. n' mobilných stanIc azIskavania videozáznamov 
Minimálna technická špecifikácia: 

• musí zabezpečovať spracovanie a prenos informácií medzi 
ľubovoľnými kombináciami pohyblivých a statických pracovísk 
v reálnom čase, 

• musí poskytovať úplný prehľad situácie o polohe, pohybe a stave 
pohyblivých pracovísk, vrátane obrazových 

• informácií, 
• do všetkých prenášaných zaznamenávaných údajoch ukladá 

informáciu o polohe pracoviska v čase zosnímania údajov, 
• musí vytvárať definovanú hierarchickú štruktúru, so 

spracovaním informačných tokov na horizontálnej a vertikálnej 
úrovni, pQdľa požiadaviek a oprávnení jednotlivých pracovísk, 

• mobilné pracoviská v systéme musia byt' vzájomne dynamicky 
prepojiteľné do rozsiahlych virtuálnych privátnych sietí, 

• statické pracoviská sú chápané ako uzly, avšak mobilné 
pracovisko môže mať taktiež štatút a všetky funkcie uzla, 

• umožňuje z množiny prenášaných údajov určovať, ktoré údaje a 
v akých časových intervaloch sú pre dané pracovisko potrebné, 
resp. optimálne, 

• musí umožňovať komunikáciu dostupnými technológiami 
mobilných prenosov GPRS, UMTS, EDGE a WiFi, 

• musí umožňovať obojsmernú komunikáciu v systéme v reálnom 
čase podľa požiadaviek z vertikálnej a horizontálnej úrovne, 

• prenasané informácie musia zahŕňať polohy mobilných 
pracovísk, ich identifikácie, obrazové informácie z týchto 
pracovísk, údajové súbory podľa špecifikácie používateľa 

(napríklad teclniologické, ekonomické a iné údaje) a umožňovať 
pripojenie sa na technické zariadenia prostriedkov, v ktorých sú 
umiestnené (napr. snímanie činnosti motora, stav a 
opotrebovanie rôznych typov zariadení, a i.), 

• musí poskytovať používateľovi otvorené aplikačné prostredie, 
• systém musí byt' modulárny a umožňovať zostavenie 

programového vybavenia pracoviska v závislosti od spôsobu 
jeho použitia (customizácia na úrovni pracoviska), 

• komunikácia medzi jednotlivými modulmi systému má byt' 
asynchrónna prostredníctvom správ, 

• musí umožňovať vzdialenú a aktualizáciu 
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129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

programového vybavenia z ktoréhokoľvek miesta .yNs1éti za phíej A R o Č N o S T I 

prevádzky, 
• musí umožňovať automatické· rozpoznávanie TEČ vozidiel v 

pohybe alebo stojacich vozidiel, 
• musí umožňovať prehrávanie zapamätaných archívnych 

informácií synchrónne zo všetkých zdrojov (kamery, mikrofón a 
pod.), ktoré boli v čase záznamu k pracovisku pripojené. Zo 
záznamu je možné extrahovať časti záznamu alebo jednotlivé 
zábery. 

Systém uchovávania videozáznamov 

• Uchovávanie v natívnom rozlíšení 
• Ak sa pri ukladaní údajov dosiahne maximálna veľkosť, systém 

automaticky vymaže najstaršie údaje tak, aby vytvoril miesto pre 
nové. Pri vymazávaní sa majú vynechať špeciálne označené 
záznamy, ktoré označila obsluha ako materiál na archiváciu pre 
potreby ďalšieho spracovávania, ako napr. vybraný časový úsek 
pred a po. použití značkovacieho tlačidla alebo označený časový 
úsek priradený k dokumentácii priestupku. 

Rozhranie pre export dát 

• Systém musí oprávneným osobám umožňovať výber údajov zo 
zadaného časového intervalu a ich skopírovanie. na iné médium 
resp. prenos po sieti na iné pracovisko. 

• Automatizácia prenosov s ohľadom na komunikačnú dostupnosť 
vozidla 

Spätné dohl'adávanie priamo vo vozidle 

• Systém musí oprávneným osobám umožňovať prehliadať 
archívne údaje priamo vo vozidle bez toho aby bola narušená 
archivácia alebo komunikačná dostupnosť vozidla. 

SW pre rozpoznávaníe TEČ 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Musí umožňovať automatické rozpoznávanie TEČ vozidiel v 
pohybe alebo stojacich vozidiel, 

• Podpora znakových sád: Latinka, Arabské, Čínske, 
Kórej ske a Cyrilika, 

• Rozpoznávanie štátnej príslušnosti pre TEČ 
Operačný systém riadiacej jednotky 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Licencie pre beh·aplikácií na mobilnom termináli 
• Podpora behu Win32 aplikácia 
• Podpora dotykového ovládania 
• Podpora Microsoft .NET 

GPS navigačná jednotka 
Mininálna technická špecifikácia: 

• Mapové pokrytie územia SR v mierke max. Ml :200000 
• Pokrytie slovenských miest s detailom na úroveň ulice v mierke 

max. Ml: 10000 
Aplikačné vybavenie pre mobilný terminál - aplikácia typu "tučný klient" 
Miminálna technická špecifikácia: 

• Rámcová aplikácia pre podporu výkonu služby v teréne 
• Možnosť rozširovania o moduly pre ďalšie agendy 
• Ergonómia aplikácie s ohľadom na používanie na mobilnom 

termináli vo vozidle 
• Navigácia v aplikácii a zadávanie údajov s využitím dotykovej 

zobrazovacej jednotky 
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• Integrácia na centrálne informačné a evidenčné systemy M V:SK 

136. 

138. 

Modul pre podporu výkonu špecifických správnych agiend prostredníctvom 
aplikácie mobilného terminálu 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Rozširujúci aplikačný modul pre aplikáciu mobilného terminálu 
• Podporované agendy: 

• Zápis údajov o likvidácii nehody v cestnej premávke 
• Zápis stavu mobilnej jednotky MV SR 
• Podanie hlásenia jednotkou o vykonaní akcie 
• Informovanie sa o priestupkoch k motorovému vozidlu 

ponúkne užívateľovi zoznam priestupkov, ktoré boli 
evidované ku konkrétnemu vozidlu. Pomocou služby 
získa mobilná jednotka aktuálny pohľad na vozidlo ako 
účastníka cestnej premávky. 

• Informovanie sa o priestupkoch občana v gescii MV SR 
• Informovanie sa o sankciách k priestupku v gescii MV 

SR 

Možnosť sledovať aktu Inu polohu a ďalšie prevádzkové a stavové 
informácie o MJ 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• jednotka pre zber technicko-prevádzkových parametrov z vozidla 
s podporou lokalizácie 

• minimálne jeden analógový vstup s rozsahom O až 30V a 10 
bitovým rozlíšením, 

• minimálne štyri digitálne vstupy pre pripojenie snímačov 
technicko-prevádzkových parametrov, 

• integrovaná záložnú batériu s minimálnou kapacitou 250 mAh, 
• lokalizácia pomocou globálneho satelitného navigačného 

systému (ďalej len "GPS"), 
• integrovaná záložná pamäť na minimálne 6 000 záznamov, 
• integrované programovateľné RS232 rozhranie pre prepojenie 

a s riadiacou 'ednotkou . ov. 
Nezávislá GPS navigačná jednotka 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

• mapové pokrytie celého územia Slovenska 
• príjem textových správ, min. 160 znakov 
• podpora Unicode (UTF-8) 
• kontrola procesu doručovania správ 
• potvrdenia o prijatí doručenej správy 
• identifikácia prístroja unikátnym identifikátorom prenášaným do 

centrálneho systému 
• monitorovanie - minimálne sledovanie predpokladaného času 

dojazdu k určenému cieľu 
• databáza bodov záujmu (Pol) 
• možnosť prijať cieľlPoI zcentrálneho systému 
• možnosť vzdialene zmazať pol 
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140. Vozidlo t U "B" 2380 

111.2.2 Požiadavky na komunikačné riešenie 
Súčasťou riešenia je aj centrálny uzol pre koncentráciu dátovej prevádzky, riadenie kryptografického 

142. 

143. 

144. 

osova ukončovanie tunelov. 

Robustnosť 
Riešenie s s plným geografickým zálohovaním všetkých prvkov zdvojením 
na dve nezávislé lokality, s dobou automatického prechodu na záložný 

ku max. 30 minút alebo active-active" režimom. 
Dostupnosť 
Riešenie s nepretržitou prevádzkou typu 24x7x365 s výnimkou vopred 

nn\.,,,,n'.,,,h nrllr7hn\f\',,,h intervalov. 
Smerovače pre ukončovanie VPN tunelov a pripojenie k existujúcej 
i nfraštru ktú re 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Modulárne šasi s možnosťou rozširovania prostredníctvom 
modulov 

• priepustnosť >15Mpps, >8Gbps, 
• podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne 

IPv4/IPv6 DHCPslužby, Mobile lP, 
• VPN technológia s možnosťou viacbodovej "any-to-any" 

komunikácie bez nutnosti manuálneho vytvárania tunelov. 
• centralizované riadenie kryptografického zabezpečenia 

s automatickou synchronizovanou obnovou spoločného 

šifrovacieho kľúča pre celú sieť, 
• kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI 

certifikátov, 
• HW podpora pre šifrovanie s priepustnosťou min. 2Gpbs, 

s možnosťou rozšírenia do min. 6Gbps, 
• integrovaný firewall s priepustnosťou min. 4Gbps 
• redundantné aCle e 

Centrálne prvky riadenia kryptografického zabezpečenia 
Minimálna technická špecifikácia: 

• kompaktné IRU šasi, min. 3x 1000BaseX porty 
• priepustnosť> 1,8 Mpps, >800 Mbps 
• podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne 

IPv4/IPv6 DHCP služby, Mobile lP, 
• VPN technológia s možnosťou viacbodovej "any-to-any" 

komunikácie bez nutnosti manuálneho vytvárania tunelov, 
• centralizované riadenie kryptografického zabezpečenia 

s automatickou synchronizovanou obnovou spoločného 

šifrovacieho kľúča pre celú sieť, 
• kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI 

certifikátov, 
• kapacita riadenia kryptografického zabezpečenia min. 500 

koncových VPN uzlov 
• redundantné 

V úvodnej fáze je uvažované pripojenie vozidiel pomocou verejných 3G bezdrôtových dátových 
komunikačných služieb komerčných operátorov. V budúcnosti je uvažované s využívaním WiFi 
prístupových bodov podl'a dostupnosti, s automatizovaným prechodom na 3G konektivitu mimo dosahu 
WiFi. Dodávka prenosových kapacít a súvisiacich technických prvkov (napr. SIM kariet) nie je súčasťou 
tohto projektu a je v réžii odberatel'a. 
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111.2.3 Požiadavky na centrálne režijné systémy INSPIRUJEME K NÁROtNOSTI 

145. 

147. 

149. 

150. 

151. 

152. 

Robustnosť 
Riešenie s s plným geografickým zálohovaním všetkých prvkov zdvojením 
na dve nezávislé lokality, s dobou automatického prechodu na záložný 

ku max. 30 minút alebo režimom. 
Dostupnosť 
Riešenie s nepretržitou prevádzkou typu 24x7x365 s výnimkou vopred 

úd intervalov. 
Kompletnosť 

Riešenia sú dodávané kompletne vrátane vyžadovaných licencií podporných 
SW kov - nnt::.r<:>" 

Databázový server 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Minimálne 2x CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo 
výkonnostný ekvivalent), 

• minimálne 12 GB RAM, 
• minimálne 146 GB HDD diskového priestoru pre operačný 

<'''C'T'''''''' a inštaláciu databázového servera. 
Komunikačný server pre GPS monitorovací systém 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Minimálne Ix CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo 
výkonnostný ekvivalent), 

• minimálne 12 GB RAM, 
• minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operačný systém 

a inštaláciu 
Apl server pre GPS monitorovací systém 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Minimálne Ix CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo 
výkonnostný ekvivalent), 

• minimálne 12 GB RAM, 
• minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operačný systém 

a inštaláciu 
Aplikačný server pre správu video monitorovacích zariadení 
Minimálna technická špecifikácia: 

• Minimálne Ix CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo 
výkonnostný ekvivalent), 

• minimálne 12 GB RAM, 
• minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operacny 

systém, inštaláciu databázového servera a inštaláciu aplikačného 

111.2.4 Požiadavky na ergonómiu a bezpečnosť pri používaní v cestnej 
premávke 

Dodávate!' zabezpečí vývoj mechanickej časti riešenia a montáže IKT vybavenia do vozidiel MJ tak, aby 
boli splnené všetky relevantné legislatívne požiadavky na ergonómiu a bezpečnosť používania týchto 
zariadení v cestn ávke. 

Legislatívna analýza 
Dodávatel' bude súčinn 
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k montáži a používaniu IKT vybavenia a vypracovaní záväznej t~eh'lii~t<SJ't K N 

špecifikácie. 
154. Spoločná montáž centrálneho vybavenia 

Všetky centralizované prvky IKT vybavenia vozidla MJ (riadiaca jednotka, 
komunikačný modul, napájací a monitorovací systém, dátové úložiská. .. ) 
musia byť integrované v spoločnej skrinke riadne namontovanej 
v batožinovom priestore vozidla. Minimálne požiadavky na riešenie: 

• zabezpečenie zariadení proti neautorizovanej manipulácii, 
prístupu a odcudzeniu 

• zabezpečenie riadenia environmentálnych podmienok (vetranie, 
chladenie, filtrácia ... ) 

• bezpečná montáž do vozidla 

• zaistenie technického vybavenia pri nehode 

• možnosť primeraného rozšírenia vybavenia o ďalšie prvky 
155. Pracovisko operátora 

Mechanické riešenie montáže vstupno-výstupných prvkov pracoviska 
operátora (zobrazovacia jednotka, klávesnica, črtačkydokladov a pod.) musí 
zabezpečovať ergonómiu pOUŽívania riešenia a. nesmie narúšať bezpečnosť 
posádky v cestnej premávke. Riešenie musí umožňovať bezpečné zaistenie 
týchto prvkov v prípade potreby, napr. montážou na spoločnú aretovateľnú 
konzolu. .. 

156. Zobrazovacia jednotka musí byt' použitel'ná v širokom spektre svetelných 
situácií tak, aby bolo možné použitie za denného svetlaajv noci. Vhodný je 
automatický systém riadenia základných. parametrov zobrazovanej jednotky, 
prípadne možnosť jednoduchého prepín;ania predvolených profilov (deň, noc, 
šero ... ). 

157. Značko"acie tlačidlo musí byt' prístupné pre použitie kedykoľvek aj počas 
jaZdy pre vodiča aj spolujazdca. 

158. Aplikácie musia byť koncipované tak; aby ich bolo možné primárne 
obsluhovať bez použitia klávesnice, iba s využitím dotykovej zobrazovacej 

;. jednátky a čítacích zariadení. 

111.2.5 Požiadavky na informačnú bezpečnost' 

160. 

161. 

162. 

Legislatívna analýza 
Dodávateľ bude súčinný pri analýze legislatívnych požiadavi.ek relevantných 
~ informačnej bezpečnosti IKT vybavenia vozidielMJ a vypracovaní záväznej 
techn 
Zabezpečenie Údajov proti krádeži 
Ihformácieuchovávané v inštalovaných IKTprostriedkoch vo vozidle musia 
byť chránené proti odcudzeniu primerane k stupňu ich utajenia a v zmysle 

Zabezpečenie komunikačných kanálov 
Informácie prenášané dátovými komunikačnými kanálmi vozidla musia byť 
chránené pred odcudzením počas prenosu. Dátové komunika.čné kanály 
musia byt' éa chránené pred neautorizovaným prístupom k IKT 

11('~1r"'1~lm a elektro službám zvonku. 
Zabezpečenie vybavenia 
Programové vybavenie musí byť chránené proti neautorizovanému prístupu, 
od riadenie PKI infraštruktú MV. 

111.2.6 Požiadavky n~ centnilny video archív 
Všeobecné požiadavky näsystémy video archívu v rozsahu pilotnej prevádzky s obmedzeným počtom 
uzlov. 

Riešenie s s plným geografickým zálohovaním všetkých prvkov zdvojením 
na dve nezávislé lokality, s dobou automatického prechodu na záložný 

ku max. 30 minút alebo active-active" režimom. 
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164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

Dostupnosť I NSP I R U JE M E K NAR O Č N o S T I 

Riešenie s nepretržitou prevádzkou typu 24x7x365 s výnimkou vopred 
plánovaných údržbových intervalov. 
Kompletnosť 

Riešenia sú dodávané kompletne vrátane vyžadovaných licencií podporných 
SW prostriedkov - operačný systém, databázový systém a pod. 

HW - Middleware pre video archív 
Minimálna technická špecifikácia: 

• 2x CPU s min. 4 jadrami a taktovacou frekvenciou 2,66 GHz 
(alebo výkonnostný ekvivalent) 

• rozšíriteľnosť o min. 4 CPU 
• 16GB RAM 
• 2x500 GB HDD 
• formát skrinky pre montáž do 19" stojanov 
• rozhrania: 10GE, 2x1000BaseTX, 4xFC (4 alebo 8 Gbps), dual

port SAS HBA 
• SAS diskové pole so 4 SAS portami 
• OS Windows 2003 alebo 2008 Edition 

Montážna zostava s infraštruktúrou pre video archív 

• 19" stoj an, 18-21 U pre servery a ďalšie komponenty 
infraštruktúry 

• 1000BaseT prepínač s redundantným napájaním 

HW - Preprocessing vrstva pre video archív 
Minimálna technická špecifikácia: 

• 2x CPU s min. 4 jadrami a taktovacou frekvenciou 2,66 GHz 
alebo výkonnostný ekvivalent) 

• rozšíriteľnosť o min. 2 CPU 
• 8GBRAM 
• 2x250 GB HDD 
• formát skrinky pre montáž do 19" stojanov 
• rozhrania: 2x1000BaseTX 

HW - Základná vrstva pre video archív 
Minimálna technická špecifikácia: 

• 2x CPU s min. 4 jadrami a taktovacou frekvenciou 2,66 GHz 
alebo výkonnostný ekvivalent) 

• rozšíriteľnosť o min. 2 CPU 
• 8GBRAM 
• 2x500GB HDD 
• formát skrinky pre montáž do 19" stojanov 
• rozhrania: 2xlOOOBaseTX 

HW - dátové úložisko pre video archív 
Minimálna technická špecifikácia: 

• min. 120 TB diskového 

Aplikačná vrstva pre video archív 
Transkódovacia aplikácia (pre každý lokálny uzol) umožní zo získaného 
audio video záznamu vytvoriť archívny záznam, pričom každý zaznamenaný 
súbor údajov bude obohatený v procese archívácie o doplnkové evidenčné 
informácie. 
Minimálna technická a: 
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172. 

173. 

174. 

• Prezeranie archivovaných záznamov 
IN~PIKUHME K NI'IROCNOSTI 

• Vkladanie a správa nových audio-vizuálnych záznamov 
• Vstup do aplikácie pomocou internetového prehliadača (napr. 

Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší) 
• Zabezpečenie manipulácie s archivovanými dátami 
• Sledovanie aktivity používateľov systému s auditnými 

záznamami o ich aktivite a práci s archivovanými záznamami 
Middleware pre video archív 

• Schopnosť kapacitne pokryť až 120 TB archivovaných dát 
• Integrácia rôznorodých dátových úložisť do jedného 

konsolidovaného archívneho média 
• Sprostredkovanie dátových záznamov pre koncových 

používateľov v rovnakom formáte výstupu bez ohľadu na formát 
ich archívnej podoby 

• Poskytovanie dátových záznamov pre aplikačnú vrstvu 
v reálnom čase bez ohľadu na spôsob dlhodobej archivácie 

• Automatické získavanie audio video záznamov z lokálnych 
uzlov 

• Riadenie stratégie dlhodobého uchovávania audio video 
záznamov 

Centrálny systém pre správu video monitorovacích zariadení 

• Správa monitorovaných objektov zktoréhokoľvek miesta v sieti 
LAN ako aj v sieti W AN na základe oprávnení pre vstup do 
daných sietí 

• Monitorovanie objektov v reálnom čase s možnosťou prezerania 
zaznamenaných archívnych údajov, ktoré boli zaznamenané 
daným monitorovaným objektom 

Centrálny systém pre správu GPS monitorovaných objektov 

• Centrálny systém pre evidovanie objektov monitorovaných GPS 
technológiou 

• Centrálna evidencia doplnkových údajov o monitorovaných 
objektov 

• Zaznamenávanie a archiváci a technicko-prevádzkových 
parametrov monitorovaných objektov. 

• Zobrazovanie polohy monitorovaných objektov v reálnom čase 
aj s možnosťou prehrávania archívnych údajov 

• Zobrazovanie polohy monitorovaných objektov na mapovom 
podklade .. 

111.2.7 Požiadavky na databázové prostredie GPS vrátane operačného 
systému 

175. 

176. 

Schopnosti servera 
Multithreading , podpora štandardov (ODBC, RPC, XA, J2EE, JSP, Serviet, 
EJB, SQL, SOA (Web services, XML), XQUERY, XSD, MDX), paralelné 

ho dotaz í. 
Možnosti fyzickej organizácie 
Dynamická zmena štruktúry tabuliek a indexov DB bez výlučného zámku 
tabuliek a indexov počas zmien. Ide o: 

• on line reorganizáciu tabuliek, 
• on line vytvorenie indexov a reorganizáciu indexov. 
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177. 

178. 

179. 

180. 

Integrovaná podpora pre replikovanie dát. 
Ukladanie dát a manipulácia s nimi 
RDBMS musí umožniť definovať read-only obíasť pre uloženie štatistických 
údajov: 

• umožniť read-only oblasť transformovať na read-write 
a naopak, 

• umožniť uschovať read-only oblasť na médium oddelené od 
fyzických diskov. 

Použitie externých dátových zdrojov ako virtuálnych tabuliek na dopytovanie, 
bez potreby vytvorenia kópie v databáze. 
Možnosť pozastaviť a znovu obnoviť databázové operácie v prípade ich 
zlyhania pre nedostatok dátového priestoru. 
Integrovaná podpora Javy, t.j. zabudovaná podpora Javy v databáze 
(spúšťanie programov v jazyku JAVA v databázovom serveri, nie cez externé 
volania). 
Natívna podpora XML. 

. Zálohovanie a obnova 
Me.chanizmus bezpečnostných kópii - podpora pre Inkrementálny Backup, 
Paralelný backuplrestore, Online backup. 
Integrované kompletné riešenie pre zálohovanie na páskové zariadenia 
(implementácia životného cyklu záloh). 
Integrovaná možnosť šifrovania záloh - celá záloha alebo vybrané objekty 
(tabuľky, stfpce). 
Automatický mechanizmus obnovovania tabuľky s podporou: 

• dostupnosť DB dát, okamžite po ukončení roll-back, so 
zabezpečením integrity údajov, 

• možnosť obnovy databázy do stanoveného času, 
• testovanie obnovy. 

Schopnosť automaticky a transparentne uchovával'. históriu vybraných 
objektov alebo aj celej databázy s možnosťou on-line dopytu na minulé 
hodnoty, alebo zmeny vykonané v určitom období bez potreby aplikačného 
zásahu. Zachytená história má byť nemenitel'ná či už používateľom 
aleQO správcom. 
Aplikačná podpora pre čftanie, analýzu a interpretáciu logických protokolov. 
Riadenie konkurenčného prístupu k dátam 
Možnosť viacnásobného simultánneho čítania a zápisu tabuľky bez 
obmedzenia počtu užívateľov alebo/a transakcií so zabezpečením 
konzistencie čítaných údajov. 
Podpora zamykania na úrovni riadkov, bez potreby eskalácie zamykania z 
úrovne riadkov na úroveň stránky alebo tabul'ky. 
Bezpečnosť, autentifikácia, audit 
Integrovaná podpora auditu pre úspešný a neúspešný prístup k DB a 
údajom. 
Podpora selektívneho auditu pre akcie na špecifikovaný záznam, 
stípec/stfpce tabuľky, pohľady. 
Možnosť nastaviť jemné granulovanie auditu prístupu k dátam zabudované 
do jadra databázy - granulácia na úroveň riadku a stfpca 
Ukladanie výsledkov auditu do bezpečného miesta súborového systému aj 
vo formáte XML. 
l\IIožnosť vyhodnotiť a monitorovať úroveň bezpečnostných nastavení 
(zabezpečenia) DB 
RDBI\IIS má mať mechanizmus bezpečnostnej politiky, ktorý dynamicky 
obmedzuje užívateľovi prístup k riadkom tabuľky nezávisle od použitej 
aplikácie. 
RDBMS má možnosť šifrovania/dešifrovania údajov uchovaných v DB, 
natívnym i prostriedkami DB (nie aplikáciou). 
Možnosť definovať granularitu transparentného šifrovania (stfpec, tabul'ka, 
tabul'kový priestor). 
Možnosť šifrovania prenášaných údajov medzi klientom a DB pomocou 
štandardných priemyselných algoritmov (AES, RC4, 3DES). 
Podpora posilnenej autentifikácie používatel'a sieťového autentifikačného 
servisu kompatibilného so štandardami ako: RADIUS, Entrust, Cybersafe, 
Kerberos and LDAPv3, vrátane autentifikácie použitím smart card. 
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181. 

182. 

183. 

certifi káciou. 
Možnosť a podpora definície databázového používatel'a, ktorý nemá vlastnú 
nezávislú databázovú schému a môže byť napojený na spoločnú schému 
spoločných používatel'ov čo ul'ahčuje administráciu veľkého počtu 
používatel'ov. 
Podpora kontroly konzistencie komunikačných paketov pre ich ochranu pred 
neautorizovanými pripojeniami a modifikáciami použitím algoritmov MD5 
aSHA. 
Možnosť definovania prístup. práv jednotlivých používatel'ov na úrovni 
záznamu tabul'ky. 
Centrálna správa používatel'ov a ich prístupových práv k jednotlivým 
databázam. 
Platforma certifikovaná nezávislými hodnotiacimi spoločnosťami, spíňa 
kritériá úrovne EAL 4+ štítková bez ečnosť odl'a Common Criteria .. 
Obmedzovanie zdrojov 
Možnosť riadeného pridel'ovania zdrojov: 

• CPU time, 
• maximálny počet sessions, 
• maximálny čas pre vykonanie dotazu, 
• stupeň paralelizácie vykonania dotazu, 
• iné zdroje. 

Riadenie a administrácia, ladenie výkonnosti 
Grafické prostredie pre centrálne riadenie a administráciu s nasledovnými 
vlastnosťami: 

• administrácia inštancie DB (napr.: štart, stop, záloha, obnova, 
monitoring, DB kondícia), 

• administrácia objektov DB (napr.: používatelia, tabul'ky, 
pohl'ady, storované procedúry atď.) 

Grafické prostredie pre ladenie výkonnosti. 
Zbieranie a analýza štatistických a výkonnostných údajov vrátane 
historických. 
Manažment ladenia, kapacity, plánovania a zmien úložísk. 
Riadenie udalostí a úloh (time- lannin ·obs. 
Podpora záložného sídla 
Možnosť prevádzkovať transakčne kOnzistentnú záložnú databázu 
v geograficky oddelenej lokalite. 
Podpora automatického prepnutia záložnej databázy do úlohy primárnej 
v prí ade zl hania primárne' databáz . 

Požiadavky na školenia 

Školenia (GPS) 

185. 

186. 

187. 

188. ....."""::miepoužívatel'ov aplikačného vybavenia, ktorý budú dané aplikačné 
vybavenie používať aužívatel'sky spravovať (evidencie monitorovaných 
objektov, ... ). Požadovaný rozsah školenia je 1 deň. Školenie bude prebiehať 
v mestách. Požad rozsah 64. 

Školenia koncových užívateľov mobilných terminálov 
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ROCNOSTI 189. Vyškoliť 120 koncových používateľov mobilných terminálov. IN"~ IKUJtMt K Nf 

190. $kolenie v rozsahu 3 dni na jedného školeného používateľa. 
191. Rozsah požadovaných oblastí školenia: 

• Zoznámenie sa s vybavením vozidla typu "A" a "B", 
• Ovládanie nového vybavenia vozidla, 
• Funkcionality aplikačného vybavenia mobilného terminálu (pracoviska), 
• Ovládanie aplikačného vybavenia, 
• Riešenie problémov. 

IV.Optimalizovaná databáza údajov evidencie vozidiel 
(ODUEV) 

IV.1 Požadované činnosti zhotoviteľa 
• vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu ODU EVa pOdporných 

prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne 
evidencie vozidiel, 

• vyhotovenie implementačného plánu, 
• vyhotovenie pOdporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely 

migrácie údajovej základne evidencie vozidiel, 
• dodávka súvisiaceho technologického a systémového zabezpečenia, 
• interné testovanie ODUEV, podporných prostriedkov a konverzných programov u 

zhotovitel'a s testovacími dátami vyhotovenými zhotovitel'om, 
• dodanie ODUEV, podporných prostriedkov a konverzných programov a návrhu 

testovacej procedúry objednávatel'ovi, 
• inštalácia, nastavenie parametrov a užívatel'ské nastavenia ODUEV, podporných 

prostriedkov a konverzných programov, ich implementácia na testovacom pracovisku 
objednávatel'aa Uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku, 

• vyhotovenie súvisiacej technickej a prevádzkovej dokumentácie, 
• uskutočnenie školení zamestnancov objednávatel'a na prácu s ODUEV, 
• inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľské nastavenia ODUEV, podporných 

prostriedkov a konverzných programov, ich implementácia na produkčnom pracovisku 
objednávatel'a a uvedenie do prevádzky na produkčnom pracovisku, 

• vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávatel'a počas riadnej rutinnej 
prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii 
ODUEV. 

IV.1.1 Vyhotovenie dokumentácie funkčného a technického návrhu 
Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie dokumentácie funkčného návrhu ktorý musí vyhovovať 
požiadavkám d~finovaným v časti IV.2 Požiadavky na informačný systém. 
Súčasťou plnenia pľ(;~qmetu obstarávania je vyhotovenie dokumentácie funkčného návrhu 
pozostávajúcej z: 

• podrobnej analýzy požiadaviek na ODUEV, 
• funkčného návrhu t.j, dokumentu obsahujúceho podrobný popis funkčnej architektúry 

príslušných častí ODUEV podrobný popis spracovania realizovaného jednotlivými 
modulmi a dátového modelu s definovaním metadát (use cas diagramy, class diagramy 
a sekvenčné diagramy), 

• návrhu logického dátového modelu systému (class diagramy) 
• návrhu podporných prostriedkov a konverzných programov pre realizáciu migrácie 

údajov z IS EVO, t.j. dokument obsahujúci podrobný popis špecifikácie zdroja dát, 
špecifikáciu konsolidácie a čistenia dát a návrhu transformácie do ciel'ového formátu 
ODUEV. 

Zhotovitel' zabezpečí vypracovanie technického návrhu ODUEV, ktorý musí vyhovovať požiadavkám 
definovaným v časti IV.2 Požiadavky na informačný systém, 
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie Bezpečnostného projektu ODUEV ktorý musí vyhovovať 
požiadavkám. definovaným v časti IV.2 Požiadavky na informačný systém. Bezpečnostný projekt musí: 
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• obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane os~fľrl§8ff [1á~jd~ R o C N o S T I 

V znení neskorších predpisova ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky 
platných v ča$e odovzdania dokumentácie funkčného a technického návrhu 
objednávateľovi a účinných v termíne uvedenom v Harmonograme pre uvedenie 
ODUEV do riadnej rutinnej prevádzky, 

• obsahovať podrobnú špecifikáciu a poradie všetkých úkonov v rámci technických, 
organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie 
hrozieb a rizík pôsobiacich na ODUEV z hl'adiska narušenia jeho bezpečnosti, 
spol'ahlivosti a funkčnosti. 

Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi úplnú dokumentáciu funkčného a technického návrhu do 
sídla objednávateľa. 
Dokumentácia musí byť dodaná v slovenskom jazyku, v písomnej forme v jednom vyhotovení 
a v elektronickej forme na CD nosiči. 

IV.1.2 Vypracovanie implementačného plánu 
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie implementačného plánu ktorý určí najmä: 

• detailný časový rámec implementácie ODUEV, 
• plán migrácieúclajov, . 
• plán školení, 
• spôsob zavedenia rutinnej prevádzky. 

IV.1.3Vyhotovenie adodávkél PPaKP 
Podporné prostriedky a konverzné programy je zhotovitel' povinný vyhotoviť: 

• V súlade so.schváleným funkčným návrhom, . 
• v súlade so schváleným technickým návrhom, 
• v súlliide so. sChváleným, bezpečnostnýni pŕojektom, 
• tak, aby jeho implementácia mohla byť realizovaná na existujúcej komunikačnej a 

technologickej infraštruktúre MV SR ako aj na dodávanom technologickom riešení. 
Jednotlivé časti dodávky uvedené v tomto bode budú nainštalované a nakonfigurované Zhotoviteľom 
v testovacom resp. produkčnom prostredí objednávateľa. Súčasťou dodávky musí byť aj dodanie 
súvisiacich testovacích procedúr. 

IV.1.4 Dodávka a inštalácia technologického riešenia 
Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné technologické komponenty (HW,systémový SWa SW licencie), . 
ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu systému ODUEVajej zavedeniedo.rutlnnej prevádzky na 
určenom počte pracovísk MV SR v súlade s Technickým návrhom ODUEV, Funkčným . návrhom 
ODUEVaBezpečnostným projektom ODUEV. Zhotoviteľ zabezpečí.najmä: 

• Dodávku a inštaláciu príslušného HW na miesta určené implementačným plánom 

IV.1.5 Vypracovanie a dodanie. technickej, prevádzkovej a po užívate ľs kej . 
dokumentácie 

Zhotoviteľ je povinný dodal' objednávateľovi súčasne s dodaním ODUEV nasledujúcu dokumentáCiu: 

• zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD, 
• technickú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 

o technickú (implementačnú) dokumentáciu vo formáte, HTML (XML schémy, 
popiS používateľského rozhrania, DB tabul'ky, DB procedúry), . 

o dokumentáciu zverejnených rozhraní, . 
o fyzický dátový model vo formáte XML vrátane väzieb medzi tabuľkami, 
o logický dátový modelu systému (Class Diagramy, Package Diagramy, 

Component Diagramy, Deployment Diagramy), 
o technickú špecifikáciu elektronických služieb vrátane WSDL a XSD. 
o Postup skompilovania aplikácie 
o Popis architektúry systému 
o Popis tokov dát 
o Popis konfiguračných parametrov aplikácie 

• prevádzkovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať: 
o inštalačný postup aplikácie, 

45/67 



Príloha 1A 

=I SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
. tel.: +421 25822 4111,f.x: +421 258224199, info@soitron.sk.www.soitron.sk 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,eddiel: Sa, vložka č.: 3236/B. 
IČO: 358 71 636, IČOPH: 51<2021774799, Účet: 2625832658/1100, Tatra Banka, a.s. 

SOITRON* 
konfigurácia systémového SW serverov a pracovných staníc, 
chybové stavy a postup ich riešenia, 

INŠPIRUJEME K NÁRDCNOSTI o 
O 

O popis nastavených a požadovaných prístupových práv používatel'ov a 
komunikujúcich systémov, 
popis dávkových procedúr, nastavenie a postupnosť ich spúšťania, 
popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, 

O 

O 

O popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri 
inicializácii a popis ich správy 

O 

O 

popis systému žurnálovania a identifikácia činností používatel'a, 
popis recovery procedúry vrátane disaster recovery. 

• metadáta dokumentácie v softvérovom prostriedku na správu metadát v elektronickej 
forme na CD. 

Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi súčasne s dodaním PPaKP dokumentáciu o PPaKP ktorá 
bude obsahovať: 

• popis PPaKP a jeho funkcií, 
• popis technického zabezpečenia (HW prostredie), 
• inštalačné postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie inštalácie, 
• popis konfigurácie a nastavenia PPaKP, 
• postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie PPaKP. 

Objednávatel' bude mať právo predložiť zhotovitel'ovi svoje pripomienky k predloženej dokumentácii do 
10 pracovných dní od obdržania príslušnej dokumentácie. Zhotovitel' bude povinný predložiť 
objednávatel'ovi príslušnú upravenú dokumentáciu do 5 pracovných dní. 
Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi dokumentáciu v slovenskom jazyku podl'a bodu IV.1.5 
Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej a používatel'skej dokumentácie po skončení etapy 
implementácie do sídla objednávatel'a na CD nosiči. 
Zhotovitel' je povinný dodať objednávatel'ovi úplnú aktualizovanú dokumentáciu v slovenskom jazyku po 
skončení etapy testovania podl'a bodu IV.1.5 Vypracovanie a dodanie technickej, prevádzkovej 
a používatel'skej dokumentácie do sídla objednávatel'a v písomnej forme v počte 1 kus a na CD nosiči. 

IV.1.6 Uskutočnenie školení 
Zhotovitel' v zabezpečí: 

• Školenie technického obslužného personálu 

IV.1.7 Poskytnutie podporných služieb po uvedení riešenia riadnej rutinnej 
prevádzky (stabilizácia riešenia) 

Zhotovitel' bude po dobu 5 mesiacov od zavedenia ODUEV do prevádzky poskytovať zvýšenú podporu 
tímu Objednávatel'a pre zabezpečenie prevádzky systému. 

IV.2 Požiadavky na informačný systém 
Na predmet dodávky sú kladené požiadavky, ktoré sú popísané v tejto kapitole a zhotovitel' sa zaručuje 
dodržať všetky vymenované požiadavky. Uvedené požiadavky môžu byť používatel'om detailizované a 
podl'a potreby doplnené vo fáze detailnej funkčnej špecifikácie. Schválená detailná funkčná špecifikácia 
sa stane záväzným podkladom pre ďalšie etapy: vývoj, implementácia, testovanie. 

IV.2.1 Všeobecné systémové požiadavky 

194. 

195. 
latívneho nr""'tr"rlia. Musí v čase 
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196. 

implementácie pripravený i na funkčnosť, ktorá bude potrebná tfteI'IKUJtI'll~ K Nf'lROCNOSTI 

zabezpečenie v danom čase už známych legislatívnych zmien. 
B2B rozhrania 
IS má poskytovať služby pre komunikáciu systém- systém pre externé IS. 
Štandardná technologická úroveň týchto služieb je založená na báze web 
služieb pripravených na použitie v rámci SOAarchitektúry. 

IV.2.2 Požiadavky na ODUEV 

IV.2.2.1 

IV.2.2.4 

Vstupy do IS 

IS.musi funkčnosť pre 
údajov í: IS EVO potrebných pre realizáciU výstupných služieb uvedených 

. v časti I. 

Po!iadav~y na tvorbu a migráciu 

Požiadavky ri.a kOl1lunil~ácius inými systémami 

Požiadavky na apli~ačnúarchite~túru 
. . , . o. 

ISODUEV musi byť realizovaný použitím trojvrstvovej architektúry 

• aplikačná logika,. J2EE aplikačný serv.er, 
• dátová vrstVa ...;. relačná databáza. 

• musí byt' servisne orientovaná (SOA), 
• musí byt' od z.aČiatku dizajnovaná s. ohl'adom na cieľové 

parametre poiadovallých SW riešení, 
• musí byt' navrhovaná na každej úrovni s ohl'adom 

rozšíritel'nosti v budúcnosti, 
• musí umožňovat' integráciu už existujúcich ale aj budúcich 

aplikácií. 

Požiadavky na technickú a systémovú infraštruktúru 

byť prevádzkovateľný na klientskom pracovisku s nižšie 
ráciou: . 
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208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

HW : CPU - Intel Celeron 2.6 GHz, 
HW: RAM-1 GB, 
HW: HDD 120 GB, 
HW : Monitor 17", 

IN~~IHUJEMt K NfROČNOSTI 

Systémový SW : operačný systém - MS Windows XP 
Professional, SP3, 
Systémový SW: WWW prehliadač - MS Internet Explorer 6.0, 
7.0,8.0 a vyšší 
Čítačka čipových kariet 

Serverová infraštruktúra IS ODUEV musí byť z dôvodu zvýšenia dostupnosti 
rozložená vo dvoch lokalitách ("DC A" a "DC B"). Lokalita "DC B" bude vo 
funkcii záložnej lokality. Pre obe lokality je požadovaná konsolidovaná a 
virtualizovaná infraštruktúra založená na báze procesorov RISC s 

račn u UNIX. 
Ive ické časti riešenia musia byť prevádzkované v rámci 

logických partícií, pričom navrhnutá infraštruktúra musí umožniť dynamické 
prerozdel'ovanie zdrojov podl'a obchodných priorít, bez zásahu 
administrátora. 
Výkonové aj funkčné parametre infraštruktúry v oboch lokalitách musia byť 
na porovnatel'nej úrovni a musí byť vytvorenáporovnatel'ná technologická 
platforma umožňujúca bezproblémový presun bežiacich aplikácií z lokality 
"DC AI> do lokality "DC BI>. Obe lokality disponujú dostatočným diskovým 

nntr'''h\l IS.ODUEV. 
Požaduje sa doplnenie výkonu infraštruktúry pre aplikačnú a databázovú 
vrstvu - produkčné, ako aj testovacie prostredie. Infraštruktúra pre 
databázovú vrstvu musí failover v lokalite "DC A". 
Požaduje sa doplnenie výkonu infraštruktúry pre aplikačnú a databázovú 
vrstvu - produkčné prostredie. Infraštruktúra pre databázovú vrstvu musí byť 
failover zabez á v lokalite "DC 
Požadujeme. aby dodaná infraštruktúra bola postavená na kompatibilnej 
technolpgii s existujúcou serverovou infraštruktúrou a to až po úroveň 
operačného systému, tak aby sa novo dodaná infraštruktúra mohla v plnej 
miere integrovať do existujúceho prostredia, mohli sa využiť špecifiká 
existujúcej platformy bolo ju možné manažovať prostriedkami, ktoré sú V 

nr",C::.tr.,rli nasade už dnes. 
Súčasťou riešenia musí byť aj vytvorenie clustrového prepojenia medzi 
servermi naprieč lokalitami (t.j. predmetom riešenia musia byť aj licencie na 

stra na väčšie iale 

lovaný výkon serverov pre požiadavky projektu ODUEV, pre 
každú z lokalít, musí byť minimálne 400.000 v teste TPC-C. Zároveň 
ponúknutá infraštruktúra musí spíňať nasledovné kritériá: 

• Požadovaný výkon každého z ponúknutých serverov (v ich 
maximálnej konfigurácii): min 1.300.000 v teste TPC-C 

• lineárny nárast výkonu systému s pridávaním procesorov 
• virtualizácia a možnosť vytvárania samostatných a nezávislých 

logických partícií v rámci systému s možnosťou súčasného 
behu viacerých verzií operačných systémov (LINUX a UNIX) 
podl'a momentálnych aplikačných potrieb 

• Dynamické prerozdel'ovanie výkonu (CPU) s granularitou 1/100 
CPU bez zásahu administrátora. Toto dynamické 
prerozdel'ovanie výkonu musí byť uskutočnitel'né za dobu 
kratšiu ako 1 sekunda. 

• Možnosť vytvárania partíciís velkosťou menej ako 1 CPU (1/10 
CPU napríklad) 

• Možnosť umiestnenia CPU do I'" ."rl""nlf"l 
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r---------------------------------------------------------~-n~nm~~~iROCNOSTI 

zdiel'aný všetkými logickými partíciami a z ktorého 
zdroje všetkým logickým partíciám. 

• Možnosť definovať zdiel'ané a súčasne pevne pridelené 1/0 
rozhrania (Eth., FC, SCSI, disk). Potrebná aj podpora 
kombinovaného definovania (zdiel'ané.aj pevne pridelené) pre 
všetky logické partície. 

Požiadavky na bezpečnosť 

217. 

218. 

rámci IS ODUEV vozidiel mus 
používatel'ov, ktorý umožní 

• jednotné prihlasovanie používatel'ov, 
• spr~vu používatel'ských. profilov, 
• definovať a spravovať používatel'ské role. 

Systém musí byť postavený tak aby zabránil: 

• útokom z vonka 
• spúšťäniu neautorizovaných op~rácií 
• neautorizovanému prístupu k údajom 

pečenie komunikácie medzi. klientom a serverom sa musí používať 
bez:pec;n forma komunikácie, zabezpečená napr. protokolom HTTPS 

Požiadavky na parametre databázového prostredia 
'.' " " '. "o 

!"i>~innl~nl\II:TI servera 
Multithreading ,podporaštandardov(ODBC, RPC, XAí J2EE, JSP, Serviet, 
EJB, SQL, SOA0Neb services, XML), XQUERY, XSD, MDX), paralelné 

. hého í. 
Možnosti . . orgamzacle 
Dynämickázll1eriaštruktúry tabuliek a indexov DB bez výlučného zámku 
tabuliek a indexov počas zmien. Ide o: 

• onlinereorganiz~ciu tabuliek, 
• .. on line vytvorenieindexov a .reorganizáq.iu indexov. 

nie dát. 
Ukladanie a man s nimi 
RDBMS musí umožniť definovať read-only oblasť pre uloženie štatistických 
údajov: 

• umožniť read-only oblasť transformovať na read-write 
a naopak, 

• umožniť uschovať read-only oblasť na médium oddelené od 
fyzických diskov. 

POLJžitie externých dátových zdrojov ako virtuálnych tab.uliek na dopytovanie, 
bez potreby vytvorenia kópie v databáze. 
MožnOsť pozastaviť a znovu obnoviť databázové operácie v prípade ich 
zlyhania pre nedostatok dátového priestoru. 
Integrovaná podpora Javy, t.j. zabudovaná podpora Javy v databáze 
.(spúšťanie programov vjazyku JAVA v databázovom serveri, nie cez externé 
volania). 
Natívna XML 
Zálohovanie a obnova 
Mechanizmus bezpečnostných kópii - podpora pre Inkrementálny Backup, 
Paralelný backup/restore, On line backup. 
Integrované kompletné riešenie pre zálohovanie na páskové zariadenia 
(implementácia životného cyklu záloh). 
Integrovaná možnosť šifrovania záloh - celá záloha alebo vybrané objekty 
(tabul'ky, stfpce). 
Automatický mechanizmus obnovovania tabuľky s podporou: 

• dostu DB okamžite ukončení so 
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223. 

224. 

22S. 

226. 

zabezpečením integrity údajov, 
iN~ IHUJtMt "N ROCNOSTI 

• možnosť obnovy databázy do stanoveného času, 
• testovanie obnovy. 

Schopnosť automaticky a transparentne uchovávať históriu vybraných 
objektov alebo aj celej databázy s možnosťou on-line dopytu na minulé 
hodnoty, alebo zmeny vykonané v určitom období bez potreby aplikačného 
zásahu. Zachytená história má byť nemenitel'ná či už používateľom 
alebo správcom. 
Aplikačná podpora pre čítanie, analýzu a interpretáciu logických protokolov. 
Riadenie konkurenčného prístupu k dátam 
Možnosť viacnásobného simultánneho čitania a zápisu tabuľky bez 
obmedzenia počtu užívateľovalebo/a transakcií so zabezpečením 
konzistencie čítaných údajov. 
Podpora zamykania na úrovni riadkov, bez potreby eskalácie zamykania z 
úrovne riadkov na úroveň stránky alebo tabul'ky. 
Bezpečnosť, autentifikácia,audit 
Integrovaná podpora auditu pre úspešný a neúspešný prístup k DB a 
údajom. 
Podpora selektivneho auditu preakcie na špecifikovaný záznam, 
stípec/stípce tabul'ky, pohľady. 
Možnosť nastaviť jemné granulovanie auditu prístupu k dátam zabudované 
do jadra databázy -granulácia na úroveň riadku a stfpca 
Ukladanie výsledkov auditu do bezpečného miesta súborového systému aj 
vo formáte XML. 
Možnosť vyhodnotiť a monitorovať úroveň bezpečnostných nastavení 
(zabezpečenia) DB OO 

RDBMS má mať mechanizmus bezpečnostnej politiky, ktorý dynamicky 
obmedzuJeužívatel'ovi prístup k riad,kom tabuľky nezávisle odpoúžitej 
aplikácie. O' • 

RDBMS má možnosť šifrovania/dešifrovania údajov uchovaných v DB, 
nativnymi prostriedkami DB (nie aplikáciou). 
Možnosť definovať granularitu transparentného šifrovania (stípec, tabul'ka, 
tabul'ko\fý priestor}. 
Možnosť šifrovania prenášaných údajov medzi klientom a DB pomocou 
štandardných priemyselných algoritmov (AES, RC4, 3DES). 
Podpora posilnenEl!j autentifikácie používatel'a sieťového autentifikačného 
servisu kompatibilného soštandárdami ako: RADIUS, Entrust, Cybersafe, 
Kerberos andLDAPv3, vrátane autentifikácie použitím smart card. 
POclpora autentifikácie užívatel'a PKI (PKCS#12) sXS09v3 digitálno~ 
certifikáciou. 
MOžnosť a podpora definície databázového používatel'a, ktorý nemá vlastnú 
nezávislú databázovú schému a môže byť napojený ná spoločnú schému 
spoločných používatel'ov čo uľahčuje administráciu vel'kého počtu 
používatel'ov. 
POclporakontroly konzistencie komunikačných paketov pre ichochranu pred 
neautorizovanými pripojeniamia modifikáciami použitím algoritmov MDS 
aSHA. 
Možnosť defihovania prístup. práv jednotlivých používatel'ov na úrovni 
záznamu tabuľky. 
Centrálna správa používatel'ov a ich prístupových práv k jednotlivým 
databázam. 
Platforma certifikovaná nezávislými hodnotiacimi spoločnosťami, spíňa 
kritériá úrovne EAL 4+ (štítková bezpečnosť) podl'a Common Criteria. 
Obmedzovanie zdrojov 
Možnosť riadeného pridel'ovania zdrojov: 

• CPU time, 
• maximálny počet sessions, 
• maximálny čas pre vykonanie dotazu, 
• stupeň paralelizácie vykonania dotazu, 

• iné zdroje. 
Riadenie a administrácia, ladenie výkonnosti 
Grafické prostredie pre centrálne riadenie a administráciu s nasledovnými 
vlastnosťami: 
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( 

l ( 

227. 

• a mlnls racia InS ancle. napr.: s a ,s op, za o a, o nova, 
monitoring, DB kondícia), 

• administrácia objektov DB (napr.: používatelia, tabul'ky, 
pohl'ady, storované procedúry atď.) 

Grafické prostredie pre ladenie výkonnosti. 
Zbieranie a analýza štatistických a výkonnostných údajov vrátane 
historických. 
Manažment ladenia, kapacity, plánovania a zmien úložísk. 
Riad.enie udalosti a úloh (time-planning jobs). 
Podpora záložného sídla 
Možnosť prevádzkovať transakčne konzistentnú záložnú databázu 
v geograficky oddelenej lokalite. 
Podp.ora automatického prepnutia záložnej databázy do úlohy primárnej 
v prípade zlyhania primárnej databázy. 

Požiadavky na výkonnosť a kapacitu 

228. Požiadavky nadobu .odozvy aplikácie 

• získanie informácie o evidovanom objekte do 5 sekúrid od 
výberu záznamu, 

• prehľad v'predpripravenej výstupnej zostave do 3 sekúnd, 
• pravidelné výstupné zostavy do 7,30 hod. ráno 

Požiadavky na dostupnosť a prevádzku systému 

Požiadavky na škol~nia 

Škole.,ia prevádzkovatel'a 

V. Podpora prevádzky 

V.1Podporaprevádzky - údržba 
Súčasťou ponuky musfbyť aj návrh aktivít realizovaných ako podpora prevádzky v rámci podpory 

Dre!Val[]Z~~V IS Minimálne sa J.lV~"ClI.II"'J"". 

",tr",.ňn"''''"ie chýb aplikačnej vrstvy vyvinutých riešení v rámci 
záručného post-implementačného servisu (t.j. odstraňovanie chýb 
v prevádzke av testovaní). Odstránenie sa vykoná formou patehu, 
resp. dohodn i. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

nkčností 

Poskytnutie konzultácií (priamych, telefonických a elektronických) 
pre objasňovanie, upresňovanie a vysvetl'ovanie otázok súvisiacich 
s reakciami na chybové hlásenia pre pracovníkov HelpDesk 
používatel'a/prijímatel'a v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 17:00 
hod. v ak odovzdaná dokumentácia nie úca. 
Služby k - služba pre preberanie chybových hlásení 

s prevádzkou a servisných požiadaviek 

8. é ko nickou pre 
upresňovanie a vysvetľovanie otázok súvisiacich s problematikou 
funkcionality, administrácie a prevádzky v pracovných dňoch od 8:00 
hod. do 17:00 hod. 

9. Vyškolenie vybraných pracovníkov používatel'a v maximálnom počte 
25 užívateľov formou "train the trainers" (školenie školitel'ov) ne:! 

modulov a na so c"c,T<'".,.,nlm 

10. Vypracovanie area . výstupov, procedúr a 
ostatných služieb pre zabezpečenie operatívnych požiadaviek 
súvisiacich s 

11. Systémová podpora, pre ktorú existuje štandardná podpora a ktorú 
môže vykonať pos kytovate I', ak ho o to objednávateľ/prijímatel' 

12. 

13. a testovaciu 

14. Integračné práce pre spoluprácu požadovaných riešení s inými 
informačnými systémami prevádzkovatel'a/prijímateľa, resp. tretích 

15. 

16. návky nevymenovan~ v 

Limit, následne podľa 
hodín 
Limit, následne podľa 
hodín 

Limit, následne podl'a 
hodin 
Limit, následne podľa 
hodín 

Údaj "Bez limitu" znamená, že všetky náklady spojené s popísanou činnosťou sú zahrnuté v 
rámci mesačného paušálu. Údaj "Limit" znamená jediný a spoločný objem 40 človekohodín 
mesačne pre systém IS NEVjmobilných jednotiek, ktoré sú zahrnuté vrámci podpory 
prevádzky. Údaj "Podl'a ho<;iín"znamená, že žiadne náklady spojené s popísanou činnosťo,u 
nie sú zahrnuté v rámci mesačného paušálu v "Limite". '.' . 

V.2 Podpora prevádzky - odstraňovanie incidentov 
Objednávateľ ďalej požaduje, aby bolo odstraňovanie chýb kategorizované a servisný zásah 
realizovaný v časovom rámci podl'a nasledujúcej tabul'ky. 

Kritická chyba (havária aplikácie/í) - ohrozuje 
zabezpečenie základných činností aplikácií v rámci IS odstraňovania vád 
NEVjmobilných jednotiek. Znemožňuje využívanie IS do 8 hodín od 
NEVjmobilných jednotiek, alebo jeho časti, spôsobuje nahlásenia vady 
vazne prevádzkové problémy. Jeho prechodné 
riešenie an 
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v rámci IS NEV Imobilných jednotiek. Spôsobuje 
problémy pri vyuzlvaní a prevádzkovaní IS 
NEV Imobilných jednotiek, alebo jeho časti. Umožňuje 
prevádzku bez dôsledkov na konzistenciu dát a 
výsledky spracovania. Je možné ju dočasne vyriešiť 

V.3 Podpora prevádzky -úprava systému 

Odozva do 16 
hodín od 
nahlásenia vady 

Objednávate!' požaduje v rámci predmetu plnenia poskytovanie služieb podpory prevádzky - úpravy 
systému v rámci ďalšieho rozvoja IS NEV/mobilných jednotiek na základe požiadaviekobjednávatel'a 
a/alebo zmeny legislatívy. 

IS NEV/mobilných jednotiek bude budovaný tak, aby v budúcnosti umožňoval zapracovanie 
legislatívnych zmien vyplývajúcich z úprav legislatívneho prostredia v SR a EÚ a vyplývajúcich z 
požiadaviek na prepojenie a interoperabilitu s inými aplikáciami MV SR, resp. s inými informačnými 
systémami v zmysle platných štandardov (napr. systémami verejnej správy, externými organizáciami 
apod.). 

Za interpretáciu a/alebo definovanie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych zmien a prepojenia a 
interoperability je zodpovedné MV SR. 

Služby podpory prevádzky - úpravy systému sa budú realizovať po konzultácii s poskytovatel'om o 
rozsahu a obsahu služieb nevyhnutných na dosiahnutie požadovaného výsledku. Rozsah a obsah 
služieb bude ocenený poskytovatel'om prostredníctvom osobohodín uvedených v prílohe Č. 2 zmluvy 
(Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy) pod označením podpora prevádzky - úprava systému. 

Plnenie služieb podpory prevádzky - úprava systému bude fakturované nasledovne: 
• 30% po odovzdaní analýzy a návrhu riešenia 
• 30% po obojstrannom podpise protokolu o odovzdaní upgrade na akceptačné testy 
• 40% po obojstrannom podpise protokolu o akceptácii upgrade. 

V prípade, že sa v rámci plnenia služieb podpory prevádzky.,... úprava systému, využijú služby a 
produkty tretích strán nezúčastnených na vývoji a dodaní služieb ďalšieho rozvoja, môžeposkytovatel' 
uplatniť ceny a poplatky týchto tretích strán podl'a ich aktuálneho cenníka. 

VI. Zoznam požadovaných elektronických služieb Národnej 
evidencie vozidiel 

VI.1 Podanie žiadosti o prihlásenie vozidla 
Služba Podanie žiadosti o prihlásenie vozidla umožní občanovi - novému vlastníkovi vozidla -
elektronickým spôsobom zažiadať o nové osvedčenie o evidencii pre vozidlo, ktoré bolo pred tým 
odhlásene. Predstavuje integrovanú súčasť procesu oznámenie prevodu vozidla. Podl'a 
nastaveného procesu sa po jej zavolaní overia všetky potrebné náležitosti ako overenie, či je 
budúci vlastník vozidla oprávnený na právne úkony a podobne. Do systému sa zaevidujú zadané 
údaje, ktoré sa použijú pri prípadnom osobnom odbavení, ktoré ukončí proces. Služba na konci 
umožní zavolať rezerváciu službu pre objednanie sa na vybranom dopravnom inšpektoráte v 
predmetnej veci. Služba bude prístupná občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo 
sprostredkovane pomocou obslužného miesta na okresnom dopravnom inšpektoráte. Služba bude 
možné volať aj priamo ako webovú službu. 
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Vstup 

• identifikácia budúceho vlastníka, 

• oprávnenie k prihlásení vozidla, 

• identifikácia prihlasovaného vozidla, 

• parametre prihlásenia vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.2 Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Služba Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla umožní pôvodnému vlastníkovi vozidla 
elektronickým spôsobom zažiadať o zrušenie vlastníckeho vzťahu k vozidlu v evidencii vozidiel. 
Predstavuje integrovanú súčasť procesu oznámenie prevodu vozidla ako jeho iniciálny krok. Podl'a 
nastaveného procesu služba iniciuje overenie potrebných náležitosti ako spôsobilosť na právne 
úkony pôvodného vlastníka resp. oprávnenej osoby, oprávnenosť občana manipulovať s vozidlom. 
Následne sa vykoná kontrola vozidla: overenie, či vozidlo nie je evidované v pátraní, overenie, či 
má vozidlo povinné zákonné poistenie, overenie, či má vozidlo platnú emisnú a technickú kontrolu. 
Ak táto kontrola dopadne úspešne, bude k vozidlu možné priradiť budúceho vlastníka. Pôvodný 
vlastník vozidla nebude musieť navštíviť okresný dopravný inšpektorát. Služba bude prístupná 
občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta 
na okresnom dopravnom inšpektoráte. Služba bude možné volať aj priamo ako webovú službu. 

Vstup 

• identifikácia pôvodného vlastníka, 

• identifikácia odhlasovaného vozidla, 

• parametre odhlásenia vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• informovanie o výsledku automatických kontrol, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.3 Zápis zmeny držiteľa vozidla leasingovou spoločnosťou 
Služba Zápis zmeny držitel'a vozidla leasingovou spoločnosťou umožní leasingovej spoločnosti 
elektronicky oznámiť dátum ukončenia leasingovej zmluvy pre konkrétne vozidlo a identifikovať 
nového vlastníka vozidla. Služba spustí proces na okresnom dopravnom inšpektoráte v mieste 
bydliska držitel'a vozidla, ktorého výsledkom bude volanie služby Vydanie elektronického 
osvedčenia o vozidle. 

Vstup 

• potrebné parametre leasing ovej zmluvy (dátum ukončenia), 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia leasingovej spoločnosti, 

• identifikácia držitel'a vozidla, 

• kontaktné údaje o držitel'ovi vozidla, 

• zadania splnomocnenia k prihláseniu vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o zápise ukončenia leasingu, 

• spustenie procesu pre vydanie nového dokladu držitel'ovi, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.4 Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla autobazárom 
Služba Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla autobazárom umožní zamestnancovi autobazáru 
elektronickým spôsobom zažiadať o zrušenie vlastníckeho vzťahu k vozidlu v evidencii vozidiel. 
Predstavuje integrovanú súčasť procesu oznámenie prevodu vozidla povereným autobazárom ako 
jeho iniciálny krok. Podl'a nastaveného procesu služba iniciuje overenie potrebných náležitosti ako 
overenie používatel'a (Čí je používatel' zaevidovaný ako oprávnený vykonávať odhlasovanie 
vozidiel za autobazár) a overenie splnomocnenia k odhláseniu od pôvodného vlastníka. Následne 
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sa vykoná kontrola vozidla: overenie, či vozidlo nie je evidované v pátraní, overenie~ 'ť\Prtfá! ifdtfdl'oN A R O Č N O S TI 

povinné zákonné poistenie, overenie, či má vozidlo platnú emisnú a technickú kontrolu. Ak táto 
kontrola dopadne úspešne, bude k vozidlu možné priradiť budúceho vlastníka. Pôvodný vlastník 
vozidla ani zamestnanec autobazáru nebude musieť navštíviť okresný dopravný inšpektorát. 
Služba bude prístupná priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou 
obslužného miesta na okresnom dopravnom inšpektoráte. Služba bude možné volať aj priamo ako 
webovú službu. 

Vstup 

• identifikácia autobazáru, 

• identifikácia používatef'a, 

• identifikácia odhlasovaného vozidla, 

• parametre odhlásenia vozidla, 

• zadanie splnomocnenia k odh.láseniu vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• informovanie o výsledku automatických kontrol, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.S Podanie splnomocnenia k prihláseniu vozidla 
Služba Podanie splnomocnenia k odhláseniu vozidla umožní vlastníkovi vozidla splnomocniť 
oprávnenú osobu (autobazár) k odhláseniu vozidla pomocou ZEP. Službaje integrálnou súčasťou 
procesu oznámenie prevodu držby povereným autobazárom. Služba sa bude dať vykonať cez 
webový portál. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia vlastníka vozidla, 

• identifikácia oprávnenej osoby, 

• ZEP, 
výstup 

• splnomocnenie, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.S Podanie splnomocnenia k odhláseniu vozidla 
Služba Podanie splnomocnenia k prihláseniu vozidla umožní držitel'ovi vozidla splnomocniť 
oprávnenú osobu (importérom, leasingovú spoločnosť) k prihláseniu vozidla pomocou ZEP. 
Služba je integrálnou súčasťou procesu kúpy nového vozidla a ukončenie leasingu priamo 
leasingovou spoločnosťou a vyzvanie osoby na prevzatie dokladu. Služba sa bude dať vykonať cez 
webový portál. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia držitef'a vozidla, 

• identifikácia oprávnenej osoby, 

• ZEP, 
výstup 

• splnomocnenie, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI. 7 Podanie žiadosti o prihlásenie nového vozidla importérom 
Služba Podanie žiadosti o prihlásenie nového vozidla importérom umožní importérovi 
elektronickým spôsobom zažiadať o nové osvedčenie o evidencii pre vozidlo, ktoré bolo práve 
predané novému vlastníkovi. Služba inicializuje proces pre vytvorenie nového záznamu v evidencii 
vozidiel a umožní zadať potrebné technické a evidenčné údaje o vozidle. Služba je integrálnou 
súčasťou procesu kúpy nového vozidla. Do systému sa zaevidujú zadané údaje, ktoré sa použijú 
pri prípadnom osobnom odbavení nového vlastníka. Služba na konci umožní zavolať rezervovaciu 
službu pre objednanie sa na vybranom dopravnom inšpektoráte v predmetnej veci. Služba bude 
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prístupná priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslu~E>urtfil:!5tä NÁROČNOSTI 
na okresnom dopravnom inšpektoráte. Služba bude možné volať aj priamo ako webovú službu. 

Vstup 

• identifikácia importéra, 

• identifikácia typu vozidla, 

• parametre nového vozidla, 

• identifikácia vlastníka vozidla, 

• kontaktné údaje o vlastníka vozidla, 

• zadania splnomocnenia k prihláseniu vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• spustenie procesu pre vydanie nového dokladu držitel'ovi, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.8 Zápis záznamu o novo vyrobenom vozidle 
Služba Zápis záznamu o novo vyrobenom vozidle umožní zaradiť nový typ vozidla do evidencie 
vozidiel a vytvoriť tak príslušný kmeňový záznam. 

Služby bude môcť využívať oprávnená inštitúcia alebo výrobca vozidiel prostredníctvom portálu. 

Vstup 

• parametre nového typu vozidla, 

• identifikácia výrobcu, 

• identifikácia používatel'a služby, 

výstup 

• potvrdenie vytvorenia nového záznamu, 

• odmietnutie údajov a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.9 Podanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti 
Služba Podanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti umožní oprávnenej inštitúcii 
elektronicky zadať príslušné rozhodnutie pre importované vozidlo. 

Služba je integrálnou súčasťou procesu kúpy individuálne dovezeného vozidla. 

Služba bude prístupná prostredníctvom portálu, pre občana cez obslužné miesto. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• rozhodnutie o technickej spôsobilosti, 

• identifikácia oprávnenej organizácie, 

• ZEP, 
• identifikácia nového vlastníka, 

výstup 

• potvrdenie prijatia rozhodnutia, 

• odmietnutie údajov a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI. 1 O Podanie potvrdenia o zaplatení DPH pri importe 
Služba Podanie potvrdenia o zaplatení DPH pri importe umožní do systému evidencie elektronicky 
zadať príslušné potvrdenie pre importované vozidlo. 
Služba je integrálnou súčasťou procesu kúpi individuálne dovezeného vozidla. 
Služba bude prístupná prostredníctvom portálu, pre občana cez obslužné miesto. 
Vstup 

• identifikácia vozidla, 
• potvrdenie o zaplatení DPH, 
• identifikácia nového vlastníka, 

výstup 
• potvrdenie prijatia potvrdenia, 
• odmietnutie údajov a zdôvodnenie (chybová správa). 
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VI.11 Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle INŠPIRUJEME KNÁROCNOSTI 

Služba Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle umožní vlastníkovi vozidla požiadať o 
zmenu evidovaného parametru resp. parametrov vozidla, u ktorých je to povolené. Systém 
zaeviduje návrh zmeny, ktorý sa použije pri prípadnom osobnom odbavení. Služba na konci 
umožní zavolať rezervovaciu službu pre objednanie sa na vybranom dopravnom inšpektoráte v 
predmetnej veci. Služba bude prístupná vlastníkovi priamo prostredníctvom internetu, alebo 
sprostredkovane pomocou obslužného miesta na okresnom dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia používateľa služba, 

• identifikácia vozidla, 

• dôvod zmeny, 

• zmenové parametre, 
výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.12 Podanie žiadosti o zapísanie záložného práva na vozidlo 
SlUžba Podanie žiadosti o zapísanie iáložného práva na vozidlo umožní oprávnenej osobe,ktorej 
vzniklo záložné právo voči majiteľovi vOiidlaelektronic:ky požiadať o zapísanie takéhoto práva na 
vozidlo do evidencie vozidiel. Služba pripraví záznam a záložné právo sa bude daťú\laliť po 
predložení potrebných formalít, pričom služba umožní volaťrezerváciu službu pre objednávanie sa 
na vybraný okresný dopravný inšpektorát. Služba bude prístupná priamo prostredníctvom 
internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta ria okresnom dopravnom 
inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia vlastníka vozidla, 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia oprávnenej osoby, 

• parametre záložného práva, 

• potrebné náležitosti, 
výstup 

• potvrdenie o záložného práve, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chyb()vá správa). 

VI.13 Podanie žiadosti o zrušenie záložoého práva na vozidlo 
Služba Podani~e žiadosti o zapísanieirušenie záložného práva na vozidlo umožnfoprávnenej 
osobe,ktorej zaniklo ~záložné právo vočitnajiteľovi vozidla elektronicky požiadafo zrušeni.e 
takéhoto práva na vozidlo vevidéncievozidiel.Službapripraví záznam a iáložnéprávosa bude 
dať irušiť po predložení potrebnýchforrl1alít, pričom služba umožní volať rezerváciU službu pre 
objednávanie sa na vybraný okresný dopravný inšpektorát. Služba bude prístupná priamo 
prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta na okresnom 
dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia vlastníka vozidla, 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia oprávnenej osoby, 

• parametre zrušenia záložného práva, 
výstup 

• potvrdenie o zrušení záložného práva, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.14 Podanie informácie o likvidácii vozidla 
Služba Podanie informácie o lIkvidácii vozidla umožní autorizovanému spracovatel'ovi elektronicky 
informovať systém evidencie vozidiel, že príslušné vozidlo bolo zlikvidované a TEČ bola zničená a 
poprípade stratená a doklady boli odovzdané, poprípade stratené. Dôjdetak k príslušnému 
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nastaveniu stavu vozidla v systéme evidencie vozidiel na vyradené. Služba je integr~lH'dlll$\lči:fsťo'ťJAROCNOSTI 
procesu likvidácie vozidla. Služba bude prístupná prostredníctvom portálu, resp. ako webová 
služba. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• identifikácia parametrov likvidácie, 

• identifikácie autorizovaného spracovatel'a, 

• stav TEČ, 
• stav dokladov, 

výstup 

• informovanie o likvidácii vozidla v systéme evidencie vozidiel, 

• odmietnutie podania a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.15 Podanie žiadosti o vyradenie likvidovaného vozidla 
Služba Podanie žiadosti o vyradenie likvidovaného vozidla umožní vlastníkovi vozidla 
elektronickým spôsobom zažiadať o dôvodné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel. Služba 
predstavuje integrovanú súčasť procesu likvidácie vozidla. Podl'anastaveného procesu sa po jej 
zavolaní overia všetky potrebné náležitosti ako overenie, či je vlastník vozidla oprávnený na právne 
úkony a podobne. Do systému sa zaevidujú zadané údaje, ktoré sa použijú pri prípadnom 
osobnom odbavení, ktoré ukončí proces. Služba na konci umožní zavolať rezervovaciu službu pre 
objednanie sa na vybranom dopravnom inšpektoráte v predmetnej veci. Služba bude prístupná 
občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta 
na okresnom dopravnom inšpektoráte. Služba bude možné volať aj priamo ako webovú službu. 

Vstup 

• identifikácia vlastníka, 

• identifikácia likvidovaného vozidla, 

• dôvod likvidácie vozidla, 

• parametre vyradenia vozidla, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.16 Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom 
inšpektoráte 

Služba Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte umožňuje žiadatel'ovi 
naplánovať si stretnutie na vybranom okresnom dopravnom inšpektoráte pre evidenčný úkon. 
Žiadate!' sa bude môcť objednať na dohodnutý termín a čas. Volaniu služby v procese predchádza 
vyplnenie príslušného formuláru k evidenčnému úkonu, pri anonymnom využití služby bude možná 
tlač formuláru, pri autorizovanom využití elektronické postúpenie úkonu. Službu bude prístupná 
žiadatel'ovi prostredníctvom portálu. 

Vstup 

• identifikácia žiadatel'a, 

• identifikácia úkonu, 

• vyplnená žiadosť, 

• vybraný okresný inšpektorát, 

výstup 

• potvrdenie objednania, 

• poradie vo fronte, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.17 Podanie žiadosti o zaradenie do fronty čakateľov na 
dopravnom inšpektoráte 

Služba Podanie žiadosti o zaradenie do fronty čakatel'ov na dopravnom inšpektoráte umožňuje 
žiadatel'ovi rezervovať si miesto v existujúcej fronte čakatel'ov na vybranom okresnom dopravnom 
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SOITRON* 
inšpektoráte pre evidenčný úkon. Volaniu služby v procese predchádza vyplnenie plfSlľJ~ME K NÁROCN05TI 

formuláru k evidenčnému úkonu, pri anonymnom využití služby budemožná tlač formuláru, pri 
autorizovanom využití elektronické postúpenie úkonu. Službu bude prístupná žiadateľovi 
prostredníctvom portálu. 

Vstup 

• identifikácia žiadateľa, 

• identifikácia úkonu, 

• vyplnená žiadosť, 

• vybraný okresný inšpektorát, 

výstup 

• potvrdenie objednania, 

• poradie vo fronte, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.18 Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcom systéme na 
okresnom dopravnom inšpektoráte 

Služba Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcomsystéme na okresnom dopravnom inšpektoráte 
umožní žiadateľovi získať presné miesto vo fronte čakatel'ov na evidenčný úkon, tak, že mu priradí 
jednoznačné číslo podl'a druhu evidenčného úkonu. Po vyvolaní tohto čísla môže prebehnúť 
evidenčný úkon. Služba bude poskytovan~ na obslužnomrni~ste. 

Vstup 

• identifikácia úkonu, 

výstup 

• lístok s poradovým číslom, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.19 Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom 
inšpektoráte 

Služba Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte umožní vytvoriť si 
prehľad o stave front na dopravnom inšpektoráte. Občan zistí, aké aktuálne poradové číslo sa 
odbavuJ~, a koľko evidenčných úkonov čaká vo fronte: Oalej sa dozvie o momentálne 
rezervovaných termínoch. Služba bude občanomposkytovanáprostredníctvom portálu, 
zobrazením stavu priamo na obslužnom mieste, ale lako Webová služba. 

Vstúp 

• vybraný okresný inšpektorát, 

• identifikácia fronty, 

výstup 

• aktuálne poradie, 

• aktuálne vol'ne číslo, 

• rezervované zóny, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.20 Podanie žiadosti o zápis vozidla bez TEČ 
Služba Podanie žiadosti o zápis vozidla bez TEČ umožní vlastníkovi vozidla zažiadať o zápis do 
evidencie vozidiel pre vozidlo, ktoré nemá evidenčné číslo. Služba bude prrstupná občanovi priamo. 
prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta na okresnom 
dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia typu vozidla bez TEČ, 

• parametre vozidla bez TEČ, 

• identifikácia vlastníka, 

výstup 
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• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

VI.21 Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle bez TEČ 
Služba Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle bez TEČ umožní vlastníkovi vozidla 
zažiadať o zmenu povolených evidovaných údajov pre vozidlo bez TEČ. Služba bude prístupná 
občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta 
na okresnom dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia vozidla bez TEČ, 

• zmenené parametre vozidla bez TEČ, 

• dôvod zmeny, 

• identifikácia vlastníka, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.22 Podanie žiadosti o prevod vozidla bez TEČ 
Služba Podanie žiadosti o vozidla bez TEČ umožní zmeniť vlastníka vozidla bez TEČ bez toho, 
aby musel pôvodný vlastník navštíviť okresný dopravný inšpektorát. Služba bude prístupná 
občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane pomocou obslužného miesta 
na okresnom dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• identifikácia vozidla bez TEČ, 

• identifikácia pôvodného vlastníka, 

• nový vlastník, 
výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.23 Podanie žiadosti o zapísanie individuálne vyrobeného vozidla 
Služba Podanie žiadosti o zapísanie individuálne vyrobeného vozidla umožní zažiadať o zápis do 
evidencie vozidiel vozidlo, ktoré bolo vyrobené individuálne a zabezpečiť mu tak možnosť zúčastniť 
sa cestnej premávky. Služba spustí proces končiaci vystavením osvedčenia o evidencii a TEČ, 
Služba bude prístupná občanovi priamo prostredníctvom internetu, alebo sprostredkovane 
pomocou obslužného miesta na okresnom dopravnom inšpektoráte. 

Vstup 

• parametre individuálne vyrobeného vozidla, 

• potrebné náležitosti, 

• identifikácia vlastníka, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí žiadosti, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.24 Informovanie sa o stave konania v rámci EVO 
Služba Informovanie sa o stavekonaniav rámci EVO umožní používatel'ovi elektronicky získať 
informácie o stave konania v rámci agend evidencie vozidiel. 

Vstup 

• identifikácia konania, 

• identifikácia užívatel'a, 

výstup 

• stav konania, 
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SOITRON* 
• informácie o konaní, INSPIRUJEME K NÁROCNOSTI 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.25 Odvolanie sa k rozhodnutiu v konaní v rámci EVO 
Služba Odvolanie sa k rozhodnutiu v konanív rámci EVO umožní žiactateľovi elektronicky sa 
odvolať sa k prijatému elektronickému rozhodnutiu, ak to nastavanie procesu dovol'ujú. 

Vstup 

• rozhodnutie, 

• dôvody odvolania, 

• parametre odvolania, 

• identifikácia užívatel'a, 

výstup 

• potvrdenie o prijatí odvolania, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.26 I nform OV41n ie sa o ~xekučných konani$chtýkajúcich sa vozi(ťla 
( evidovaného v národnej evidencii vozidiel 

( 
\ 

Služba Informovanie sa o exekučných konaniach týkajúcich sa vozidla evidovaného v národnej 
evidencii vozidiel umožní používateľovi získať prehľad exekučných konaní tykajúcich sa vozidla on-
line prístupom v integrovanom prostredí eGovernment. . 

Vstup 

• vozidlo, 

• časová platnosť, 

• identifikácia už ívateI'a, 

výstup 

• zoznam exekučných konaní, 

• alebo prázdny zoznam, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

Vl.27·lnformovanie saosúdny.ch rozhodnutiach týkajúcich savozidl.a 
evidovaného v národnejevidef1ciivozidiel . . 

Služba Informovanie sa o súdnych rozhodl'lutiach týkajúcichsa vozictla evidovaného vnárodn~j 
evidencii vozidiel umožní používateľovi získať prehľad súdnych rozhodnutí tykajúcich sa vozidla 
on-line prístupom v integrovanom prostredí eGovernment. 

Vstup 

• vozidlo, 

• časová platnosť, 

• identifikácia užívateľa, 

výstup 

• zoznam súdnych rozhodnutí, 

• alebo prázdny zoznam, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.28.zadanie potvrdenia o prevoze vozidla do zahraničia 
Služba Zadanie potvrdenia o prevoze vozidla do zahraničia umožňuje zadať do evidencie vozidla 
potvrdenie o prevoze vozidla do zahraničia. 

Vstup 

• vozidlo, 

• čas presunu do zahraničia, 

• dôvod presunu, 

• identifikácia užívateľa, 

výstup 
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• potvrdenie zadania presunu, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.29 Zápis zmeny prevádzkovateľa vozidla 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROCNOSTI 

Služba Zápis zmeny prevádzkovatel'a umožní zapísanie aktuálneho prevádzkovatel'a vozidla. 

Vstup 

• vozidlo, 

• časová platnosť prevádzkovania, 

• prevádzkovate 1', 

• identifikácia užívatel'a, 

výstup 

• potvrdenie zapísania zmeny prevádzkovatel'a, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.30 Informovanie sa o držiteľovi vozidla 
Služba Informovanie sa o držitel'ovi vozidla vráti referenčný záznam aktuálneho držitel'a vozidla 
alebo históriu držania vozidla. 

Vstup 

• vozidlo, 

• časová platnosť údajov, 

• typ požadovaných údajov, 

• identifikácia už ívate I'a , 

výstup 

• referenčné záznamy držitel'ov vozidla, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.31 Vydanie rozhodnutia o prihlásení vozidla 
Služba Vydanie rozhodnutia o prihlásení vozidla umožní príslušnému úradu oboznámiť novému 
držitel'a vozidla o prihlásení vozidla na jeho meno. Elektronicky doručené rozhodnutie bude tvoriť 
právnu dokument. Služba bude integrálnou súčasťou procesov pré oznámenie prevodu vozidla a 
prihlasovanie nových vozidiel. Služba bude volať procesy doručovania, notifikácie, apodobne a 
môže vyvolať vystavenie novej TEČ. Službu bude možné spustiť pomocou webových služieb, zo 
systému evidencie vozidiel alebo prostredníctvom príslušného portálu. 

Vstup 

• identifikácia konania o prihlasovaní vozidla, 

• parametre rozhodnutia, 

• autentifikácia užívatel'a, 

výstup 

• rozhodnutie o prihlásení vozidla, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.32 Vydanie rozhodnutia o odhlásení vozidla 
Služba Vydanie rozhodnutia o odhlásení vozidla umožní príslušnému úradu oboznámiť pôvodného 
držitel'a vozidla o realizácii odhlášky vozidla v evidencii vozidiel. Elektronicky doručené potvrdenie 
o realizácii odhlášky bude tvoriť právne nezáväzný dokument. Jeho vytlačenú verziu bude možné 
odovzdať novému držitel'ovi vozidla. Služba bude integrálnou súčasťou procesu pre oznámenie o 
prevode vozidla. Službu bude možné spustiť pomocou webových služieb, zo systému evidencie 
vozidiel alebo prostredníctvom príslušného portálu. 

Vstup 

• identifikácia konania o prevode vozidla, 

• parametre rozhodnutia, 

• autentifikácia už ívate I'a , 

výstup 
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SOITRON 
• rozhodnutie o odhlásení vozidla, INSPIRUJE ME K NÁROCN05TI 

• potvrdenie o realizácii odhlášky, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.33 Poskytnutie kontroly originality vozidla 
Služba Poskytnutie kontroly originality vozidla umožní používateľovi získať elektronické potvrdenie 
o originalite vozidla. Služba skontroluje záznamy o vozidle z príslušných systémov (evidencia 
kradnutých vozidiel a podobne) a na základe evidenčných údajov a vlastnej obchodnej logiky 
popíše históriu vozidla. Služba bude súčasťou procesu oznámenie o prevode vozidla. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• autentifikácia používateľa, 

výstup 

• potvrdenie o originalite vozidla, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

( VI. 34 Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla 

( 

Služba Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla umožní príslušnému úradu oboznámiť pôvodného 
držitel'a vozidla o realizácii vyradeni~ v.ozidla veviden9ii vozidiel. Slu~ba bude integrálnou " ....\ 
súčasťou procesu pre likvidáciu vozidla. Službu bude možné spustiť pomocou webovýchslužieb,
zo systému evidencie vozidiel alebo prostredníctvom príslušného portálu. 

Vstup 

• identifikácia konania o vyradení vozidla, 

• parametre rozhodnutia, 

• autentifikácia užívateľa, 

výstup 

• rozhodnutie o vyradení vozidla, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.3S Vydanie rozhodnutia o evidenčnom úkone pre vozidlo bez TEČ 
Služba Vydanie rozhodnutia o evidenčnom úkone pre vozidlo bez TEC umoŽní elektronicky 
informovať vlastníka vozidla bez TEC, že na základe predchádzajúcej Žiadosti bolo vykonané 
rozhodnutie o evidenčnom úkone pre vozidlo bez TEC. Služba oboznámi vlastníka o dôsledkoch 
tohto rozhodnutia. Službu môže volať poverená autorita na konci evidenčných procesov pre vozidlá 
bez TEC. '. 

Vstup 

• identifikácia evidenčného úkonu pre vozidlá bez TEC, 

• autentifikácia užívateľa, 

výstup 

• rozhodnutie o evidenčnom úkone, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.3S Vydanie rozhodnutia o zapísaní individuálne vyrobeného 
vozidla 

Služba Vydanie rozhodnutia o zapísaní individuálne vyrobeného vozidla umožní elektronicky 
informovať žiadateľa o zápis, že na základe predchádzajúcej žiadosti bolo vykonané rozhodnutie o 
zapísaní individuálne vyrobeného vozidla. V prípade kladného rozhodnutia služba doručí 
žiadateľovi príslušné evidenčné údaje o zapísanom vozidle a oboznámi ho z ďalšími krokmi 
procesu. Službu môže volať poverená autorita na konci evidenčných procesov pre proces 
prihlasovania individuálne vyrobeného vozidla. 

Vstup 

• identifikácia evidenčného úkonu pre zápis individuálne vyrobeného vozidla, 

• parametre zápisu, 
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• autentifikácia užívatel'a, 

výstup 

• Rozhodnutie o zápise, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

VI.37 Poskytnutie referenčného evidenčného záznamu o vozidle 
Služba Poskytnutie referenčného evidenčného záznamu o vozidle bude schopná vrátiť 
štruktúrovaný záznam o vozidle vo vzťahu k jeho držitel'om ku kl'účovému dátumu. 

Vstup 

• identifikácia vozidla, 

• časová platnosť údajov, 

• rozsah požadovaných údajov, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• požadované údaje o vozidle, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.38 Poskytnutie zoznamov vozidiel podľa kritérií 
Služba Poskytnutie zoznamov vozidiel bude schopná vrátiť definované zoznamy vozidiel na 
základe vstupných výberových kritérií. Pomocou výberových kritérií bude možné získavať zostavy, 
ako: 

• vozidlá bez technickej alebo emisnej kontroly, 

• vozidlá bez povinného zmluvného poistenia, 

• nové vozidlá na určitom území, 

• vozidlá konkrétneho vlastníka 

• a podobne. 
Zoznamy bude možné použiť ako objekty v ďalších spracovatel'ských procesoch. 

Vstup 

• výberové kritéria, 

• časová platnosť údajov, 

• rozsah požadovaných údajov, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• požadovaný zoznam vozidiel, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.39 Poskytnutie agregovaných údajov o vozidlách 
Poskytnutie agregovaných údajov o vozidlách bude schopná vrátiť potrebné 

• sumárne, 

• agregované, 

• štatistické, 

• odhadované, 
údajeo vozovom parku evidovanom systéme evidencie vozidiel podl'a zadaných výberových 
kritérií. 

Vstup 

• výberové kritéria, 

• časová platnosť údajov, 

• rozsah požadovaných údajov, 

• autentifikácia používatel'a, 
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SOITRON* 
výstup IN$PIRUJEME K NÁROC:NOSTI 

• požadované agregované údaje, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.40 Poskytnutie informácii o typových označeniach vozidiel 
Služba Poskytnutie informácii o typových označeniach vozidiel bude schopná vrátiť kmeňový 
záznam o type vozidla zo systému evidencie vozidiel. 

Vstup 

• Identifikácia typu vozidla, 

• rozsah požadovaných údajov, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• požadované údaje o type vozidla, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.41 Poskytnutie informácii z národnej evidencie vozidiel iným 
informačným systémom 

Služba Poskytnutie informácii z národnej evidencie vozidiel iným informačným systémom bude 
schopná vrátiť špecializované informácie z evidencie vozidiel pre autorizované pristupujúce 
systémy. Služba bude zabezpečovať prepojenie zo systémami evidencie vozidiel na celoeurópskej 
úrovni v rámci celoeurópskych procesov. 

Vstup 

• druh požadovaných údajov, 

• rozsah požadovaných údajov, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• požadované údaje, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.42 Poskytnutie informácii o efektivite fungovania poskytovaných 
služieb 

Služba Poskytnutie informácii o efektivite fungovania poskytovaných služieb bude schopná vrátiť 
monitoring používania elektronických služieb evidencie vozidiel. Na základe tohto monitoringu 
bude možné tvoriť zostavy o efektivite fungovania služieb a vydávať rozhodnutia pre optimalizáciu 
a racionalizáciu podporovaných procesov. Služba bude v reálnom čase poskytovať štatistické 
informácie o vykonaných evidenčných úkonoch alebo poskytovaných službách. 

Vstup 

• druh požadovaných informácii, 

• rozsah požadovaných informácii, 

• časová platnosť požadovaných informácii, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• definovaný monitoring, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VL43 Poskytnutie automatizovaného preverenia vozidla -
informovanie sa o vozidle 

Služba Poskytnutie automatizovaného preverenia vozidla - informovanie sa o vozidle umožní 
preveriť vozidlo vo všetkých integrovaných registroch a evidenciách: 

• evidencia kradnutých vozidiel, 

• evidencia vozidiel, na ktoré bolo vyhlásené pátranie a podobne. 

Vstup 
65/67 



Príloha 1A 

=I SOITRON, a.5., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
tel.:+421 25822 4111. fax: +421 258224199. info@soitron.sk.www.50itron.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa. vložka č.: 3236/B. 
IČO: 358 71 636, IČDPH: 5K2021774799. Účet: 2625832658/1100, Tatra Banka, a.s. 

SOITRON* 
• identifikácia vozidla, INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

• časová platnosť, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• zoznam evidenčných záznamov o vozidle, 

• notifikácia v prípade negatívnej lustrácie, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.44 Poskytnutie informácie o polohe mobilnej jednotky 
Služba Poskytnutie informácie o polohe mobilnej jednotky dokáže zistiť súradnice polohy mobilnej 
policajnej hliadky pomocou jej mobilného vybavenia, Tieto informácie je ďalej možné použiťv 
monitorovacom systéme a podobne. Ide o aplikačnú službu, ktorá beží na mobilných vybaveniach, 
slúžiacich na evidenčné úkony a bude široko používaná v službách z výzvy Elektronické služby 
mobilných jednotiek MV SR, ktoré dokážu poskytnuté informácie interpretovať .. 

Vstup 

• identifikácia mobilnej hliadky, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• súradnice policajnej hliadky, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VI.45 Zobrazenie informácií pre mobilnú jednotku 
Služba Zobrazenie informácií pre mobilnú jednotku umožní prezentáciu zaslaných alebo 
požadovaných informácii v grafickom užívatel'skom rozhraní mobilného zariadenia hliadky. Ide o 
aplikačnú službu, ktorá dokáže kontextovo spracovať služby generujúci obsah pre mobilné 
vybavenie umožňujúce evidenčné úkony. Tieto služby sú uvedené vo výzve Elektronickéslužby 
mobilných jednotiek MV SR. 

Vstup 

• zobrazované informácie, 

• kontext, 

• identifikácia hliadky, 

• autentifikácia používatel'a, 

výstup 

• potvrdenie prevzatia informácií, 

• alebo odmietnutie a zdôvodnenie (chybová správa). 

VII. Rámcový harmonogram plnenia predmetu zákazky 

AktivITa I I I I : ; ; ; : ; ; ; • ; ; ; ; , : , : 
1 
2. 
3. 
4. 
~ 
E 

~ E I I I I 
9. I 
10. I I I I I I I 

VIII. Záverečné ustanovenia 

Objednávatel' v rámci plnenia tohto predmetu zákazky požaduje, aby jednotlivé ucelené čiastkové 
plnenia tohto predmetu zákazky boli poskytnuté v súlade s pravidlami a podmienkami definovanými 
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V tejto časti B. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladd~~V~ófctt:feK NÁROCNOSTI 

S návrhom zmluvy predkladaným ako súčasť ponuky. 

l 

) 

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku,obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s 
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektfve vyššími technickými parametrami, ktoré však 
musí byť kompatibilné s už existujúcim IKT prostredím, s ktorým bude výsledok tohto predmetu zákazky 
integrovaný. 

V cene všetkých hore uvedených požadovaných dodávok a plnení je zahrnutý záručný servis. 
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SW - databázové licencie 

(GPS) 

SW - licencie - management 
videa 

Cluster licencia, minimálne pokrývajúca 4x CPU (2 pre každý server z clustra). 

Musí zabezpečovaťspracovanie a prenos informácií medzi I'u bovoľným i 
kombináciami pohyblivých a statických pracovísk v reálnom čase, musí 
poskytovať úplný prehl'ad situácie o polohe, pohybe a stave pohyblivých 
pracovísk,vrátane obrazových informácií, do všetkých prenášaných 
zaznamenávaných údajoch ukladá informáciu o polohe pracoviska v čase 
zosnímania údajov, musí vytvárať definovanú hierarchickú štruktúru, so 
spracovaním informačnýchtokov na horizontálnej a vertikálnej úrovni, podľa 
požiadaviek a oprávnení jednotlivých pracovísk, mobilné pracoviská v systéme 
musia byť vzájomne dynamicky prepojitel'né do rozsiahlych virtuálnych 
privátnych sietí, statické pracoviská sú chápané ako uzly, avšak mobilné 
pracovisko môže mať taktiež štatút a všetky funkcie uzla,· umožňuje z množiny 
prenášaných údajov určovať, ktoré údaje a v akých časových intervaloch sú pre 
dané pracovisko potrebné, resp. optimálne, 

musí umožňovať komunikáciu dostupnými technológiami mobilných prenosov 
GPRS, UMTS, EDGE a WiFi, musí umožňovať obojsmernú komunikáciu v systéme 
v reálnom čase podľa požiadaviek z vertikálnej a horizontálnej úrovne, prenášané 
informácie musia zahŕňať polohy mobilných pracovísk, ich identifikácie, obrazové 
informácie z týchto pracovísk, údajové súbory podľa špecifikácie používatel'a 
(napríklad technologické, ekonomické a iné údaje) a umožňovať pripojenie sa na 
technické zariadenia prostriedkov, v ktorých sú umiestnené (napr. snímanie 
činnosti motora, stava opotrebovanie rôznych typov zariadení, aL), musí 
poskytovať používatel'ovi otvorené aplikačné prostredie, systém musí byť 
modulárny a umožňovať zostavenie programového vybavenia pracoviska v 
závislosti od spôsobu jeho použitia (customizácia na úrovni pracoviska), 
komunikácia medzi jednotlivými modulmi systému má byť asynchrónna 
prostredníctvom správ, musí umožňovať vzdialenú konfiguráciu a aktualizáciu 
programového vybavenia z ktoréhokol'vek miesta v sieti za plnej prevádzky, musí 
umožňovať prehrávanie zapamätaných archívnych informácií synchrónne zo 
všetkých zdrojov (kamery, mikrofón a pod.), ktoré boli v čase záznamu k 
pracovisku pripojené, zo záznamu je možné extrahovať časti záznamu alebo 

notlivé 
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Oracle lOg2 
Detailné informácie o licenciách sú uvedené 
v Prílohe Č. 4. 

Systém UniMoCom Network® je komplexným softvérovým a 
hardvérovým riešením, ktoré je tvorené symbiózou troch zložiek a to 
software UniMoCom Network® ako nadradený a hlavný systém 
jednotky, riadiaci procesy spracovania videa a ostatných digitálnych 

dát, georeferencovanie dát, prenos digitálnych dát medzi 
jednotlivými účastníkmi systému a tvorí zároveň komunikačnú a 
prezentačnú vrstvu systému poskytujúcu nástroje pre analýzu a 
online monitoring, hardware optimalizovaný pre systém UniMoCom 
Network® a jeho nasadenie v mobilných prostriedkoch, vrátane 
periférnych zariadení a manažmentu a optimalizácie napájania 
vzdialeného monitoringu technických prostriedkov a software pre 
rozpoznávania štátnych poznávacích značiek Carmen ANPR SDK, 
poskytujúci nadradenému systému informácie o rozpoznaných ŠPZ 
pre ďalšie spracovanie resp. pokyn na spustenie príslušnej akcie. 
Systém zabezpečuje spracovanie a prenos informácií medzi 

I'ubovoľnými kombináciami pohyblivých a statických pracovísk v . 
reálnom čase, poskytuje úplný prehľad situácie o polohe, pohybe a 

stave pohyblivých pracovísk, vrátane obrazových informácií. 
Do všetkých prenášaných zaznamenávaných údajoch ukladá 
informáciu o polohe pracoviska v čase zosnímania údajov a vytvára 
definovanú hierarchickú štruktúru, so spracovaním informačných 
tokov na horizontálnej a vertikálnej úrovni, podľa požiadaviek a 
oprávnení jednotlivých pracovísk. 
Mobilné pracoviská v systéme sú vzájomne dynamicky prepojitel'né 
do rozsiahlych virtuálnych privátnych sietí. Statické pracoviská sú 

chápané ako uzly, avšak mobilné pracovisko môže mať taktiež štatút 
a všetky funkcie uzla, umožňuje z množiny prenášaných údajov 
určovať, ktoré údaje a v akých časových intervaloch sú pre dané 
pracovisko potrebné, resp, optimálne, 
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SW ~ licencie - rozpoznávanie 
TEČ 

SW - licencie pre vybavenie 
vozidla (PC) 

sW - operačné systémy 
(GPS) 

SW ~Áplikačná vrstva pre 
video archív 

automatické rozpoznávanie štátnyclipoznávadch značiekvoz,idiel v pohybe 
alebo stojacichvozidle:l;rozpoznávanié ~tátnej príslušno,stLTEČ; Podpora 
znakoVých sád: Latinka, ArabskéíČínske,Kóréjsf<eaCyrHit~a, .', 

Podpora behu Windows 32-bit aplikácií; Podpora dotykového ovládania cez 
dotykoVý zobrazovací panel; Podpora technológieMicrosoft .NET 

Licencie operačných systémov pre beh GPS aplikacií; 

Prezeranie archivovaných záznamov; Vkladanie a správa nových audio
vizuálnych záznamov; Vstup do aplikácie pomocou internetového pret\liadača 
(napr. Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší);Zabezpečeni,emanipulácie s 
archivovanými dátami; Sledovanie aktivity používateJovsystému s auditnými 
záznamami o ich aktivite a práci s archivovanými záznamami 
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Subsystém ANPR Carmen slú,ži na automatické rozpoznávanie 
štátnychpoznáväéích značiek vozidiel v pohybe alebo stojacich 
vózidieLSystém rozpoznáva štatnu príslušnosti TEČ a podporuje 
znakové sady: Latinka, Arabské, Čínske, Kórejske a Cyrilika, 

Systém podporuje beh Windows 32-bit aplikácií, podporu 
dotykového ovládania cez dotykoVý zobrazovací panel a podporuje 
technológie Microsoft .NET 

MS Windows 2003 Server, SuSe Linux Enterprise 

Detailné informácie ô licenciách sú uvedené 
v Prílo,he Č. 4. 

Aplikačné programové vybavenia poskytujúce služby vodeo archívu. 
Akvizícia materiálu sa vykonáva cez akvizičné uzly, ktoré spracujú 
materiál do formy vhodnej pre archivovanie. Po spracovaní je 
môžné materiál prehrávať. Presun do centrálneho uložiska je 
automatický.Pr.i vkladaní sa automaticky ukladajú aj metadáta, 
ktoré je možné modifikovať (upravovať existujúce alebo pridávať 
nové) z pohraduužívatera je videoarchív súborom služieb nad 
uloženými, resp. ukladanými assetmi. GUI na prístup k archívu je 
prostredníctvom web aplikácie v prehliadači, v ktorej užívater zadáva 
dotazy smerom k archívu. Klient može pracovať v rámci LAN alebo 
WÁNprostredia, pričom prístup k materiálu je riadený cez 
prístupové práva. Uložené video záznamy je možné prehrávať 
priamo v klientskej aplikácii. Video pri prehrávaní je vždy 
streamované, bez ohradu na to, či ide o prístup v rámci LAN alebo 
WAN, Uložené assety je možné aj vyexportovať zo systému pre 
potreby externého použitia. Na úrovni asset manažmentu je 
definovaný samotný prístupúžívaterov k archívu, pričom je k 
dispozícii externá alebo interná autentifikácia. Video archív je 
schopný zaznamenávať aktivitu systému, monitorovať prístupy a 
vykonané zmeny. Tieto informácie môžu byť vyexportované do 
súboru. 
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SW - Middleware pre video Schopnosť kapacitne pokryť až 120 TB archivovaných dát; Integrácia a 
archív konsolidácia rôznorodých dátových úložísk (páska, disk, optické médium, 

a.L); Správa archivačných dát s funkcionalitou vertikálne presúvať dáta na 
rôzne typy archivačných médií v závislosti od uplynutého času od ich získania 

SW - aplikačné vybavenie na Pokrytie celého územia Slovenskej republiky rastrovými mapovými 
mapové podklady (GPS) podkladmi v nasledovných mierkach: 

1. Celé územie slovenskej republiky v mierke maximálne M1:200 000 
2. Pokrytie slovenských miest s detailom na úroveň ulice v mierke maximálne 
M1:10000 

Pokrytie EÚ v mierke maximálne M1:5 000 000 výhodou. 

HW - Dátové úložište Požadovaná minimálna kapacita 120 TB; Typ diskový archív SAS 

----
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Archívny hierarchický systém (HSM) vytvára strednú vrstvu 

(middleware) medzi rozhraním bezprostredných užívatel'ov (front-
end ponúkajúci služby nad uloženými údajmi) a archívnymi 
knižnicami. Middleware zabezpečuje virtualizáciu z pohl'adu 
použitých archívnych knižníc. Asset manažment udržuje iba 
referenciu voči HSM. Životné cykly materiálu a k nim pri radené 
pravidlá sa vždy vykonávajú na urovni HSM (výnimkou z tohto je 
prvá fáza na úrovni "nearline" archívu) so spätnou väzbou na asset 
manažment videoarchfvu. Vždy sú uchovávané minimálne dve kópie 
z každého uloženého súboru. Vďaka virtualizačnej vrstve, ktorú 
predstavuje archívny HSM, výber knižnice nie je definitívnym 
riešením. Centrálne uložisko je možné v budúcnosti rozšíriť o daršiu 
knižnicu, ktorá nemusí byť pásková ani disková. Pre užívatel'a je 
architektúra knižníc transparentná a neovplyvňuje režim práce s 
archívom ako virtuálnym uložiskom. Pre potreby pilotného projektu 
je HSM dimenzované na 120 TB. Na úrovni HSM su implementované 
jednotlivé retenčné periódy (životné cykly uloženeého materiálu, 
ktoré sa aplikujú automaticky podra nastavených pravidiel. 

Používame mapové podklady v nasledovných mierkách 

1:10000 - uličná sieť (Obce SR na 50000byvateľov) 
1:25000 
1:200000 
1:800000 
1:5000000 - mapa EU- 25 štátov 

Disková knižnica typu NAS (Network Attached Storage) otvorenej 

architektúry s možnosťou rozširovania kapacity pridávaním ďalších 
diskových polí. Systém pozostáva z hlavnej jednotky s dvomi 
nezávislými hlavami 10 Gb ethernetového sieťového pripojenia a 5 
diskových polí JBOD s celkovou kapacitou 120 TB (s rozhraním SAS, 
prepojenými cez dve nezávislé vetvy). NAS server sa vyznačuje 
robustnou architektúrou s redundanciou. 
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HW - Middleware pre video Minimálna technická špecifikácia: 
archív -,2xCPU s minA jadrami a taktovacoufrekvenciou 2,66 GHz (alebo 

výkonnostný ekvivalent) 
• rozšíriternosť o min. 4 CPU 
-16GB,RAM 
- 2x500 GB HDD pre operačný systém a aplikáciu 
- formát skrinky pre montáž, do 19" stojanov 
- rozhrania: 10 GE, 2x1000BaseTX, 4xFC (4 alebo 8 Gbps), dual-port SAS HBA 
- SAS djskové pole so 4 SAS portami 
- Podpora operačných systémov Microsoft Windows 2003 alebo 2008 Server 
(edícia "Enterprise Edition~l) 

HW - Montážna zostava s 19" stojan, 18-21U pre servery a ďalšie komponenty infraštruktúry; 
infraštruktúrou pre video 1000Bas~Tprepíhač s redundantným napájaním 
archív 

HW - Preprocessing vrstva Minimálna technická šp~cifikácia: 
pre video archív - 2x CPU s min. 4 jadrami a taktovacou frekvenciou 2,66 GHz alebo 

výkonnostný,ekvivalent) 
- rozšíriteľnosť o min. 2 CPU 
- minimálne 8GB RAM 
- 2x250 GB HDD 
- formát skrinky pre montáž do 19/1 stojanov 
- rozhrania: 2x1000BaseTX 

HW - systém navigácie Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 
vozidiel (GPS) - mapové pokrytie celého územia Slovenska 

- príjem textových správ, min. 160 znakov 
- podporaUnicode (UTF-8) 

, - kontrola procesu doručovania správ 
- potvrdenia o prijatí doručenej správy 
- identifikácia prístroja unikátnym identifikátorom prenášaným do 
centrálneho'systému, 
- monitorovanie - minimálne sledovanie predpokladaného času dojazdu ,k 
určenému cieru 
- databáza bodov záujmu (Pol) 

4/14 

-~ 

SOlTRON* 
IN,ŠPIRUJEME K NAROCNOSTI 

Middleware cluster vo fäilover konfigurácii so zdieľaným 
multiportovým SAS diskovým poľom (2 porty na server) s 
možnosťou distribúcie výkonu medzi medzi oba servre. Architektúra 
je virtuálne rozšíriterná a ďalšie uzly. Teoreticky bez limitu, prakticky 
podra obmedzení konkrétnej sieťovej topológie. Každý server 
disponuje: - 2 procesormi (minimálne so 4 jadrami a taktovaním 2,66 
GHz s možnosťou pridania ďalších CPU podľa požiadaviek 
zadávateľa) - zrkadlenými diskami minimálnej kapacity 2x500 GB. -
štvorportovým FIC rozhraním (4/8 Gb) pre budúce pripojenie knižníc 
s týmto rozhraním.- 10 Gb rozhraním pre pripojenie k diskovej 
archívnej knižnici a kpracovného poolu - dvojportovým SAS 
rozhraním pre pripojenie k zdieľaného diskového pora. - vyhotovenie 
je prispôsobené na montáž do štandardného 19" stojanu. - operačný 
systém je Windows 2008 Server (Enterprise Edition) 

19" stojan so vstavanou sieťovou jednotkou a s integrovaným 
infraštruktúrnym 1000BaseT prepínačom s redundantým 
napájaním. 

HW akvizičného uzla pre spracovanie videomateriálu do archívneho 

form~tu. 

- dvojprocesorová výkonná pracovná stanica (4 jadrá na procesor, 
možnosť rozšírenia o 2 CPU, min. 2,66 GHttaktovanie, 8 GB RAM) 
- sieťový adaptér 2x 1000 BaseTX pre pripojenie do ethernet 
infraštruktúry 
- zrkadlené disky- min. 2x 250 GB 
- štandardné Vyhotovenie pre montáž do 19" stojanu. 

pokry tie 'celého územia SR 

zasial,anie textových správ 
zasialanie textových správs potvrdením 
expresné zobrazenie správy 
zasielanie stop pointov 
sledovanie stavu správy (doručená, prečítaná, potvrdená) 
vyžiadanie ETA (približný čas dojazdu do cieľa) 
vyžiadanie si informácii o zariadaní (unikatne id, model, verzia fw, 
podporovane protokoly) 
management POl (mazanie, zasialanie) 
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- možnosť prijať cier/Pol z centrálneho systému 
- možnosť vzdialene zmazať Pol centrálnym systémom 

HW - vybavenie pre GPS a Pozostáva·z nasledovných serverov: 

Videomonitoring 1. 2x databázový server pre GPS monitorovací systém: 
- Minimálne 2x CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo výkonnostný 

ekvivalent), 
- Minimálne 12 GB RAM, 
- Minimálne 146GB HDD diskového priestoru pre operačný systém a 

inštaláciu databázového servera. 

2. 2x komunikačný server pre komunikačnú centrálu GPS: 
- Minimálne 1x CPU s.taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo výkonnostný 

ekvivalent), 
- Minimálne 12 GB RAM, 
- Minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operačný systém a 

inštaláciu aplikačného softvéru komunikačnej centrály. 

3. 2x aplikačný server pre GPS monitorovaciu aplikáciu (Intranet aplikácia): 
- Minimálne 1x CPU s taktovacou frekvenciou 2,4 GHz (alebo výkonnostný 

ekvivalent), 
- Minimálne 12 GB RAM, 
- Minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operačný systém a 

inštaláciu aplikačného softvéru GPS. 

4. 2xaplikačný server pre management video monitorovacích zariadení: 
- Minimálne 1x CPU staktovacou frekvenciou 2,4GHz (alebo výkonnostný 

ekvivalent), 
- Minimálne 6 GB RAM, 
- Minimálne 72 GB HDD diskového priestoru pre operačný systém, 

inštaláciu databázového servera a potrebného aplikačného softvéru. 
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Hardwarové vybavenie pre GPS a videomonitoring bude dodané v 
prevedení BladeSystems chassis, koncipované pre redundantný 
management OA, redundantne napajanie, redundantne chladenie, 
redundantne pripojenie na LAN, redundantne pripojenie na diskové 
pole. 

Predmetom dodávky budú nasledujúce konfigurácie servrov alebo 

I 

dostupné ekvivalenty v čase nákupu: 

1) Databázový server pre GPS monitorovací systém 
Predmetom dodávky je 2x BladeServer, špecifikácia: 
- 2 x CPU, s taktovacou frekvenciou 2.4GHz / 8MB cache 
-12 GB RAM 
- radič kontroler diskov zálohovaný batériou s 512MB cache 
- 2 x 146GB lOk DP SAS HDD 
Diskový priestor bude využitý pre operačný systém a inštaláciu 
databázového servera. 

2) Komunikačný server pre komunikačnú centrálu GPS 
Predmetom dodávky je 2x BladeServer, špecifikácia: 
- 1 x CPU, s taktovacou frekvenciou 2.4GHz / 8MB cache 
-12GB RAM 
- radič kontroler diskov zálohovaný batériou s 512MB cache 
- 2 x72GB lOk DP SAS HDD 
- DualPort 8Gbit Fibre Channel 
Diskový priestor pre operačný systém a inštaláciu aplikačného 
softvéru komunikačnej centrály. 

3) Aplikačný server pre GPS monitorovaciu aplikáciu (Intranet 
aplikácia) 

Predmetom dodávky je 2x BladeServer, špecifikácia: 
- 2 x CPU, s taktovacou frekvenciou 2.4GHz / 8MB cache 
-12 GB RAM 
- radič kontroler diskov zálohovaný batériou s 512MB cache 
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HW - vybavenie vozidla (PC) RIADIACA JEDNOTKA SPRACOVANIA ÚDAJOV: 
- procesor s výkonom minimálne 2,2GHz kompatibilný sbehom Windows 32-
bitaplikácif, 
- minimálne2x 10/WO/I000 Mbps Ethernet (RJ45); 
- podpora RS232; USBalEEE 1394aFirewire, 
- Ix Audio (Mic-in / Ľine"out), 
- Trusted Platform Module čip (ďalej len "TPM"), 
- podpora PCI a PClerozhrania, 
-bezventilátorové .chladenie jednotky, odolnosť voči vibráciám 2G, schopnosť 
pracovať pri teplotách od -10·C až do +40·C. 
ZOBRAZOVACIAJEDNOTKA: 
- uhlopriečka maximálŕle12.1" z dôvodu ergonómie. používania, 
-jasminimálne450 cd/m2, 
- kontrastnýpgmer minin'lálne 700:1, 

- dotykový qisplay, . .. '. • 
- odolnosť zariadenia sprňajúce normu IP64, schopnosť pracovať pri teplotáchod 
O·C do +50·C. 
ZÁZNAMOVÁ KAMERA: 
- minimálne 1.0 Megapixel, 
-podpora kompresných fOrmátov Motion JPEG (ďalej len "M-JPEG") a MPEG-4, 
~ funkCia aatómatickéhoprep[nania režimov Deň/Noc, 
- automatické za()stro\lani~, 
-schOpnosťsnímaťobrazpri zlých svetelných podmienkach, 
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- 2x146GB lOk O!> SAS HDD 
Diskový priestor bud.evyužitý pre operačný systém a inštaláciu 
databázového servera. 

4) Aplikačný server pre manag.ement video monitorovacích 
zariadení 
Predmetom dodávky je 2x BladeServer, špecifikácia: 
-1 x CPU, s taktovacou frekvenciou 2.4GHz / 8MB cache 
-12GB RAM 
- radič kontroler diskov zálohovaný batériou s 512MB cache 
- 2 x 72GB lOk DP SAS HDD 
- [)ualPort 8Gbit Fibre Channel 
Diskový priestor pre operačný systém a inštaláciu aplikačného 
softveru komunikačnej centrály. 

RIADIACAJH)NOTKA SPRACOVANIA ÚDAJOV má nasledovné 

parametre:: 
- procesor s výkonom 2,2GHz kompatibilný s behom Windows 32-bit 
aplikácií, 
- 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45), 
- podpora RS232., USB a IEEE 1394a Firewire , 
-Ix Audio (Mic-in / Line-out), 
-Trustéd Platform Module čip (ďalej len "TPM"), 
-podpora PCI a PCle rozhrania, 
- bezventilátorové chladenie jednotky, odolnosť voči vibráciám 2G, 
schopnosť pracovať pri teplotách od -10·C až do +40·C. 
ZOBRAZOVACIAJEDNOTKA: 
- uhlopriečka 12.1" z dôvodu ergonómie používania, 
- jas minimálne 450 cd/m2, 
- kóntrasthý pomer minimálne 700:1, 

- dotykový display, 
- zariadenia spfňajúce normu IP64, schopnosť pracovať pri teplotách 
od O°C do +50·C. 
ZÁZNAMOVÁ KAMERA sprňa nasledovné parametre: 
- 1.0 Megapixel, 
- podpora kompresných formátov Motion JPEG (ďalej len "M-JPEG") 
a MPEG-4, 

----r 
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Príloha č.18 

- kompenzácia svetla prichádzajúceho zo zadnej strany kamery, 
- schopnosť pracovať pri teplotách od O°C do +50°C. 
DÁTOVÉ (DISKOVÉ POLE): 
- dátové pole s minimálnou kapacitou 2 tera bajty, 
- podpora ukladania dát na diskové pole v štandardoch RAID 0,1,5,10. 
HOTSWAP VÝMENNÝ DISK: 
- HOTSWAP disk s minimálnou kapacitou 320GB, 
- odolnosť disku voči pádu minimálne z výšky 1 meter. 
NAPÁJACIA ČASŤ: 
- napájací zdroj vhodný pre prevádzku vo vozidlách, 
-vstup - 12V DC, 
- výstup -' napájanie implementovanej technológie vo vozidle, 
- možnosť pripojiť prídavné batérie 50AH s nabíjacím modulom. 
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-funkcia automatického prepínania režimov Deň/Noc, 
- automatické zaostrovanie, 
- schopnosť snímať obraz pri zlých svetelných podmienkach, 
- kompenzácia svetlaprichádzajúceho zo zadnej strany kamery, 
- schopnosť pracovať pri teplotách od O°C do +50°C. 

DÁTOVÉ (DISKOVÉ POLE) spíňa nasledovné parametre: 
- dátové pole s kapacitou 2 tera bajty, 
- podpora ukladania dát na diskové pole v štandardoch RAID 

0,1,5,10. 
HOTSWAP VÝMENNÝ DISK spíňa nasledovné parametre: 
- HOTSWAP disk s minimálnou kapacitou 320GB, 
- odolnosť disku voči pádu minimálne z výšky 1 meter. 
NAPÁJACIA ČASŤ spíňa nasledovné parametre: 
- napájací zdrojvhodný pre prevádzku vo vozidlách, 
- vstup -12VDC, 
- výstup - napájanie implementovanej technológie vo vozidle, 
- možnosť pripojiť prídavné batérie 50AH s nabíjacím modulom. 
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Príloha č.1B 

HW -vybavenie vozidla MONITOROVACí MODUL NAPÁJANIA: 

(PC) c poskytovať riadiacej jednotke spracovania údajov informácie o stave 
vlastnej a záložnej batérie, 
- zabezpečovať odpájanie vlastnej batérie vozidla ako ochranu pred jej 
úplným vybitímí 
- .zabezpečovať odpájanie/pripájanie prídavnej batérie systému, .. 
- umožniť na základe monitorovania teploty zohriať alebo ochladiťsystém a 
jednotlivé komponenty. 

ČíTAČKAKONTAIHNEl ČíPOVEJ KARTY: 
- podpora protokolovlSOjlEC 7816 1,2,3,4 formou kontaktného. čítania, 
- podporačftanýchkariet triedy A, B a C (5 V, .3 V,l.8V), 

ČíTAČKA BEZKONTAKl'NEJ ČíPOVEJ KARTY: 
- podpora protokolov Mifare Family, IS014443A, IS014443B a IS015693. 

ŠACHTOvAčíTAČKA PRE ČíTANIE MRZ Z IDENTIFIKAČNÝCH ALEBO 
CESTOVNÝCH DOKLADOV: 
- minimálna podpora protokolulCAO Document 9303 cestovné dokumenty. 

KLÁVESNICA S TRACKBALLOM: 
- nekfzavý povrch kláves, 
- trackball vysoko odolný proti zaneseniu nečistotami. 

HW - vybavenie vozidla s Možnosť sledovať aktuálnu polohu a ďalšie prevádzkové a stavové informácie 

inštaláciou (GPS) o MJ - jednotka pre zber technicko-prevádzkových parametrov vozidla s 
podporou lokalizácie. 

Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 
- minimálne jeden analógový vstup s rozsahom O až 30V a 10 bitovým 
rozlíšením, 
- minimálne štyri digitálne vstupy pre pripojenie snímačov technicko-
prevádzkových parametrov, 
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MONITOROVACí MODUL NAPÁJANIA spíňa nasledovné parametre: 
- poskytuje riadiacej Jednotke spracovania údajov informácie o stave 
vlastneja záložnej batérie, 
- zabezpečuje odpájanie vlastnej batérie vozidla ako ochranu pred jej 
úplným Vybitím, 
- zab~zpečllje odpájanie/pripájanie prídavnej batérie systému, 
-umoŽňuje na základ~monitorovania teploty zohriať alebo ochladiť 
systém cl jednotlivé komponenty. 

ČíTAČKA KONTAKTNEJ ČíPOVEJ KARTY spíňa nasledovn parametre: 
-podpora protokolov ISO/IEC 78161,2,3,4 formou kontaktného 
čítania, 

- podpora čítaných kariet triedy A, B a C (5 V, 3 V, 1.8 V). 

ČíTAČKA BEZKONTAKTNEJ ČíPOVEJ KARTY spfňa nasledovné 
parametre: 
- podpora protokolov Mifare Family, IS014443A, IS014443B a 
IS015693. 

ŠACHTOVÁ ČfTAČKA PRE ČíTANIE MRZ Z IDENTIFIKAČNÝCH ALEBO 
CESTOVNÝCH DOKLADOV má nasledovné parametre: 
- podpora protokolu ICAO Document 9303 cestovné dokumenty. 

KLÁVESNICA S TRACKBALLOMsprňa nasledovné parametre: 
- nekfzavý povrch kláves, 
- trackballvysoko odolný proti zaneseniu nečistotami. 

dvoj-pásmové GSM - 900 MHz /1800 MHz 
nízka spotreba energie v sleep mode (menej ako 15 mA@12V) 
interná nabíjaternej batérie s kapacitou 250 mAh a s kontrolou 
nabíjania 
4 digitálne vstupy 
4 digitálne Výstupy 
4 analógové vstupy (2 rozsahy lOVa 30V, 10 bit rozlíšenie) 
1-Wire® 1/0 protokol na sledovanie teploty alebo identifikáciu 
vodiča pomocou ID krúča. -_ .. _----
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- integrovaná záložnú batériu s minimálnou kapacitou 250 mAh, 
- lokalizácia pomocou globálneho satelitného navigačného systému (ďalej len 

"GPS"), 
c integrovaná záložná pamäť na minimálne 6 000 záznamov, 
- integrované programovaterné RS232 rozhranie pre prepojenie a údajovú 
výmenu s riadiacou jednotkou spracovania údajov. 
- odovzdávanie údajov o aktuálnej polohe a čase riadiacej jednotke, 
obojsmerný komunikačný protokol umožňujúci výmenu udalostí, stavových 
informácií a dátových údajov. 

HW - vybavenie Požadované vybavenie IKT pre každý 001: 

zákazníckeho miesta - - Obslužný terminál (kiosk) pre návštevníkov 001 s dotykovou zobrazovacou 

vyvolávací systém jednotkou, 
- Tlačiareň pre tlač lístkov s poradovým číslom rezervácie 
- Centrálna zobrazovacia jednotka pre zobrazovanie aktuálneho stavu 
vybavovania 
- Informačný panel pre každé obslužné miesto v rámci 001 so zvukovou 
signalizáciou. 

HW - Základná vrstva pre Minimálna technická špecifikácia: 

video archív - 2x CPU s min. 4 jadrami a taktovacou frekvenciou 2,66 GHz (alebo 
výkonnostný ekvivalent) 
- rozšíritel'nosť o min. 2 CPU 
- 8GB RAM 
- 2x500GB HDD 
- formát skrinky pre montáž do 19" stojanov 
- rozhrania: 2xl000BaseTX. 

HW - komunikačné routre Minimálna požadovaná technická špecifikácia: 

do vozidiel s -podpora dátovej komunikácie cez verejné 3G a WiFi siete 

príslušenstvom telekomunikačných operátorov na celom území SR na báze, 
- minimálne 4 porty 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) s možnosťou PoE 
napájania a podporou802.1x a MAC zabezpečenia, 
- podpora dátových prenosov štandardov 802. llb/g/n ("Wi-Fi") s možnosťou 
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CAN rozhranie pre FMS rozhranie vozidla, ktoré umožňujú získanie 
dát z riadiacej jednotky vozidla 
RS232 port, ktorý je možné použiť pre pripojenie externého 
zariadena. 
zasielanie nameraných dát prostredníctvom GPRS (TCP/IP a UOP/lP 
protokoly) 
inteligentný algoritmus GPRS spojení (optimalizácia GPRS prenosu) 
integrovaná pamäť na 7000 záznamov 
viaceré geofence zóny (štvoruholník alebo kruh) 
dva úsporné režimy 

Vybavenie IKT pre každý 001 bude nasledovné: 
- Obslužný terminál (kiosk) pre návštevníkov 001 s dotykovou 
zobrazovacou jednotkou, 
- Tlačiareň pre tlač lístkov s poradovým číslom rezervácie 
- Centrálna zobrazovacia jednotka pre zobrazovanie aktuálneho 
stavu vybavovania 
- Informačný panel pre každé obslužné miesto v rámci 001 so 
zvukovou signalizáciou. 
podrobné informácie sú obsiahnuté v textovej časti vlastného 
návrhu plnenia. 

Ovojprocesorový server vstupného uzla videoarchívu. 
- 4jadrá na procesor, možnosť rozšírenia o 2 CPU, min. 2,66 GHz 
taktovanie, 8 GB RAM) 
- sieťový adaptér 2x 1000 BaseTX pre pripojenie do ethernet 
infraštruktúry 
- zrkadlené disky - min. 2x 1 TB 
- štandardné vyhotovenie pre montáž do 19" stojanu. 

Vlastné riešenie s nasledovnými parametrami: 
- zabudovaný 802. lla/b/g/n modul s možnosťou napojenia 

na centrálny radič 
- jeden 3G modul 
- možnosť pripojiť externú anténu k3G modulu 
- možnosť rozšírenia o dodatočný externý 3G modem so 
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napojenia na centrá/ny radiČ, 
- možnosť pripojenia externej antény pre lepší príjem signálu GSM pre dátovú 
komunikáciu, 
- podpora IPv4 a IPv6 prenosov; podpora NAT-PT, lokálne IPv4/IPv6DHCP 
služby, Mobile lP, 
- VPN technológia s možnosťou viacbodovej "any-to-any"komunikácie bez 
nutnosti manuálneho vytvárania tunelov, 
" centralizovane riadeniekryptografiékého zabezpečenia s automatickou 
synchronizovanou obnovou spoločného šifrovacieho kľúča pre celú sieť, 
- kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI certifikátov, 
- HW podpora pre šifrovanie algoritmami 3DES, AES128, AES192, AES256 
- integrovaný firewall s plnostavovou inšpekciou, aplikačnou kontrolou a 
filtrovaním obsahu 
-ochrannéprvky minimálne v rozsahu integrovaného IPS a ochrany riadiacej 
roviny 
-podpora SIP AlG pre hlasové služby 
- schopnosť prac;ovaťpri teplotách od O·C do +40·C. 

HW - kcmunikačné routre Minimálna technická špecifikácia: 

do. lAN siete ~ Modulárne šasi s možnosťou rozširovania prostredníctvom modulov 
- priepustnosť >15Mpps, >8Gbps, 
- podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne Ipv4/lpv6 DHCP 
služby; Mobile lP, 
- VPN technológia s možnosťou viacbodovej "any-to~any" komunikáciebez 
nutnQstimanuálneho vytvárania tunelov. 
- centralizované riadenie kryptografického zabezpečenia s automatickou 
synchronizovanou obnovou spoločného šifrovacieho krúča pre celú sieť, 
-kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI certifikátov, 
- HW podpora precšifrovanie s priepustnosťou min. 2Gpbs, s možnQsťou 
rozšírenia do min. 6Gbps, 
- integrovaný firewall s priepustnosťou min.4Gbps 
- I'edundantn~ napájacie zdroje. 

HW-' kryptcgrafická Minimálna technická špecifikácia: 
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zabezpečením automatického smerovania 
minimálne 4 porty 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) s 
podporou 802.1x a MAC zabezpečenia, 
možnosť osadenia PoE modulu pre integrované napájanie 
podpora GETVPN technológie - technológia multibodovej 
kryptografickej ochrany komunikácie s centrálnou 
synchronizáciou krúčov, integrácia na PKI infraštruktúru 
zákazníka 
DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 HW 
akcelerácia šifrovania 
integrovaný plnostavový firewall 
rozšírená inšpekcia, riadenie a kontrola aplikačných 
. prenosov 
filtrovanie obsahu pre http a e-mail prenosy 
rozšírené ochranné prvky - ochrana pred útokmi (IPS), 
ochrana riadiacej roviny 
SIPALG podpora pre hlasové služby 
dodatočná úprava HW vyhotovenia pre sťažené podmienky-
chladenie, pracovný teplotný rozsah min. O·C - +40·C 

Smerovač radu Ciscc ASR1000 s nasledcvnými 
špecifikáciami: 

minimálne 3 šachty s mcžncsťcu csadiť 2 plncšírkcvé 
alebo. 4 pclcvičné rczšircvacie mcduly s pcdpcrcu 
rôznych rczhraní s kapacitcu na zbernicu min. 
1 OGbps, príp, redundantný prccescr 
škálcvatefná priepustncsť do. min. 20Gbps/16Mpps 
- podpora IP,,4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne 
Ipv4/lpv6 DHCP služby, Mobile lP, 
podporaGETVPN technológie -technológia multibodovej 
kryptografickej ochrany komunikácie s centrálnou 
synchronizáciou krúčov, integrácia na PKI infraštruktúru 
zákazníka 
DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 HW 
akcelerácia šifrovania, so škálovaním výkonnosti do 20Gbps 
integrovaný neblokujúci firewall 
redundantné na áacie zdro·e 

Smerovač radu Ciscc 7200 s nasledovnými minimálnymi 
š eficikáciami: 
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nadstavba do LAN siete - kompaktné lRU šasi, min. 3x 1000BaseX porty 
- priepustnosť >1,8 Mpps, >800 Mbps 
- podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne Ipv4/IPv6 DHCP 
služby, Mobile lP, 
- VPN technológia s možnosťou viacbodovej "any-to-any" komunikácie bez 
nutnosti manuálneho vytvárania tunelov, 
- centralizované riadenie kryptografického zabezpečenia s automatickou 
synchronizovanou obnovou spoločného šifrovacieho kľúča pre celú sieť, 
- kryptografické riadenie identít zariadení s využitím PKI certifikátov, 
- kapacita riadenia kryptografického zabezpečenia min. SOO koncových VPN 
uzlov 
- redundantné napájacie zdroje. 

HW a systémový SW - Celkový kumulovaný výkon serverov pre požiadavky projektu ODUEV, pre 

ODUEV každú z lokalít, musí byť minimálne 400.000 v teste TPC-C. Zároveň 
ponúknutá infraštruktúra musí spíňať nasledovné kritériá: 
- Požadovaný výkon každého z ponúknutých serverov (v ich maximálnej 
konfigurácii): min L300.000 v teste TPC-C 
- lineárny nárast výkonu systému s pridávaním procesorov 
- virtualizácia a možnosť vytvárania samostatných a nezávislých logických 
partícií v rámci systému s možnosťou súčasného behu viacerých verzií 
operačných systémov (LINUX a UNIX) podľa momentálnych aplikačných 
potrieb 
- Dynamické prerozdeľovanie výkonu (CPU) s granularitou 1/100 CPU bez 
zásahu administrátora. Toto dynamické prerozdeľovanie výkonu musí byť 
uskutočniteľné za dobu kratšiu ako lsekunda. 
- Možnosť vytvárania partícií s vel kosťou menej ako 1 CPU (1/10 CPU 
napríklad) 
- Možnosť umiestnenia všetkých CPU do jedného pool-u ktorý je zdieľaný 
všetkými logickými partíciami a z ktorého sa priraďujú zdroje všetkým 
logickým partíciám. 
- Možnosť definovať zdieľané a súčasne pevne pridelené 1/0 rozhrania (Eth., 
FC, SCSI, disk). Potrebná aj podpora kombinovaného definovania (zdierané aj 
pevne pridelené) pre všetky logické partície. 

--
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- kompaktné 1 RU šasi, min. 3x1000BaseX porty 
- 2Mpps/>1 Gbps priepustnosť 
- podpora IPv4 a IPv6 prenosov, podpora NAT-PT, lokálne 

IPv4/IPv6 DHCP služby, Mobile lP, 
- podpora GETVPN technológie - technológia multibodovej 

kryptografickej ochrany komunikácie s centrálnou 
synchronizáciou kľúčov, integrácia na PKI infraštruktúru 
zákazníka 

- kapacita riadenia >1000 koncových uzlov - riadenie 
kryptografického zabezpečenia 

- redundantné napájacie zdroje 

Navrhovaná technologická architektúra je založená na využití 
technologickej platformy IBM Power server, ktoré bola dodaná v 
rámci projektu RFO. Aplikačný systém ODUEV bude plne integrovaný 
do existujúceho prostredia s maximálnym využitím existujúcej 
infraštruktúry s technológiou POWER. Výkonnostné požiadavky 
ODUEV sú realizované rozšírením počtu CPU a RAM v zmysle 
odhadovaného výkonu potrebného pre aplikáciu ODUEV: 
- 2 CPU pre aplikačnú vrstvu (WAS) - produkčné prostredie 
- 2 CPU pre databázovú vrstvu (Oracle) - produkčné prostredie 
-1 CPU pre aplikačnú vrstvu (WAS) - testovacie prostredie 
- 1 CPU pre databázovú vrstvu (Oracle) - testovacie prostredie 
Technologický upgrade prebehne aktivovaním navrhovaného počtu 
power procesorov a RAM na cieľový stav RFO+ ODUEV. 

Ponúkaná technologická architektúra má nasledovné vlastnosti: 
- pre každúz lokalít je ponúkaný kumulovaný výkon upgradu 
serverov minimálne 676.000 tpc C. 
- výkon každého servera v maximálnej konfigurácií je 2.300.000 tpc 
C. 
- architektúra procesorov Power, ponúka lineárny nárast výkonu, 
pridávaním procesorov 
- ponúkaná virtualizácia PowerVM umožňuje súčasný beh viacerých 
logických partícií tak, že v každej partícii môže byť iný operačný 
systém (napr. Linux a AIX). 
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~ prerozderovanie výkonu sa deje niekorko krát za sekundu bez 
zásahu operátora a sgranulatitou 1/100 CPU. 
-~ pre jedno CPUje možné definovať až 10 partícií. 
- server IBM Power umožňuje vytváranie procesorových poolov. 
Takýto pO.olje možné rozdeliť medzi viacero logických partícií. 
~ virtualizácia PowerVM umožňuje zdierané a dedikovane pridelenie 
1/0 rozhraní (Eth., FC, SCSI, disk) pre logické partície, je možné 
využívať aj kombináciu všetkých súčasne v jednej partícií. 

Súčasťou dodávky je nasledovný systémový SW IBM: 
IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value 
Units (PVUs) License.,.. SW Subscription & Support 12 Months (10 
Processor Value Unit (PVU)) 144/12 
IBM Tivoli.Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months (10 
Processor Value Unit (PVU)) 72 6 
IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor 
Value Units. (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months 
(lOProcessor Value Unit (PVU)) 14412 
IBM WebSphereApplication Server Network Deployment Processor 
Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 
(Processor Value Unit (PVU)) 720 6 
IBM PowerHA vS Extended Distance (Cluster SW) 8 

Predmetom ponuky sú nasledovné licencie produktov Oracle verzia 
11g: 
Názov produktu /Počet licencií 
Oracle Database Enterprise Edition / 10 processor 
Advanced Security! 10 processor 
Oracle Total Recall / lO processor 
Diagnostics Pack / 10 processor 
TuningPack!10 processOr 
c:onfiguration Management Pack for Oracle Database /10 processor 
+ Oracle Support 1 rok 

--r: 
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Odstraňovanie chýb aplikačnej vrstvy vyvinutých riešení v rámci záručného post - implementačného servisu (t.j. odstraňovanie chýb v prevádzke 
a v testovaní).Odstránenie sa vykoná formou patchu, resp. inými dohodnutými postupmi. 

Odstraňovanie chýb, ktoré boli spôsobené nekorektným zásahom používatel'ov. 

Návrh prispôsobenia aplikačného programového vybavenia k najnovšej verzii operačných systémov nasadených na technických platformách 
používatel'a/prijímatel'a. 

Osobná podpora pri zabezpečení testovania opravených funkčností . 

konzultácií (priamych, telefonických a elektronických) pre objasňovanie, upresňovanie a vysvetl'ovanie otázok súvisiacich s reakciami 
na chybové hlásenia pre pracovníkov HelpDesk použivatel'a/prijímatel'a v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 17:00 hod. v prípade, ak odovzdaná 
dokumentácia nie je dostačujúca. 

Služby HelpDesk - služba pre preberanie chybových hlásení súvisiacich s prevádzkou a servisných požiadaviek používatel'a/prijímatel'. 

Dokumentovanie zmien a zásahov s odstraňovaním chýb. 

Poskytovanie konzultácií (elektronickou formou) pre objasňovanie, upresňovanie a vysvetl'ovanie otázok súvisiacich s problematikou funkcionality, 
administrácie a prevádzky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

Aktualizácia používatel'skej príručky. 

podpora, pre ktorú existuje štandardná podpora a ktorú môže vykonať poskytovatel', ak ho o to objednávatel'/prijímatel' požiada. 

ILUlld~lt:: a realizácia prác pre prevádzkovú a testovaciu infraštruktúru 

Konzultačné, plánovacie a riadiace práce pri zavádzaní systému a jeho nových verzií do produkčnej prevádzky. 

Vyškolenie vybraných pracovníkov používatel'a v maximálnom počte 25 užívatel'ov formou "train the trainers" (školenie školitel'ov) na prevádzkové 
postupy modulov a na prácu so systémom. 

Vypracovanie a realizácia jednorazových výstupov, procedúr a ostatných služieb pre zabezpečenie operatívnych požiadaviek súvisiacich 
s prevádzkou. 

Integračné práce pre spoluprácu požadovaných riešení s inými informačnými systémami prevádzkovatel'a/prijímateľa, resp. tretích strán. 

služby podl'a objednávky nevymenované v predchádzajúcich bodoch - asistenčné služby. 
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·Vysvetlivky: š- štandard, nš - nadštandard 
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Človekodeň 

Človekodeň 
-.l 

a technický návrh upgradu IS EVO I Človekodeň 

Človekodeň 
I ................ """.., ,,, ...... 

~ 
návrh riešenia - Vypracovanie procesného modelu Národnej I Človekodeň vozidiel 

8. I 
Analýza a návrh riešenia - Aplikačné testy l Človekodeň l 

9. I 
Nasadenie prototypu - HW - systém navigácie vozidiel (GPS) I ks I 

10. I ks 

11. I 
prototypu - Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy prototypu 

Človekodeň 

12. I 
Nasadenie prototypu - HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 

ks 

Nasadenie prototypu - Infraštruktúra - priprava aplikačného prostredia 
13. I(GPS) Človekodeň 

14. I 
Nasadenie prototypu - Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 

Počet 

15. I 
Nasadenie prototypu - Priprava prototypu pre mobilné zariadenia 

Človekodeň 

Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre overovanie dokladov 
16. l(eID, eOEV, ... ) Človekodeň 

Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) Projekt. 
17. I 

jednotka 

_. videa 
ks 18. I 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

99 

651,26 € 50 

651,26 € 145 

666,26€ 415 

663,82 € 1103 

660,95 € 105 

660,95 € 105 

714,28 € 900 

767,22 € 1540 

7696,63 € 5 

714,84 € I 529 

921,84 € 

663,86 € 

921,84 € I 5 

658,10€ I 57 

714,27 € I 2167 

996445,38 € I 

1 659,66 € I 5 

32563,00 € 

94432,70€ 

276497,90€ 

732 193,46 € I 

69399,75 € I 
69399,75 € I 

642852,00€ 

1 181 518,80 € 

38483,15 € 

378 150,36 € I 

4 609,20€ I 

36512,30 € I 

4609,20 € I 

37511,70€1 

1 547 823,09 € I 

996445,38 € I 

8 298,30€ I 

6512,60 € 781,51 € 39 075,60 € I 711003 

18886,54 € 781,51 € 113 319,24 € I 711003 

55299,58 € 799,51 € 331 797,48 € I 711003 

146 438,69 € I 796,58 € I 878632,15 € I 711003 

13879,95 € I 793,14 € I 83279,70 € I 711003 

13879,95 € I 793,14 € I 83279,70 € I 711003 

128 570,40 € I 857,14€ I 771 422,40 € I 711003 

236 303,76 € I 920,66 € I 1417822,56 € I 713002 

7 696,63€ I 9235,96 € I 46179,78 € I 713002 

75 630,07€ I 857,81 € I 453 780,43 € I 711003 

921,84 € I 1 106,21 € I 5531,04 € I 713002 

7302,46 € I 796,63 € I 43814,76 € I 711003 

921,84€ I 1 106,21 € I 5 531,04€ I 711003 

7502,34 € I 789,72 € I 45 014,04€ I 711003 

309 564,62 € I 857,12€ I 1857387,71€ I 711003 

199289,08 € I 1 195734,46 € I 1195 734,46 € I 711003 

1 659,66 € I 1 991,59 € I 9957,96 € I 711004 



19. 
Nasadenie prototypu - SW - licencie - rozpoznávanie TEC 

ks 

20. 
Nasadenie prototypu - SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) 

ks 

Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - HW -
ks 21. vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 

Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - Vývoj 
Človekodeň 22. aplikácie - vyvolávací systém 

Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel -
Človekodeň 23. Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy technologického prostredia 

Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel -
Človekodeň 24. Aplikačné testy 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - Aplikačná 
Človekodeň 25. vrstva pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Systémová 
Človekodeň 26. integrácia pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 27. Middleware pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Montážna 
ks 28. zostava s infraštruktúrou pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 29. Preprocessing vrstva pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Základná 
ks 30. vrstva pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Inštalácia video 
Človekodeň 31. archívu 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Dátové 
ks 32. úložište 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW -
ks 33. Middleware pre video archív 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 34. vybavenie pre GPS a Videomonitoring 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 35. vybavenie vozidla (PC) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 36. vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia- HW-
ks 37. komunikačné routre do vozidiel s príSlušenstvom 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 38. komunikačné routre do LAN siete 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW -
ks 39. kryptografická nadstavba do LAN siete 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

900,00 € 5 

145,37 € 5 

12151,26€ 12 

651,26 € 260 

714,16€ 706 

714,28 € 100 

714,28 € 364 

714,63 € 179 

90000,00 € 1 

2000,00 € 3 

8000,00 € 8 

4500,00 € 3 

666,66 € 24 

236961,34 € 1 

112336,13 € 1 

16974,79 € 8 

7696,63 € 111 

921,84 € 512 

700,00 € 340 

24252,10 € 2 

48361,34 € 2 

4500,00 € 900,00 € 1 080,00 € 5400,00 € 711004 

726,85€ 145,37 € 174,44 € 872,22 € 711004 

145815,12 € 29163,02 € 14581,51 € 174978,14 € 713002 

169327,60 € 33865,52 € 781,51 € 203193,12 € 711003 

504196,96 € 100839,39 € 856,99 € 605036,35 € 711003 

71428,00 € 14285,60 € 857,14 € 85713,60 € 711003 

259997,92€ 51 999,58 € 857,14 € 311997,50 € 711003 

127918,77 € 25583,75€ 857,56 € 153502,52 € 711003 

90000,00 € 18000,00 € 108000,00 € 108 000,00 € 713002 

6000,00€ 1 200,00 € 2400,00€ 7200,00 € 713002 

64000,00 € 12800,00 € 9600,00 € 76800,00€ 713002 

13500,00 € 2700,00 € 5400,00 € 16200,00 € 713002 

15999,84 € 3199,97 € 799,99 € 19199,81 € 711003 

236961,34 € 47392,27 € 284353,61 € 284353,61 € 713002 

112336,13€ 22467,23€ 134803,36 € 134803,36 € 711003 

135798,32 € 27159,66 € 20369,75€ 162957,98 € 713002 

854325,93 € 170865,19€ 9235,96€ 1 025 191,12 € 713002 

471 982,08 € 94396,42€ 1 106,21 € 566378,50€ 713002 

238000,00 € 47600,00€ 840,00 € 285600,00€ 713003 

48504,20€ 9700,84 € 29102,52 € 58205,04€ 713003 

96722,68€ 19344,54 € 58033,61 € 116067,22 € 713003 



Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Infraštruktúra -
40. príprava serverov (GPS) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - InštaláCia 
41. vybavenia vozidla (PC) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - aplikačné 
42. vybavenie na mapové podklady (GPS) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - aplikačné 
43. vybavenie pre mobilný terminál 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW -licencie -
44. management videa 

Príprava technolog!ckého prostredia - Mobilné zariadenia - SW - licencie -
45. rozpoznávanie TEC 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - licencie 
46. pre vybavenie vozidla (PC) 

Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Technologické 
47. prostredie (GPS) 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel - HW - vybavenie 
48. zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Zavedenie vyvolávacieho 
49. systému - pilot 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Implemetácia webových 
50. služieb evidencie vozidiel 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Integrácia web služieb IS 
51. EVO 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Migrácia dát pre NEV v 
52. rámci implementácie 

Implementácia - Národná evidencia vozidiel -Upgrade IS EVO a integrácia 
53. na externé systémy 

54. 
Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Aplikačné testy 

55. 
Implementácia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla (PC) 

Implementácia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla s inštaláciou 
56. (GPS) 

57. 
Implementácia - Mobilné zariadenia - Implementácia (GPS) 

58. 
Implementácia - Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidla (PC) 

59. 
Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - databázové licencie (GPS) 

60. 
Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa 

Človekodeň 

Počet 

ks 

Človekodeň 

ks 

ks 

ks 

Človekodeň 

ks 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

ks 

ks 

Človekodeň 

Počet 

ks 

ks 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

663,86 € 25 

921,84 € 111 

171 445,38 € 1 

714,28 € 1505 

1 659,66 € 111 

900,00€ 111 

145,37 € 111 

596,63 € 80 

12151,26€ 30 

651,26 € 26 

659,65€ 1393 

662,11 € 900 

714,22 € 2039 

662,02 € 1285 

714,28 € 100 

7696,63€ 224 

921,84 € 1023 

830,25 € 250 

921,84 € 224 

6373,11 € 2 

1659,66 € 224 

16596,50 € 3319,30 € 796,63€ 19915,80 € 711003 

102324,24€ 20464,85 € 1 106,21 € 122789,09 € 711003 

171445,38 € 34289,08 € 205734,46€ 205734,46 € 711003 

1 074991,40 € 214998,28 € 857,14 € 1 289989,68 € 711003 

184222,26 € 36844,45€ 1991,59€ 221066,71 € 711004 

99900,00 € 19980,00 € 1 080,00 € 119880,00 € 711004 

16136,07€ 3227,21 € 174,44 € 19363,28 € 711004 

47730,40 € 9546,08 € 715,96 € 57276,48 € 711003 

364537,80€ 72 907,56€ 14581,51 € 437445,36€ 713002 

16932,76 € 3386,55€ 781,51 € 20319,31 € 711003 

918892,45 € 183778,49 € 791,58 € 1102 670,94 € 711003 

595899,00 € 119179,80€ 794,53€ 715078,80 € 711003 

1 456 294,58 € 291 258,92 € 857,06 € 1747553,50 € 711003 

850695,70 € 170 139,14€ 794,42 € 1 020 834,84 € 711003 

71428,00 € 14285,60 € 857,14 € 85713,60 € 711003 

1724045,12€ 344809,02 € 9235,96€ 2068854,14 € 713002 

943042,32 € 188608,46 € 1 106,21 € 1131 650,78 € 713002 

207562,50€ 41 512,50 € 996,30 € 249075,00€ 711003 

206492,16 € 41298,43 € 1 106,21 € 247790,59 € 711003 

12746,22 € 2549,24€ 7647,73 € 15295,46 € 711004 

371 763,84 € 74352,77€ 1991,59€ 446116,61 € 711004 



61. I 
_. 

62. I ~.~-~~-
____ •••• ____ o • ____ ••• _. ._ ~._ ., __ ._ .. _ vozidla 

63. I ,... .... - _. __ .--- ----._. __ ... _. _ .. - operačné systémy (GPS) 

64. I 
-- ----J ----- .. --.----"- ~_. -, 

65. I 

66. I 

67. I 

68. I 

69. I._~':",_,,,_.'-

70. l<'An' --.., - . ----.--.1 ----

71. I' ........ - ... r' .. technickej dokumentácie (GPS) 

I Roll-out a stabilizácia - HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací 
72. systém 

73. 
I Roll-out a stabilizácia - Podpora prevádzky - vyvolávací systém 

74. 
I Roll-out a stabilizácia - Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie 

75. 
I Roll-out a stabilizácia - Školenie prevádzkovatel'a - vyvolávací systém 

76. 
I Roll-out a stabilizácia - Zavedenie vyvolávacie ho systému 

)II-out a stabilizácia - Podpora prevádzky - IS EVO 

ks 

ks 

ks 

I Človekodeň 

I školená 
osoba 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

školená 
osoba 

Človekodeň 

Človekodeň 

ks 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Človekodeň 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

900,00€ 224 

145,37 € 224 

1 215,96 € 7 

663,86 € 5 

830,25€ 87 

651,26 € 36 

663,78 € 533 

714,28 € 800 

1 100,00 € 340 

596,63€ 150 

663,86 € 65 

12151,26 € 30 

651,26 € 70 

714,24 € 3059 

651,26 € 50 

651,26 € 31 

663,15 € 969 

661,84 € 422 

201 600,00 € 40320,00€ 1 080,00 € 241 920,00 € I 711004 

32562,88€ 6512,58 € 174,44 € 39075,46 € I 711004 

8511,72€ 1702,34 € 1459,15€ 10214,06 € I 711004 

3319,30€ 663,86 € 796,63 € 3983,16 € I 711003 

72 231,75 € 14446,35 € 996,30€ 86 678,1O€ I 637001 

23445,36 € 4689,07 € 781,51 € 28134,43 € I 711003 

353794,74€ 70758,95€ 796,54€ 424553,69 € I 711003 

571 424,00 € 114284,80 € 857,14 € 685 708,80 € I 711003 

374000,00 € 74800,00 € 1 320,00 € 448800,00 € I 637001 

89494,50 € 17898,90 € 715,96 € 107 393,40 € I 711003 

43150,90 € 8630,18€ 796,63 € 51781,08 € I 711003 

364537,80€ 72 907,56€ 14581,51 € 437445,36 € I 713002 

45588,20 € 9117,64€ 781,51 € 54 705,84€ I 711003 

2184860,16 € 436972,03€ 857,09 € 2 621 832,19 € I 711003 

32563,00 € 6512,60 € 781,51 € 39075,60 € I 637001 

20189,06€ 4037,81 € 781,51 € 24226,87 € I 711003 

642592,35 € 128518,47 € 795,78 € 771110,82 € I 711003 

279296,48 € 55859,30 € 794,21 € 335 155,78 € I 637001 



80. I HW - vybavenie vozidla, 
ks 

81. 
I Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa 

ks 

Mobilné zariadenia - HW - komunikačné routre do vozidiel s 
82. príslušenstvom ks 
- IM 83. ' -, ks 

84. 
HW - systém navigácie vozidiel (GPS) 

ks 

85. 
HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS) 

ks 

r- , -podporu výkonu špecifických správnych agiend prostredníctvom 
86. -_.",,,-,- --'-"-"'-- terminálu Človekodeň 

87. I - -,-- - -- - ,- __ Jdaviek - ODUEV 
Človekodeň 

88. I 
' a technický návrh - ODUEV 

Človekodeň 

89. 
I HW a systémový SW - ODUEV 

N/A 

90. 
I Implementácia ODUEV 

Človekodeň 

91. 
I Integračné a akceptačné testy ODUEV 

Človekodeň 

Človekodeň 

1 mesiac 

úroveň - Podpora prevádzky IS 1 
osobohodina / 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky IS 
96. I NEV _ úprava systému 

1 
osobohodina / 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky 
97. I mobilných jednotiek - údržba 1 mesiac / 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora, 
OSObo~odina / 98. mobilných jednotiek - odstraňovanie incidentov 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky 1 99: __ I-:I_.' .... a... : ... ...J_ ...... : ... I, .'._ ....... __ .. _"'Á_ .. 
osobohodina / 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

7696,63 € 440 

1 659,66 € 440 

700,00 € 440 

921,85 € 440 

767,22 € 840 

921,84 € 840 

714,47 € 1381 

682,85€ 14 

662,25€ 151 

1 309 568, OO € 1 

664,00 € 360 

664,00 € 40 

664,00€ 20 

110;00€/ N/A 

110,00 € / N/A 

18500,00 € / N/A 

110,00€/ N/A 

110,00 € / N/A 

3386517,20 € 

730250,40 € 

308000,00 € 

405614,00 € 

644464,80€ 

774345,60€ 

986683,07 € 

9559,90€ 

99999,75 € 

1 309 568,00 € 

239040,00 € 

26560,00€ 

13280,00 € 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

677 303,44 € 9235,96 € 4 063 820,64 € I 713002 

146050,08 € 1991,59 € 876300,48 € I 711004 

61 600,00 € 840,00 € 369600,00 € I 713003 

81 122,80 € 1 106,22 € 486 736,80 € I 711003 

128892,96 € 920,66€ 773 357,76 € I 713002 

154869,12 € 1 106,21 € 929214,72 € I 713002 

197336,61 € 857,36 € 1184019,68 € I 711003 

1911,98€ 819,42 € 11471,88€ I 711003 

19999,95 € 794,70 € 119999,70 € I 711003 

261913,60€ 1 571 481,60 € 1571481,60 € I 713002 

47808,00 € 796,80 € 286 848,00 € I 711003 

5312,00€ 796,80€ 31872,00 € I 711003 

2656,00 € 796,80 € 15 936,OO€ I 711003 

22,00 € / 132,00 € I N/A 711003 

22,00 € / 132,00 € I N/A 711003 

3700,00 € / 22200,00 € I N/A 711003 

22,00 € / 132,00 € I N/A 711003 

22,00 € / 132,00 € I N/A 711003 



Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky IS 
100. OOUEV _ údržba 1 mesiac 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky IS 1 
101. OOUEV - odstraňovanie incidentov osobohodina 

Podpora prevádzky druho a treťostupňová úroveň - Podpora prevádzky IS 1 
102. OOUEV - úprava systému _ oso~()hodina 

!IIl!ll 
2 Komunikacna centrala 02000 ENTIS v 7.0 ks 
3 02000 user standard, 5 named user pack ks 
4 Telemonitor (intranet + user licence) ks 
5 Licencia firmware GPS modulu s prepojenim na Garmin FMI ks 

Spolu 

-, 
2 HWa systémový SW konfiguracia 1- OOUEV zostava 
3 HWa systémový SW konfiguracia 2 - ODUEV zostava 

4 HWa systémový SW - OOUEV processor líc. 

Spolu 

Príloha 2 
Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 

18500,00 € N/A 

110,00 € N/A 

110,00 € N/A 

128792,00 € 2 
1228200€ 2 

557217,38 € 1 
6600€ 2380 

698357,38€ 

217971,18€ 2 
174858,67 € 2 

52390,83 € 10 

445220,68 € 

N/A 3700,00€ 22200,00€ N/A 711003 

N/A 22,00 € 132,00 € N/A 711003 

N/A 22,00 € 132,00 € N/A 711003 

257584,00 € 51 516,80 € 154550,40 € 309100,80 € 
24564,00 € 4912,80 € 1473840 € 29476,80€ 

557217,38 € 111443,48 € 668660,86 € 66866086€ 
157080,00 € 31416,00 € 79,20 € 188496 OO € 
996445,38€ 199289,08 € 838028,86 € 1 195 734,46 € 

., 
435942,35€ 87188,47 € 261 565,41 € 523130,82 € 
349717,35 € 66446,30€ 209830,41 € 416163,64 € 

523908,30 € 104781,66€ 62869,00 € 628689,96€ 

1 309568,00 € 261 913,60 € 534264,82€ 1 571 481,60 € 



Príloha č.3 

=I SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
tel.: +421 2 5822 4111, fax: +421 2 5822 4199, info@soitron.sk, www.soitron.sk 
.lapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3236/8. 
IČO: 35B 71 636, léoPH: 51<2021774799, Účet. 2625832658/1100, Tatra Banka, a.s. 

SOITRON* 
IN$PIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Podmienky poskytovania služieb údržby a služieb 
prevádzky 

podpory 

Naša spoločnosť sa poskytovaním služieb zaoberá fakticky od svojho vzniku a vlastné procesy prešli 
niekol'kými fázami zmien. V súčasnosti môžeme povedať že naše procesy sú plne kompatibilné 
s ITIL metodológiou. 

Poskytovaný servis pozostáva z nasledovných logických celkov: 

• Administrácia služby 
• Service Desk 
• Práce jednotlivých technologických towerov 

Administrácia služby. 

Vo fáze uzatvárania zmluvy preberá zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkom popri 
obchodnom zástupcovi aj ADM (Account Dellivery Manager ). V jeho zodpovednosti je zabezpečiť 
administráciu - projekt manažment - počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. K jeho hlavným 
zodpovednostiam patrí: 

Manažment tranzícií počas tranzitívneho obdobia 

Pravidelné review so zástupcami zákazníka areporting 

Podpora poskytovania služby, manažment náhradných dielov a záruk a pod. 

Riešenie eskalácií (vrátane interných) 

Spolupráca s manažérom kvality 

Zodpovednosť za riadenie a schval'ovanie zmien 

Príprava podkladov pre fakturáciu - mesačné výkazy 

Service desk areporting 

Pracovisko Service Desk_u je prevádzkované v režime 24 hodín denne, 365 dní v roku. Je 
centrálnym kontaktným miestom pre požiadavky na výkon servisu, požiadavky na zmeny nad 
technológiou pokrytou servisom, konzultácie a pod. 

Využíva vlastnú aplikáciu Support Central vyvinutú a prispôsobovanú interným procesom a 
navrhnutú podl'a ITIL štandardov, 

V tomto systéme sú evidované: 

Konfiguračné databázy podporovaných zariadení 

Servisné podmienky a vzťahy s tretím i stranami 

Garantované hodnoty a detaily o SLA 

V systéme sú zaznamenávané všetky úlohy (incident, problém, zmena) a detailné informácie o nich 
bez ohl'adu na to, či boli zakladané na základe výstupov z monitoringu alebo na základe výzvy 
zákazníkom. 

Zákazník má k príslušnej (svojej) časti aplikácie Support Central prístup prostredníctvom bežného 
Web prehliadača. S uzatvorením zmluvy dostáva personalizované prístupové mená a heslá ktoré ho 
oprávňujú zakladať "task" (úlohu ), prezerať jednotlivé tasky, sledovať ich stava históriu incidentov. 
O priebehu riešenia je vždy informovaný, o zmene stavov je notifikovaný e-mailom. 

1/14 



Príloha č.3 

:1 SOITRON, a.s.,Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
tel.: +421 2 S822 4111, fax: +421 2 5822 4199, info@soitron.sk, www.soitron.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 3236/B. 
IČO: 358 71 636, IČOPH: 51<2021774799, Účet: 2625832658/1100, Tatra Banka, a.S. 

SOITRON* 
INŠPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Po ukončení mesiaca sú pre zákazníka generované reporty o počte, stave a dobách riešenia 
jednotlivých taskov. 

Technologický tower 

Zabezpečovaním technického výkonu servisu sú poverení systémoví inžinieri interne rozdelení do 
troch technologických tímov (towerov): 

NwSec (Network a Security) 

Voice ( lP Telephony, COllaboration, Contact Centrum) 

WinUx (Windows, Unix) 

Systémoví inžinieri v jednotlivých technologických toweroch rotujú medzi realizáciou projektov 
a službami vyhradenými na servis. Tento systém pomáha udržiavať supportný tím v permanentnom 
kontakte s aktuálnymi technologickými novinkami. 

Okrem bežných supportných služieb majú jednotliví členovia technických tímov pridelené aj 
špecifické role. 

Po podpise zmluvy zákazník získava primárneho a záložného TO (Technical owner). V 
zodpovednosti týchto I'udí je detailné oboznámenie sa s prostredím (infraštruktúrou) ktorá bude 
predmetom služby, a architektúrou a filozofiou využitia tak aby následné poskytované služby mohli 
byť zabezpečované v zmysle požiadaviek biznisu zákazníka. 

Technical owner je zodpovedný za prípravu technickej dokumentácie ktorá bude využívaná na 
poskytovanie služby, zároveň aj za predkladanie návrhov na zmeny a vylepšenia v spravovanej 
infraštruktúre. Jeho úlohou je aj podpora supportných služieb pri riešení zložitejších taskov. 

Incident manažment 

Zoznam používaných skratiek: 

SLA Supportná zmluva 
SD Service Desk 
SE Systémový inžinier 
TO Technical Owner 

DOH Počas bežného pracovného času 
OOH Mimo bežného pracovného času 

CMDB Konfiguračná databáza 

Definícia incidentu 

Incident je udalosť ktorá nie je súčasťou štandardného fungovaniu služby, ktorá spôsobuje alebo 
môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú nefunkčnosť služby, prípadne zníženie kvality služby. 

Cieľ incident manažmentu 

Incident manažment je proces zodpovedný za riadenie životného cyklu všetkých incidentov so 
zretel'om na dodanie v kvalite dohodnutej v SLA. Incident manažment sa usiluje o minimalizáciu 
výpadkov tým, že sa snaží čo najskôr obnoviť funkčnosť služby na dohodnutú úroveň. Incident 
manažment zároveň usiluje o minimalizáciu negatívneho dopadu incidentov na prevádzku, snaží sa 
o udržanie čo najlepšej úrovne kvality a dostupnosti služieb. 

Definícia priority 

Priorita určuje vakom poradí sa budú zaznamenané incidenty spracovávať. Priorita je určovaná na 
základe dvoch základných parametrov - dopadu a naliehavosti. Pre určenie priority udalosti zistenej 
monitorovacím systémom sú ich ekvivalentmi Recovery Class daného komponentu podl'a CMDB 
a úroveň zaznamenanej udalosti (warning, minor, major, critical). 
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t) E 
CO ::I 

C. ~ E E 

low medium high 

Urgency 

Obrázok 1- definícia priority 

Významný .incident 

, INSPIRUJ.EM~ K NÁROČNOSTI 

Výzl'l~mnýincidentje incid,entznamenajúci výpadok služby, ktorý ohrozuje fungovanie zákazníkovho 
podnikania ako celku., Vždy mu prislúcha priorita 1. 

Životný cyklus incid~ntu 
Detekcia a zaznamenanieil)Cidentu 

- incident je vytvorený v podobe tasku v S4Pport Centrale, a to buď: 
- pracovníkom Service Desku na základe požiadavky zákazníka (email, telefonát, fax, osobne, 
prostredníctvom inéhoz~mestnanca Soitronu) 
- pracovníkom ServiceOeskurta základe udalosti zistenej monitorovacím systémom 
- automaticky na základe udalosti zistenej monitorovacím systémom 
- zákazníkom majúcim prislúchajúce práva - employee 
Pri vytváraní incidentu je potrebné zadať krátky popis incidentu, prioritu, detailný popis a prípadne 
zariadenie/službu, ktorých sa incident týka. 

Klasifiké.cia incidentu a počiatočné. podpora 
Klasifikácia incidentu znamená overenie pridelenej priority na základe dopadu a naliehavosti. . 
Počiatočná podpora zahŕ~(l pridelenie incidentu konkrétnemu pracovníkovi Service Desku; spätné 
kontaktovanie zákazníka, v prípade potreby vyjasnenie si detailov.\! prípade, že je k dispozicii 
zdokumentované rie~eniehodíacs sa pre daný incident, pracovník Service Desku postupujepodľa 
dokumentácie a vyrieši incident. ' ' " 

Skúmanie a diagnostika~ ~re$kúlÍ1anié detailov incidentu, zberaanalýza informáCii, riešénie 
incidenh(íanáslednévyriéšénie incidentu alebo nasmerovanie na tlm technickejpodpory, prípadne 
spolupráca s treťou stranou. ' . ' 

." ,,' ..... '"." 

Vyriešenie a obnova- vyriešenie incidentu - nájdenie riéšeniaaleboworkaroundlJ, prípadne 
iniciovanie zmeny. '" ' . . 

Uzatvorenie incidentu - potvrdenie riešenia zo strany zákazníka ,a uzatvorenie incidentu 
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OSTI I 
Service Desk Technical Support TechnlcalOwners 3rd partles 

Eskalácia incidentu 

Funkčná eskalácJa 

Obrázok 2 - Životný cyklus incidentu 

Expertise & 
----.. ------+.~ consultations with 

contractE)d vendors 
and 3rdparti~s 
(CISCO,MS, 
AVAyA, HP, 

2Ring; IBM:.,) 

Funkčná eskalácia znamená transferincidentu na. najbližšiu vyš$iu úroveň technickej podpOry .. 
Zvyčajne kvôli nedostatku Skúseností, dokumentácie alebo technických znalostí na určitej. Úrovni 
technickej podpory alebo ak dochádza k porušeniu dohodnutej SLA. 

Ak SD nie je schopný vyriešiť incident. eskaluje ho na príslušný technologický tím, V čase 
supportnej zmeny SD môže. priradiť incident ktorémukoľvek junior SE,. ktorý je na supportnej 
zmene (Support .-.: 2l). V čase mimo supportnej zmeny systémovému inžinierovi, ktoi:ý drží 
pohotovosť (podľa plánu v PPA). Ak systémový inžinier nie je schopný vyriešiť incident, eskaluje ho 
na senior SE na supportnej zmene (Support - 3l), TechnicaIOwnera., Backup TO alebo iného 
vol'ného agenta. Je neprípustné transferovať ticket z vyššej úrovne na nižšiu. 

Hierarchická. eskalácia . 
Hierarchická eskalácia znamená zainteresovanie manažmentu do riešenia incidentu s cieľom 
napomôcť riešeniu incidentu. 

V praxi rozlišujeme dva smery hierarchickej eskalácie - vedúci tímu a manažment (DOH - Account 
lead, OOH - Management On Duty). 

Na vedúceho tímu sa treba obrátiť v situácii, ak je problematické technické riešenie incidentu - napr. 
dané riešenie dostupní systémoví inžinieri nepoznajú, chýba dokumentácia, nie je vorný systémový 
inžinier ... 

Na manažment sa treba obrátiť v situácii, ak treba pomôcť vybaviť alebo dohodnúť ďalšie kroky so 
zákazníkom, ak nie sú dodržiavané dohodnuté procesy, ak sa jedná o významný incident, ak 
zákazník eskaluje a ak je potrebné manažovať súčinnosť viacerých strán. 

Account lead je tiež automaticky notifikovaný o prípadnom nedodržaní SLA (doba odozvy, doba 
opravy). 

V prípade potreby sú ďalšie eskalačné úrovne: Technický riaditel'; Výkonný riaditel'; Generálny 
riaditel'. 
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Zodpovednosť, zaznamenávanie a komunikácia 

SOITRON* 
INSP IRUJEME K NAROCNOSTI 

Formálna zodpovednosť za incident vzniká pridelením incidentu zodpovednej osobe - riešiteľovi 
(solver)í ktorý sa tým.stávazodpovedným za riešenie incidentu, tak aby bola splnená SLA. 
Zodpovednosť za zaznamenávanie všetkých činnosti a komunikáciu sprevádza zodpovednosť za 
incident. TO znamená, že ktokoľvek je pŕidelený incidentu ako riešitel', Je zodpovedný za aktualizáciu 
záznamov v histórii tasku o všetky vykonané činnosti a zároveň za korektnú komunikáciu voči 
zákazn íkovi. 

Pre incidenty vytvorené na podnet zákazníka je vyžadovaná komunikácia so zákazníkom pri: 
1 .. open task.""'" informácia, že pracujeme na danom incidente (doba odozvy). 
2. priebežné informovanie o stave riešenia, kľúčových medzivýsledkoch a naplánovaných ďalších 
krokoch. 
3. task resolution - informovanie o vyriešenI. 

Odkaz - pravidlá pre spätné zavolanie 
V prípade, že zákazník zanechá odkaz v našej odkazovej schránke, je treba bezodkladne uskutočniť 
spätné zavolanie a zaznamenať komunikáciu do tasku. 

Interná komunikácia - kedykoľvek je incident pridelený riešitel'ovi alebo poslaný inému tímu, je 
potrebné vopred informovať o tom. To znamená, že ten, kto prideľuje incident riešiteľovi alebo inému 
Umu, informuje ho/ich o tom a počká na potvrdenie o príjme informácie. 

Zmena priority 

Pre incidenty otvorené na podnet zákazníka . 
V prípade, že v priebehu riešenia incidentu je zrejmé, že daný incident má iný dopad alebo inú 
naliehavosť, môže zákazník požiadať o zmenu priority alebo riešitel' incidentu navrhnúť zmenu 
priority, ktorá však musí byť odsúhlasená zákazníkom. Odôvodnenie zmeny priority treba 
zaznamenať do histórie tasku. 

Pre incidenty otvorené na základe monitoringu 
V prípade, že riešitel' incidentu má preukázateľné argumenty, môže zmeniť prioritu a odôvodnenie 

zaznamená v histórii tasku. 

Duplikáty 

I V prípade, že viacero incidentov je spôsobených rovnakou príčinou, riešiteľ vyberie jeden z !lich 
l 1\. (incident s najvyššou prioritou) ako master incident a označí ostatné súvJsiaceako duplikáty. 
I 

V prípade, že k existujúcemu master incidentu treba pripojiť duplikát z vyššou.prioritou ako má 
master, treba master incidentu zvýšiť prioritu na úroveň duplikátu. 

Meranie výkonnosti incident manažmentu 

Keď nastane incident, je nahlásený monitorovacím systémom alebo zákazníkomajevytvorený task 
v Support Centrale. Toto sa nazýva vytvorenie incidentu a korešponduje s aktivitou detekcia 
a zaznamenanie incidentu. Akonáhle je incidentvytvorený, Service Desk je zQdpovený za jeho 
pridelenie operátorovi na riešenie. Čas, ktorý ubehne medzi vytvorením incidentu a pridelením SD 
operátorovi (môže byť identický s operátorom, ktorý task vytváral), sa nazýva Service Desk Time td 
Assign (SD TIA). Merateľ znamenajúci zdržanie medzi vytvorením .incidentu a skutočným začiatkom 
počiatočnej podpory sa nazýva Service Desk Time To Open (SD TTO). Pre incidenty vytvorené na 
podnet zákazníka, Service. Desk uskutoční spätné zavolanie zákazníkovi v rámci času definovaného 
v SLA. Z pohľadu zákazníka je to čas odozvy (Response Time - RT). Čas uplynutý od vytvorenia 
incidentu po poslanie na Technical Support sa nazýva Service Desk Time to Transfer (SD TTT). 
V prípade, že Service Desk zistí, že nedokáže incident vyriešiť, mal by incident poslat na Technical 
Support vrámci limitu pre TTT (čo je % limitu pre TIR). Toto umožní aby zostalo dostatok času na 
podrobnejšie preskúmanie a diagnostiku Umom Technical Support.Podobné meratele pre pridelenie 
incidentu a skutočný začiatok riešenia ako pre Service Desk sa použijú aJpre TeChnical Support (TS 
TIA and TS TTO). Definícia času potrebného na vyriešenie incidentu (doba opravy -FixTime - FT) 
alebo Time to Resolve (TTR) - je to čas, ktorý uplynul od vytvorenia incidentu po jeho vyriešenie 
mínus čas strávený čakaním na akciu/odpoveď zákazníka, prípadne zákazníkom zazmluvnenýrn 
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dodávatel'om. Cakanie na našich zazmluvnených dodávateľov sa z FTmR neodrát~va!~ffiltlj:>~NARocNosTl 
dobu opravy je definovaný v SLA. Celkový čas uplynutý od vytvorenia incidentu po vyriešenie je Turn 
Around Time (TAT). 

Detection & Recording 
.-- (Incident creation) '----------e 

Internal 
measures 

•• 1---5D TTOf--~ •• 

• -----5D TTT----t •• 

.T5TTA-e 

• T5,\TO • 
•• I----------TTR---------.. ,--TTR'----------e 

•• ~--------~----TAT·~-----~-~----~ •• 

Customer 
measures 

•• I-----RT'---------j •• 

•• I----------FT---------~. 

Obrázok 3 - merate/e incident manažmentu 

Problém manažment 

Zoznam používaných skratiek: 

PM Problem Management 
PO Problem Owner AKA Problem Manager 

RCO Root Cause Owner 
KEDB Known Error Database 
MPR Major Problem review 
RFC Request for Change 

Definícia pojmov 

e---FT--e 

Problém je neznáma podstatná príčina jedného (závažného) alebo viacerých (menej závažných) 
incidentov. . 

Known error - znamenáobjasnenú príčinu probému a workaround alebo úplné riešenie boli 
nájdené. 

Known error database - je databáza známych riešení a workaroundov incidentov a problémov. 

Workaround - dočasné riešenie, ktoré umožní užívatel'om pokračovať v práci.. Workaround mOže 
existovať bez ohl'adu na to, či je príčina problému známa alebo nie. 

Závažný problém - problém s vysokým stupňom dopadu, ktorého riešenie prináša možnosť naučiť 
sa niečo nové, informácie, ktoré by mali byť zdiel'ané v tíme. 

Cieľ problém manažmentu 

Problém manažment je proces zodpovedný za riadenie životného cyklu všekých problémov. 
Hlavným cieľom je minimalizovať dopad problémov a súvisiacich incidentov na organizáciu tým, že 
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sa snaží eliminovať opakujúce sa incidenty a znižovať dopad incidentov, ktoré sa elirtlili'<!l~f~tJélj6~ocNOSTI 
Za týmto účelOm problém manažment hľadá prvotnú príčinu incidentov a následne iniciuje kroky 
vedúce k zlepšeniu alebo náprave situácie. 

Definícia závažnosti problému 
~~~----~~~~--~~~----~ 

Problémy spôsobujúce výpad 
služieb v organizácii. 
Problémy spôsobujúce celkové 
zníženie kvality služieb, 
nedostupnosť služby pre 
konkrétnehoužívatel'a, prípadne 
spôsobujúce Vytváranie Pi 

Životný cyklus problému' 
Detekcia a zaznamenanie problému 

Niektoré .problémy môžu byť ic;lentifikované procesmi mimo PM (napr. Incident.Management, 
Capa~ity Management, Availability Management). . . . .. . o 
Tiež treba pO~rlamenať, že čas, úsilie a náklady na vyriešenie problému musia byť vyvá~ené 
prínosom daného riešenia. o. ..,' 
Pri vytváraní problému je potrebné zadať krátky popis problému, dopad (impact), detailný popis 
a prípadne zariadenie/službu, ktorých sa problélTI týka. 

Klasifikácia problému 
- overenie vytvoréniaproblémového zá~namuo- či zadávatel' problému vytvoril problém, ktorého 
cieľom je nájdenie a vyriešenie .príčiny (:::: korektne vytvorený problém)alebo chcel niečo iné 
(riešenie incidentu,.požiadavkuna zmenu = nesprávne zadaný problém); 
-overenie dopadu problému založené na ct1ápähí dopadu problému na dohodnutú úroveň 
poskytovanej služby, oO 
- kontrolu, či rie~eníe alebo workaround existujú v KEDB, 
-kontrolu, či pre danú situáciu už nie je otvorenÝ iný problémový záznam (duplikát), 
-kóntrolu naplánovaných;zmien alebo migrácií, ktoré by eventuelne mohli daný problém vyriešiť. 

Skúmanie a diagnostika - znamená, že sa snažíme odhaliť príčinu problému používaním: 
- vlastných technických.znalostf, 
- dostupných informácií z internetu a literatúry, 
- komunikácie s ostatnými systémovými inžiniermi, 
- komunikácie s vendol'mi atretími strčanami, 
- komunikácie so zákazníkom v niektorých prípadoch. 

Nájdenie riešenia - :z:namená nájdenie riešenia príčiny alebo nájdenieworkaroundu (dočasného 
riešenia). 

Vyriešenie problému - znamená implementáciu nájdeného riešenia (v prípade potrebe vytvorenie 
RFC v súlade s Change manažment procesom). 
Finálne kroky vyriešenia problému - analýza dopadu riešenia, detailné preskúmanie jedr:lOtlivých 
krokov navrhovaného riešenia, testovanie zmeny a implementácia sú pod kontrolou Change 
manažmentu. 
Riešenie každého problému musí být' zaznamenané v prOblémovom zázname. Je potrebné, aby sa 
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informácie o dotknutom zariadení/službe, príznakoch, riešení alebo workarounde ~\lfľi .J!M"éľú NAR o Č N o S TI 

boli zaznamenané v KEDB. 

Monitorovanie riešenia problému 
Pred implementáciou navrhovaného riešenia 
- change manažment je zodpovedný za spracovanie RFC, zatial' čo PM je zodpovedný za 
monitorovanie vývoja problému. Počas procesu implementácie riešenie, by mal PM dostávať 
pravidelné správy z change manažmentu o vývoji riešenia RFC. 
- problém manažment by mal monitorovať priebežný dopad problémov a Known Errorov na 
poskytované služby. V prípade, že dopad problému sa stane závažným, PM má eskalovať 
problém, prípadne aj predložiť Emergency Change Advisory Boardu požiadavku na zvýšenie 
naliehavosti RFC alebo implementovať riešenie ako Emergency Change. 

Monitorovanie riešenia problému 
Po imlementácii navrhovaného riešenia 
Problém manažment tiež monitoruje, či uskutočnené riešenie v skutočnosti vyriešilo problém. 
Podl'a charakteru problému, efektivita implementovaného riešenie má byť monitorovaná niekol'ko 
dní, prípadne týždňov, aby sa bolo možné ubezpečiť, že daný problém bol vyriešený. 
V prípade, že bolo implementované riešenie, ale daný problém stále pretrváva, pravdepodobne 
nebola príčina problému správne identifikovaná alebo riešená a je potrebné hlbšie preskúmanie 
a nájdenie iného riešenia. 

Zaznamenanie Known Erroru - po nájdení riešenia, implementácii jeho krokov a overení, že 
problém je vyriešený, riešenie a/alebo workaroundje zaznamenaný v KEDB. 

Uzatvorenie problému - nasledovne po implementácii riešenia, monitorovaní výsledkov 
a vytvorenia záznamu do KEDB sa dotknutý problém uzatvorí a zadávatel' problému je informovaný 
o vyriešení. 

Prehodnotenie závažného problému - po zatvorení závažného problému by malo nasledovať 
prehodnotenie s ciel'om poučiť sa z neho do budúcnosti. MPR môže byť súčasťou pravidelných 
tímových mítingov a mohlo by zodpovedať: Čo bolo spravené správne? Čo nesprávne? Čo sa dá 
spraviť lepšie nabudúce? Ako problému predísť? 

r--Problem-R~~~-~cI---i 
i Initialor i--------
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ I 

r----------------------- --I , , 
i Problem Owner ~---, , , , 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ I 

Root Cause Owner 

Problem Owner 

Obrázok 4 - Životný cyklus problému 

Role v problém manažment procese 

Zadávateľ problému 
Ktokol'vek kto vytvorí problém - SD, TS, TO prípadne aj zákazník. Zadávate I' problému je 
informovaný o vývoji riešenia a vyriešení problému. 
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Problem Owner I Problem manager INSP IRUJ EME K NÁROČNOSTI 

Pôsobí ako vlastník problému, vykonáva klasifikáciu problému, ak je to možné vystupuje ako Root 
Cause Owner (zisťuje príčinu problému, hľadá a implementuje riešenie a/alebo workaround) alebo 
spolupracuje s Root Cause Ownerom v prípade potreby, zaznamenáva vývoj problému, monitoruje 
riešenie problému a ďalšie podrobnosti. Po implementácii riešenia problému preskúma 
a monitoruje účinnosť riešenia, vytvára záznam v KEDB a na koniec uzatvára problém. 

Problem Owner vystupuje ako Root Cause Owner v prípadoch, že nie je potrebné angažovať 
v riešení vyššiu úroveň podpory. Problem Owner môže v niektorých prípadoch prebrať iba časť 
zodpovedností RCO - napr. zistí príčinu problému, ale nie je schopný navrhnúť riešenie - v takých 
prípadoch PO spolupracuje s RCO. 

Root Cause Owner 
Je zodpovedný za zistenie príčiny problému, nájdenie a implementáciu riešenia. V prípade potreby 
otvára RFC. 

Escalation Manager 
Netechnický eskalačný bod v prípade, ak nie sú dodržiavané dohodnuté procesy alebo viazne 
komunikácia medzi viacerými stranami. Typicky túto rolu zastáva Account Lead. 

Komunikácia so zázkaníkom 
V prípade, že je potrebné spolupracovať so zákazníkom, Problem Owner spolupracuje s Account 
Leadom s ciel'om komunikovať a koordinovať potrebné kroky 

Meranie výkonnosti problém manažmentu 

Problém je vytvorený zadávatel'om v Support Centrale. Akonáhle je problém vytvorený, Service 
Desk je zodpovený za jeho pridelenie Problem Own erovi na riešenie. PO je zodpovedný za 
otvorenie tasku a informovanie zadávatel'a v lehote pre čas odozvy definovanom v SLA (lehota je 
závislá od miery dopadu daného problému). Cas medzi vytvorením problému a jeho otvorením sa 
nazýva Problem Time To Open (PTTO) - z pohl'adu zákazníka sa jedná o čas odozvy. 

Interný meratel' zdržania, ktoré je nutné na preskúmanie problému PO, zistenie, že PO nie je 
schopný pokryť zodpovednosti RCO a následné pridelenie problému na RCO vyššej úrovne sa 
nazýva Problem Time To Transfer (PTTT). Na prvotné zistovanie je dohodnutá fixná lehota - 3 
pracovné dni od vytvorenia problému. 

Definícia času potrebného na vyriešenie problému (doba riešenia - Solution Time - ST) alebo 
Problem Time to Resolve (PTTR) - je to čas, ktorý uplynul od vytvoreniaproblémupo jeho 
vyriešenie mínus čas 
strávený čakaním na akciu/odpoveď zákazníka, prípadne zákazníkom zazmluvneným dodávatel'om. 

Cakanie na našich zazmluvnených dodávatel'ov sa z ST/PTTR neodrátava. Limit pre dobu riešenia 
je definovaný v SLA. Celkový čas uplynutý od vytvorenia problému po vyriešenie je Problem Turn 
Around Time (PTAT). 
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INSPIRUJEME KROCNOSTI 

'-Problem creation---e 

Internal 
measures 

• 
• 

PTTO • 
PTTT • • PTTR • ~PTTR------e 

Customer 
measures 

• 
• 
• 

RT 

PTAT 

• 
ST 

Obrázok 5 - merate/e probém manažmentu 

Manažment zmien 

Zoznam používaných skratiek: 

RFC Požiadavka na zmenu 
CAB Change Advisory Board 

ECAB Emergency Change Advisory Board • 
SChM Change manažér na strane dodávateľa 
CChM Change manažér na strane zákaznika 

Definícia pojmov 

• • ST 

Zmena znamená rozšlrenie, úpravu alebo odstránenie, schválenej, plánovanej alebo podporovanej 
služby alebo jej časti a súvisiacej dokumentácie. 

Zavádzanie novej služby a prebudovanie, pripadne rozsiahly zásah do existujúcej služby nie je 
v kompetencii manažmentu zmien, ale patri projekt manažmentu. 

Jednoduchá zmena znamená, že požadovaná zmena sa dotýka maximálne dvoch zariadenI. Pre 
jednoduché zmeny, najskoršl možný požadovaný termín implementácie je 24 hodín od schválenia 
RFC. 

Komplexná zmena sa dotýka viacerých zariadenI. Pre tieto zmeny, najskoršl možný požadovaný 
termín začatia implementácie je 72 hodín od schválenia RFC (umožňuje dostatok času na prípravu 
zmeny a naplánovanie zdrojov). 

Change Advisory Board podporuje proces schvaľovania zmien a pomáha pri vyhodnocovaní 
a určovaní priorít zmien. Členova CAB by mali byť schopní zabezpečiť, že všetky zmeny, ktoré 
vyhodnocujú, sú adekvátne posúdené z obchodného aj technického pohľadu. Zasadnutia Change 
Advisory Boardu sa konajú na dohodnutej pravidelnej báze. 
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Emergency CAS je menší útvar s právomocou robiť naliehavé rozhodnutia, činný" tpTf!!>~ te ~r~Mo C N o ST I 

schváliť naliehavú zmenu (ak nie je čas čakať na pravidelné zasadnutie CABu). 

Cieľ change manažmentu 

Zaistiť dôsledné a prijateľné metódy pre spracovanie všetkých zmien. Je to proces zodpovedný za 
identifikáciu, dokumentovanie, schvaľovanie a implementáciu zmien. 

Definícia naliehavosti zmien 

Zmeny s veľkým dopadom určené na 
urýchlenú opravu chýb, ktoré majú 
vysoký dopad na organizáciu. 
Podliehajú schvaľovaniu Emergency 
CABom. 
Zmeny s malým dopadom a vysokou 
naliehavosťou vykonávané bez 
čakania na schválenie, napr. zmeny 
potrebné na urýchlené vyriešenie 
významného incidentu, s nízkym 
rizikom negatívnych vedľajších 
účinkov. 

Životný cyklus normálnej a naliehavej zmeny 

Návrh zmeny a zaznamenanie RFC 
Navrhovatel' zmeny požiada o zmenu - vytvorí RFC task v Support centrále. Pri vytvorení RFC je 
nutné zadať krátky popis, naliehavosť, požadované termíny (voliteľne termín začatia a povinne 
termín ukončenia implementácie), detailný popis a zariadenia/služby, ktorých sa zmena týka. 

Posúdenie zmeny 
Change manažér na strane dodávatel'a zbežne zváži všetky RFC, zamietne akékol'vek absolútne 
nerozumné požiadavky (zmeny bez prínosu, implementácia nie je možná z technologického 
hľadiska), duplicitné požiadavky (ak už na danú zmenu existuje iné RFC) a tiež nekompletné 
požiadavky. Navrhovateľ zmeny je informovaný v prípade, že jeho požiadavka bola zamietnutá. 
SChM posúdi požadovanú zmenu a ponúkne podmienky implementácie - predpokladanú časovú 
náročnosť a iné náklady (napr. nákup zariadení) a upozorní na hroziace technické riziká 
implementácie. V prípade potreby SChM navrhne iné termíny implementácie (napr. potrebné 
zariadenia nie sú dostupné na sklade). Aby SChM mohol ponúknuť implementáciu, spolupracuje 
so systémovými inžiniermi a produkt manažérmi ak je to potrebné. V tejto fáze je RFC akceptované 
dodávateľom, ak zákazník pristúpi na ponúknuté podmienky. 

Vyhodnotenie zmeny 
CAB/ECAB vyhodnocuje RFC - vykoná hodnotenie rizík z obchodného pohľadu, zohľadní už 
identifikované technické riziká (dopad rizika na služby, dopad možných vedľajších účinkov). 
Na základe dopadu zmeny, hodnotenia rizík, užitočnosti zmeny a nákladov implementácie, 
členovia CABP)/ECAB vyhodnotia dostupné informácie a uvedú, či súhlasia so schválením zmeny. 
V prípade potreby (zmeny s vel'kým dopadom a/alebo vysokým rizikom) CAB navrhne dôkladné 
testovanie navrhnulje zmeny pred finálnym schválením. 

Schválenie zmeny 
Na základe vyhodnotenia zmeny Change manažér na strane zákazníka môže schváliť alebo 
zamietnuť implementáciu zmeny. Ak nie je možné zmenu implementovať v pôvodne požadovanom 
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termíne, je definovaný nový. Navrhovateľ zmeny je informovaný o výsledku a podf~Mty5It~ál!!P\ K NÁROCN05TI 

plánovanej implementácie. 

Koordinácia implementácie zmeny 
Po schválení zmeny, vytvorí SChM Work Order (prípadne viacero) a posunie ho patričnému 
technickému tímu na implementáciu zmeny. 

Posúdenie implementácie a uzatvorenie RFe 
Po uskutočnení zmeny, výsledky by mali byť posúdené a oznámené CABu a v prípade potreby 
požiadať TO o aktualizáciu informácií v CMDB. 

, Change Initiator 

Supplier Change 
Manager 

iCAB-(~~;~;I~RFc)-l 
: -' ,-. l 
l ECAB r------
l (Emergency RFC) l 
: _________________________ J 

, , , , , , 
i Customer Change l 
i Manager ~-------I~ 

Supplier Change 
Manager 

Obrázok 6 - Životný cyklus zmeny 

Životný cyklus retrospektívnej zmeny c 

Retrospektívne zmeny slúžia na zaznamenanie implementácie naliehavaje zmeny. Bežne sa 
retrospektívna zmena zaznamená v súvislosti s riešením incidentu, ktorý mal vysoký dopad a nebol 
dostatok času na schválenie zmeny ECABom. 
Po zaznamenaní spätnej zmeny, CAB posúdi jej implementáciu počas najbližšieho pravidelného 
zasadnutia. 
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Technical Support 
group 

CAS 

Obrázok 7 - t.ivotný cyklus retrospektívnej zmeny 

Životný cyklus rutinnej zmeny 

Návrh zmeny a zaznamenanie RFe 

SOITRON* 
INSPIRUJEME K NÁROCNOSTI 

Navrhovateľ zmeny požiada o zmenu - vytvorí Routine Change task v Support c~ntr~le .. Pri. 
vytvorení ROLJtin~ Changejenutné zadaťkr~tkypopis, naliehavosť, požadovanétermíny (voliteľne 
termín začatia a povinne termín ukončenia. implementácie), detailný popis a zariadenia/služby, 
ktorých sa zmena týka. 

" ,.'} " ; c • 

Kontrola P9~iactavkyparutlnnú ~menu ~erviceDeskom .. . ... 
Service Desk ?kontroluje, čiPož~dovaná~mené!i spadá do kategórie rutinnýqhzmienpodra 
dO~LJlJ:1entáqie:V pr[pac;!e; žejejasné,že~a neJedná o rutinnú zmenu; Servjce. Desk~aniietne . 
požiadavku .. Vost,catných prípadocnje po~iac;!avkaposunutá na patričný tectmickýtím.n~dalšie .. 
spracovanie. 

Posúdenie požiafJavky na rutinnú ~menu . .. '. ·0. ..••• • '. 

Systémpvýinžinierzbežne zváži požiadavku na. r4tinnú .zmenu,zamietne ak$kofvek absolútne 
nerozumné požiadavky, duplicitné a tiež nekompletné požiadavky. Navrhovateí'zmerw j~ .. 
informovaný v prípade, že jeho požiadavka bola zamietnutá. 
Ak je požiadavka na rutinnú zmenu vytvorená v poriadku, systémový inžinier ju akceptuje. 

Implement~ciarutinnej zmeny.... . .c, .... 
Systémový inžinier implementuje požadovanú zmenu a zatvorí požiadavkvnašté!indardnúzmenu. 

13/14 



Príloha č.3 

:f SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
tel.: +421 258224111, fax: +421 258224199, info@soitron.sk,www.soitron.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3235/8. 
IČO: 3S8 71 636, IČDPH: 51<2021774799, Účel: 2625832658/1100, Tatra Banka, a.s. 

i~~~~~~g~:-I~~~t;~~~;-T~ 
, , , , 
~ _________________________ 1 

i-- -- -------- ------------i 
, ' , ' 

j Service Desk ' 
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Obrázok 8 - Životný cyklus rutinnej zmeny 

Role v procese change manažment 

Navrhovatel' zmeny 

SOITRON* 
INSPIRUJEME K NÁROČNOSTI 

Oprávnená osoba na strane zákazníka alebo systémový inžinier. Navrhovatel'zmeny je 
informovaný o postupe spracovania a vyriešenia jeho požiadavky. 

Change manažér na strane dodávatel'a je zodpovedný za posúdenie požiadavky na zmenu 
z pohl'adu dodávatel'a - či je implementácia zmeny možná, či je možné dodržať požadované 
termíny. SChM navrhuje implementáciu požadovaných zmien - približný čas potrebný na 
implementáciu ainé náklady ak SÚ nevyhnutné(nákup zariadení, licencií, záruky). Pri navrhovaní 
implementácie SChM v prípade potreby spolupracuje so systémovými inžiniermi a produktovými 
manažérmi. 

Člen CAB zodpovedá za posúdenie požiadavky na zmenu z biznis pohl'adu - posúdi riziko zmeny, 
dopad zmeny, naliehavosťzmeny, užitočnosti zmeny a náklady na implementáciu- a na 
záver uvedie, či súhlasí so schválením zmeny. 
Change manažéri môžu byť členmi CAB. 

Change manažér na strane zákazníka je zodpovedný za schválenie požiadavky na zmenu 
z pohl'adu dodávatel'a - na základe posúdenia zmeny CABom v prípade, že súhlasí s navrhnutými 
podmienkami implementácie zmeny. 
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Licenčné podmienky štandardného softvéru a/alebo databázy 

Microsoft Select 
Microsoft Select je multilicenčná zmluva určená organizáciám a firmám s viac než 250 
počítačmi. Uzatvára sa na dobu 3 rokov s možnosťou predíženia o jeden alebo tri roky. 
Umožňuje zákazníkovi inštalovať v každom okamihu potrebný počet licencií. Podl'a presne definovaných 
pravidiel je potom tento počet každý mesiac nahlásený predajcovi (LAR), toto hlásenie je postúpené 
spoločnosti Microsoft a následne prebehne vyúčtovanie. Súčasťou programu je pravidelné zasielanie sady 
CD-ROM obsahujúcej softvér (tzv. CD kit), z ktorej je možné jednotlivé produkty inštalovať. 
V rámci zmluvy Select sa produkty ponúkajú formou Licencie alebo balíku Licencie so Software Assurance 
a rozdel'ujú sa do kategórií (aplikácie, operačné systémy, servery). Každý produkt má určenú bodovú 
hodnotu. Minimálny počet bodov pre zaradenie do programu Select je 750. 
Sčítaním bodov sa zákazník kvalifikuje do kategórie pre získanie zliav. Cenové hladiny sú členené na Select 
A až Select D. V zmluve sa definuje plán nákupu softvéru a z neho vyplývajúca výška zl'avy. Výška zl'avy je 
určená výškou plánu nákupu na celú dobu platnosti zmluvy. 
Licencie prostredníctvom programu Microsoft Select môže poskytovať len predajca na to autorizovaný 
spOločnosťou Microsoft, t.j. LAR (Large Account Reseller). 

Microsoft Enterprise Agreement 
Microsoft Enterprise Agreement je multi licenčná zmluva určená pre firemných zákazníkov s 250 či 
viacerými stolnými počítačmi. Ako zákazník Enterprise Agreement budete môcť získať licencie na softvér 
Microsoft so zl'avou na trojročné zmluvné obdobie a štandardizovať svoje počítače na vybraných 
podnikových produktoch (Enterprise Products) Microsoft (Microsoft Office Professional, Microsoft 
Windows® Professional upgrade a Licencia klientskeho prístupu Core). 
Medzi výhody, ktoré zo zmluvy Microsoft Enterprise Agreement vášmu podniku vyplynú, patria: 

Vysoké zl'avy v porovnaní s plnou maloobchodnou cenou, s pevnou ročnou cenou zostavenou na základe 
počtu oprávnených stolných počítačov v podniku. 

'" Nárok na najnovší upgrade, odbornú pomoc so zavádzaním a školenia v rámci pokrytia Software 
Assurance pre všetky registrované produkty. 

<II Náklady sú rozložené do ročnýCh splátok na trojročné obdobie. 

.. Nižšie celkové obstarávacie náklady a vyššia produktivita na pracovisku vďaka štandardizácii všetkých 
počítačov v podniku na softvér spoločnosti Microsoft. 

• Možnosť prevádzaciu zmluvu obnoviť na jedno- či trojročné obdobie. Ak máte skôr záujem o prenájom 
než zakúpenie stálych licencií na softvér Microsoft, preštudujte si Enterprise Subscription Agreement. 



LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podl'a miesta 
vášho bydliska jednou z jej afilácií) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie 
vrátane médií (ak existujú), na ktorých ste ho získali. Licenčné podmienky v tlačenejforme dodávané 
spolu so softvérom môžu nahrádzať alebo upravovať akékol'vek licenčné podmienky v elektronickej 
forme. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky 

aktualizácie, 

doplnky, 

internetové služby a 

služby technickej podpory 

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokia!' sa s nimi nedodávajÚ iné podmienky. V takom prípade 
platia príslušné podmienky. 

Používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami 
nesúhlasíte, softvér nepoužívajte. Namiesto toho ho vrát'te v mieste nákupu a požiadajte 
predajcu o vrátenie peňazí alebo kredit. Ak od neho nemôžete získať peniaze, informácie 
o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vracania peňazí vám poskytne spoločnosť Microsoft alebo 
afilácia spoločnosti Microsoftv príslušnej krajine. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 
www.microsoft.com/worldwide. Na Slovensku volajte číslo +421 (2) 58 1028 II alebo si pozrite stránku 
www.microsoft.com/slovakia. 

Ako je uvedené nižšie, používaním softvéru tiež dávate súhlas na prenos určitých informácií 
z počítača počas aktivácie a overovania a pre infernetovéslužby. 

Ak súhlasíte s týmito licenčnými podmienkami, pre každú získanú licenciu.máte práva 
uvedené nižšie. 

1. PREHĽAD. 

a. Softvér. Softvér obsahuje softvér operačného systému pre osobné počítače. Softvér neobsahuje 
služby Windows Live. Služba Windows Live je služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft 
na základe osobitnej zmluvy. 

b. Licenčný model. Licencia na softvér sa poskytuje na základe režimu per copy per computer (na 
jednu kópiu, na jeden počítač). Počítač je fyzický hardvérový systém s interným ukladacím 
zariadením, v ktorom možno prevádzkovať softvér. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa 
považuje za samostatný počítač. 

2. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. 

a. ledna kópia na jeden počítač. V jednom počítači smiete nainštalovať jednu kópiu softvéru. 
Takýto počítač sa označuje ako "licencovaný počítač". 

b. Licencovaný počítač. V licencovanom počítači smiete softvér naraz používať najviac v dvoch 
procesoroch. Ak nie je v licenčných podmienkach uvedené inak, softvér nesmiete používať 



v žiadnom inom počítači. 

c. Počet používatel'ov. Ak nie je v licenčných podmienkach uvedené. inak, softvér smie v tom 
istom čase používať len jeden používatel'. 

d. Alternatívne verzie. Softvér môže obsahovať viac ako jednu verziu, napríklad 32-bitové 
a 64-bitové verzie. Naraz môžete inštalovať a používať iba jednu verziu. 

3. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. 

a. Multiplexing. Hardvér alebo softvér používaný na 

zoskupenie pripojení alebo 

zníženie počtu zariadení alebo používatel'ov, ktorí majú priamy prístup k softvéru alebo ho 
používajú, 

(niekedy označovaný ako "multiplexing" alebo "pooling") neznižuje počet potrebných licencií. 

b. Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môžete na zobrazenie a vytlačenie obsahu 
použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Môžete iba 

vložiť písmo do obsahu.41k, ako.to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma, a 

dočasne ho prevziať clo tlačiarne alebo i~ého výstupného zariadenia. na tlač obsahu .. 

c. Ikony, obrázky a zvuky. Počas prevádzky softvéru môžete používať, ale nie zdiel'ať, jeho 
ikony, obrázky, zvuky a médiá. Vzorové obrázky, zvuky a mediá poskytovanéso softvérom sú 
určené len na nekomerčné použitie. 

d. Použitie (5 virtualizačnými technológiami. Namiesto používania softvéru priamo 
v licencovanom počítači môžete softvér inštalovať a používať len v jednom virtuálnom (alebo inak 
emulovanom) hardVérovom systéme licencova,rého počítača. Pri používaní vo virtuálnom 
prostredí nemusí byť obsah chránený technológiou spravovania digitálnych práv, technológiou 
BitLocker alebo inou technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky zabezpečený tak, 
ako chránený obsah nenachádzajúci sa vo virtuálnom prostredí. Musíte dodržiavať všetky 
vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na takýto chránený obsah. 

e. lIkl.adanie. V ukladacorn zariadení,napríkla<;l na sieťovom serveri, smiete uložiť jednu kópiu 
softvéru. Túto /<ópiu smiéte použiť na nainštalovanie softvéru vktoromkol'vek inom počítači, 
ktorému bola pridelená licencia. . . 

f. Pripojenia zariadení. Prístup k softvéru inštalovanému v licencovanom počítači smiete povoliť 
maximálne 20 ďalším zariadeniam, a to lenna použíyanie súborových služieb, tlačových služieb, 
internetových informačných služieb a služieb zdiel'ania pripojenia a telefónnych služieb .. 

g. Technológie vzdialeného prístupu. K softvéru nainštalovanému v licencovanom počítači 
môžete získavať prístup alebo ho používať z ďalšieho zariadenia pomocou technológií 
vzdialeného prístupu nasledujúcimi spôsobmi. 

Vzdialená pracovná plocha. Jediný primárny používatel'licencovaného počítača môže 
pristupovať k relácii z ktoréhokol'vek iného zariadenia pomocou Vzdialenej pracovnej plochy 
alebo podobných technológií. "Relácia" znamená výsledok činnosti v spolupráci so softvérom 
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(priamo alebo nepriamo) prostredníctvom kombinácie vstupu, výstupu a zobrazenia 
periférnych zariadení. Ak má vzdialené zariadenie osobitnú licenciu na prevádzkovanie 
softvéru, ďalší používatelia môžu pomocou týchto technológií pristupovať k relácii 
z I'ubovol'ného zariadenia. 

Ďalšie technológie prístupu. Na zdiel'anie aktívnej relácie môžete použiť technológiu Pomoc 
na dial'ku alebo podobnú technológiu. 

h. Media Center Extender. Na zobrazenie používatel'ského rozhrania alebo obsahu softvéru na 
ďalších obrazovkách alebo v ďalších zariadeniach môžete naraz spustiť päť relácií technológie 
Media Center Extender (prípadne iného softvéru alebo zariadení, ktoré poskytujú podobné 
funkcie na podobné účely). 

i. Elektronický programový sprievodca. Ak softvér obsahuje prístup k službe elektronického 
programového sprievodcu, ktorá zobrazuje prispôsobené televízne zoznamy, vzťahuje sa na ňu 
osobitná zmluva o poskytovaní služieb. Ak nesúhlasíte s podmienkami zmluvy o poskytovaní 
služieb, môžete naďalej používať softvér, ale nebudete môď používať službu elektronického 
programového sprievodcu. Služba môže zahŕňať reklamný obsah a súvisiace údaje, ktoré prijíma 
a ukladá softvér. Služba nie je k dispozíCii vo všetkých oblastiach. Pokyny týkajúce sa prístupu 
k zmluve o poskytovaní služieb nájdete v informáciách o softvéri. 

j. Súvisiace informácie o médiách. Ak v rámci používania funkcie prehrávania žiadate 
informácie o médiách, údaje vám nemusia byť poskytnuté vo vašom miestnom jazyku. 
V niektorých krajinách alebo oblastiach platia právne predpisy a nariadenia, ktoré môžu 
obmedzovať možnosť používatel'a získať prístup k určitým typom obsahu. 

k. Používanie technológie Media Center v jednotlivých krajinách. Technológia Media Center 
nie je navrhnutá na používanie vo všetkých krajinách. Informácie technológie Media Center môžu 
napríklad odkazovať na niektoré funkcie, ako je elektronický programový sprievodca, alebo 
poskytovať informácie o konfigurácii televízneho ladiča, ale tieto funkcie nemusia fungovať vo 
vašej oblasti. Zoznam funkcií, ktoré nemusia fungovať vo vašej oblasti, nájdete v informáciách 
o technológii Media Center. 

4. POVINNÁ AKTIVÁCIA. 

Aktivácia spája použitie softvéru s konkrétnym počítačom. Počas aktivácie softvér odošle spoločnosti 
Microsoft informácie o softvéri a počítači. Tieto informácie zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key 
softvéru, adresu internetového protokolu počítača a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie 
počítača. Ďalšie informácie nájdete na lokalite go.microsoft.comjfwlink/?Linkid=104609. Používaním 
softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. V prípade platnej licencie máte právo na 
používanie verzie softvéru nainštalovaného počas inštalácie až do času povoleného na aktiváciu. 
Pokia I' nie je softvér aktivovaný, po uplynutí času povoleného na aktiváciu nemáte právo 
na jeho používanie. Zabraňuje sa tým nelicencovanému používaniu. Proces aktivácie nie je 
dovolené vynechať ani obísť. Ak je počítač pripojený na Internet, softvér sa môže automaticky 
spojiť so spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môžete aktivovať aj manuálne 
prostredníctvom Internetu alebo telefónu. V takom prípade vám môžu byť účtované poplatky za 
používanie Internetu alebo telefonických služieb. Niektoré zmeny komponentov počítača alebo 
softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru. Softvér vás bude upozorňovať na 
nutnosť aktivácie, kým tak nespravíte. 

5. OVEROVANIE 

a. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je správne licencovaný. Zisťuje sa aj to, 



či v overovacích, licenčných a aktivačných funkciách softvéru neboli vykonané neoprávnené 
zmeny. Overovaním sa môže tiež zisťovať určitý škodlivý alebo neoprávnený softvér súvisiaci 
s takýmito neoprávnenými zmenami. Overeniepotvrdzujúcei že máte platnú licenciu, vám 
umožňuje pokračovať v používaní softvéru a niektorých jeho funkcií alebo získavať ďalšie 
výhody. Proces overovania nie je dovolené obísť. Týmto spôsobom je softvér chránený pred 
nelicencovaným používaním. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 
go. microsoft.com/fwlink/?Linkid = 104610. 

b. Softvér občas vykoná overenie softvéru. Kontrolu môže spustiť softvér alebo spoločnosť 
Microsoft. Softvér môže občas vyžadovať aktualizácie alebo dodatočné súčasti na prevzatie 
overovacích, licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru, aby bolo možné aktivovať aktivačnú 
funkciu a proces overovania. Aktualizácie a súčasti na prevzatie sú potrebné na správne 
fungovanie softvéru a môžu sa prevziať a nainštalovať bez ďalšieho upozornenia. Počas 
overovania aj po ňom môže softvér odosielať spolOčnosti Microsoft informácie o softvéri, počítaČi 
a výsledkoch overóvania. Medzi tieto informácie patria napríklad verzia a kód Product Key 
softvéruiľubovoľné neoprávnené zmeny overovacích, licenčných a aktivačných funkcií softvéru, 
akýkol'vék nájdený súvisiaci škodlivý alebo neoprávnený softvér a adresa internetového protokolu 
počítača. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo 
kontaktovala. Poúžívaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie·inforniácie 
o overovaní a o tom, aké informácie sa odOSielajÚ počas overovacej kontroly a po nej, nájdete na 
lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid= 104611. 

c. Ak sa pri overení zistí, že softvér je falošný, nesprávne licencovaný, že je nepravým produktom 
systému Windows alebo obsahuje neoprávnené zmeny,bude to mať vplyv na funkcie a·používanie 
softvéru. 

Spoločnosť Microsoft môže: 

opraviť softvér, odstrániť, izolovať alebo deaktivovaťakékol'vek neoprávnené zmeny, ktoré 
môžu brániť správnemu používaniu softvéru vrátane obchádzania aktivačných alebo 
overovacích funkcií softvéru, 

skontrolovať a odstrániť škodlivý alebo neoprávnený softvér súvisiaci s neoprávnenými 
zmenami alebo 

upozorniť, že softvér je nesprávne licencovaný alebo že ide o nepravý produkt systému Windows. 

Vymôžete: 

prijať pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru alebo 

postupovať podl'a pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na .používanie softvéru 
a opätovnú aktiváciu, 

Nebudete môcť: 

používať ani naďalej používať softvér alebo niektoré funkcie softvéru ani 

získať určité aktualizácie alebo upgrady od spoločnosti Microsoft. 

d. Aktualizácie alebo upgrady softvéru môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo 
z autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov 
nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612. 
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6. POTENCIÁLNE NEŽIADUCI SOFTVÉR. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhl'adá vo 
vašom počítači "spyware", "adware" a iný potenciálne nežiaduci softvér. Ak nájde potenciálne 
nežiaduci softvér, táto funkcia vám ponúkne možnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo 
odstrániť. Ak nezmeníte predvolené nastavenie, akýkol'vek potenciálne nežiaduci softvér označený 
ako "vysoko" alebo "závažne" nežiaduci bude po nájdení automaticky odstránený. Odstránenie alebo 
zakázanie potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť: 

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo 

porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači. 

Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne 
nežiaduci. 

7. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich 
kedykol'vek zmeniť alebo zrušiť. 

a. Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie a v Prehlásení o ochrane 
osobných údajov pre systém Windows 7 sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým 
systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovatel'a služieb. V niektorých prípadoch nedostanete 
o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich 
nemusíte používať. Ďalšie informácie·o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných 
údajov pre systém Windows 7 na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Používaním 
týchto funkcií vyjadrujete súhlas s prenosom takýchto informácií. Spoločnosť Microsoft 
nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. 

Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré príslušným 
systémom odosielajú informácie o počítaČi, napríklad adresu internetového protokolu, typ 
operačného systému a prehl'adávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód 
počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na 
sprístupnenie internetových služieb. 

Funkcia Plug and Play a rozšírenia funkcie Plug and·Play. K svojmu počítaču môžete priamo 
alebo prostredníctvom siete pripojiť nový hardvér. Počítač nemusí mať ovládače potrebné na 
komunikáciu s pridaným hardvérom. V takom prípade môže funkcia aktualizácie softvéru 
získať správny ovládač od spoločnosti Microsoft a nainštalovať ho v počítači. Správca môže 
funkciu aktualizácie vypnúť. 

Windows Update. Na zabezpečenie správneho fungovania služby Windows Update (ak ju 
používate) v softvéri sa občas vyžadujú aktualizácie alebo súčasti na prevzatie služby 
Windows Update, ktoré sa prevezmú a nainštalujú bez ďalšieho upozornenia. 

Funkcie webového obsahu. Funkcie softvéru môžu prevziať príslušný obsah od spoločnosti 
Microsoft a poskytnúť vám ho. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie 
online, pomoc online a aplikácia Appshelp. Tieto funkcie webového obsahu nemusíte 
používať. 

Digitálne certifikáty. Softvér používa digitálne certifikáty. Digitálne certifikáty potvrdzujú 
identitu používatel'ov Internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie X.509. Možno ich 
použiť aj na digitálne podpisovanie súborov a makier s ciel'om overiť úplnosť a pôvod obsahu 
súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov 
prostredníctvom Internetu (ak sú k dispozíCii). 



Auto Root Update. Funkcia Auto Root Update aktualizuje zoznam dôveryhodných 
certifikačných autorít. Funkciu Auto Root Update môžete vypnúť. 

Správa digitálnych prístupoVÝch práv Windows Media. Vlastníci obsahu používajú technológiu 
správy digitálnych prístupových práv Windows Media ("WMDRM")' na ochranu svojho 
duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Tento softvér a softvér tretích strán používajú 
technológiu WMDRM na prehrávanie a kopírovanie obsahu chráneného technológiou WMDRM. 
Ak softvér pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby spoločnosť 
Microsoft zrušila možnosť softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo 
kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie neovplyvní iný obsah. Prevzatím licencií na chránený 
obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže medzi licencie zahrnúť aj zoznam 
zrušeného softvéru. Vlastníci obsahu môžu na získanie prístupu k obsahu od vás vyžadovať 
upgrade technológie WMDRM. Pred upgradom si od vás softvér spoločnosti Microsoft 
obsahujúci technológiu WM DRM vyžiada súhlas. Ak upgrade odmietnete, nebudete môď 
pristupovať k obsahu, ktorý vyžaduje upgrade. Funkcie WMDRM s prístupom na Internet 
môžete vypnúť. Aj po vypnutí týchto funkcií môžete stále prehrávať obsah, na ktorý máte 
platnú licenciu. 

Windows Media Player. Prehrávač Windows Media Player pri; používaní zisťuje.u spoločnosti 
Microsoft: 

kompatibilné hudobné služby online vo vašej oblasti a 

nové verzie prehrávača. 

Ďalšie informácie nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605. 

Odstránenie škodlivého softvéru. Ak počas inštalácie začiarknete políčko Získať dôležité 
aktualizácie pre inštaláciu, softvér môže vyhl'adať a odstrániť z vášho počítača škodlivý 

. softvér. Škodlivý softvér sa označuje výrazom "malware". Ak je softvér spustený, odstráni 
škodlivý softvér, ktorý je uvedený a aktualizovaný na lokalite 
www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Počas kontroly škodlivého softvéru sa 
spOločnosti Microsoft odošle správa so špecifickými informáciami o zistenom škodlivom 
softvéri, s chybami a ďalšími· informáciami o počítači. Tieto informácie sa použijú na 

, vylepšenie softv~ru a ďalších produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Žiadne informácie 
uvedené v týchto. správach sa nepoužijú. na to, aby srpe vás identifikovali alebo kontaktovali. 
Funkciu zasielania správ môžete vypnúť podl'a pokynov uvedených na lokalite 
www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane 
osobných údajov nástrOja na odstraňovanie neželaného softvéru na lokalite .. 
gb.microsoft.com/fwlink/?LinkId= 113995. 

Network Awareness. Táto funkcia pasívnym sledovaním sieťového prenosu alebo aktívnymi 
dotazmi DNS alebo HJTP určuje,či je systém pripojel1ý.ksieti, Dotaz iba prenáša štandardné 
informácie Tep/lP alebo DNS na účely smerovania. Funkciu aktívnych dotazov môžete vypnúť 
pomocou nastavenia v databáze Registry. 

Služba Windows Time. Táto služba raz týždenne synchronizuje systém so serverom 
time.windows.com a nastavuje v počítači presný·čas. Funkciu môžete vypnúť alebo si vybrať 
preferovaný časový zdroj v aplete Dátum a čas na Ovládacom paneli. Spojenie používa 
štandardný protokol NTP. 

Služba Network Address Translation (NAD prevodu adresy IPv6 ITeredo). Táto funkcia 
umožňuje existujúcim domácim zariadeniam internetových brán prevod na adresu IPv6. 
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Adresa IPv6 je internetový protokol novej generácie. Umožňuje koncovú pripojitel'nosť, ktorú 
často vyžadujú aplikácie obojsmernej komunikácie (peer-to-peer). Pri každom spustení 
softvéru sa služba klienta siete Teredo pokúsi vyhl'adať verejnú internetovú službu Teredo. 
Vyhl'adáva ju odoslaním dotazu prostredníctvom Internetu. Dotaz iba prenáša štandardné 
údaje služby DNS na vyhodnotenie toho, čije váš počítač pripojený na Internet a či môže 
vyhl'adať verejnú službu Teredo. V prípade, že 

používate aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojitel'nosť IPv6, alebo 

konfigurujete bránu firewall tak, aby bola pripojitel'nosť IPv6 vždy povolená, 

štandardné údaje internetového protokolu budú predvolene odosielané službe Teredo 
spoločnosti Microsoft v pravidelných intervaloch. Žiadne d'alšie informácie sa spoločnosti 
Microsoft neodošlú. Ak chcete používať iné servery ako servery spoločnosti Microsoft, 
predvolené nastavenie môžete zmeniť. Použitím pomôcky príkazového riadka s názvom 
"netsh" môžete funkciu vypnúť. 

Urýchl'ovače, Ak v programe Internet Explorer kliknete alebo presuniete kurzor na 
urýchl'ovač, poskytovatel'ovi služby sa môžu odoslať nasledujúce údaje: 

názov a celá webová adresa alebo adresa URL aktuálnej webovej stránky, 

štandardné informácie o počítači a 

akýkol'vek vybratý obsah. 

Akpoužívate urýchl'ovač od spoločnosti Microsoft, používanie odosielaných informácií 
podlieha Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Toto 
vyhlásenie je dostupné na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ak používate 
urýchl'ovač od tretej strany, používanie odosielaných informácií podlieha postupom na 
ochranu osobných údajov, ktoré používa táto tretia strana. 

Služba návrhov na vvhl'adávanie. Ak v programe Internet Explorer zadáte vyhl'adávací dotaz 
v poli Okamžité vyhl'adávanie alebo ak zadáte otáznik (?) pred hl'adaný výraz na paneli 
s adresou, počas zadávania sa budú zobrazovať návrhy (ak ich podporuje služba poskytujúca 
vyhl'adávanie). Všetok text zadaný v poli Okamžitévyhl'adávanie alebo na paneli s adresou 
(ak mu predchádza otáznik) sa počas zadávania odosiela službe poskytujúcej vyhl'adávanie. 
Navyše, po stlačení klávesu Enter alebo kliknutí na tlačidlo Hl'adať sa službe poskytujúcej 
vyhl'adávanie odošle všetok text nachádzajuci sa v poli Okamžité vyhl'adávanie alebo na 
paneli s adresou. Ak používate službu poskytujúcu vyhl'adávanie od spoločnosti Microsoft, 
používanie odosielaných informácií podlieha Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane 
osobných údajov v režime online. Toto>vyhlásenie je dostupné na lokalite 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ak používate službu poskytujúcu vyhl'adávanie od 
tretej strany, používanie odosielaných informácií podlieha postupom na ochranu osobných 
údajov, ktoré používa táto tretia strana. Službu návrhov na vyhl'adávanie môžete kedykol'vek 
vypnúť. V takom prípade použite položku Spravovanie doplnkov, ktorá sa zobrazí po stlačení 
tlačidla Nástroje v programe Internet Explorer. Ďalšie informácie o službe návrhov na 
vyhl'adávanie nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

Súhlas na aktualizáciu infračerveného vysielača alebo prijímača. Softvér môže obsahovať 
technológiu na zabezpečenie správnej funkčnosti infračerveného vysielača alebo prijímača 
dodávaného s určitými produktmi založenými na technológii Media Center. Súhlasíte s tým, že 
softvér smie aktualizovať firmvér tohto zariadenia. 



Propagačné ponuky online aplikácie Media Center. Ak pomocou funkcií aplikácie Media Center 
softvéru pristupujete k internetovému obsahu alebo iným internetovým službám, takéto 
služby môžu od softvéru získať nasledujúce informácie, na základe ktorých budete môcť 
dostávať, prijímať a používať určité propagačné ponuky: 

určité informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ používaného 
operačného systému a prehl'adávača a názov a verziu používaného softvéru, 

vyžiadaný obsah a 

jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. 

Používaním funkcií aplikácie Media Center na pripojenie k týmto službám vyjadrujete súhlas 
so zhromažďovaním a používaním takýchto informácif. 

b. Používanie informácií. Spoločnosť Microsoft môže informácie o počítači a urýchl'ovači, návrhy 
na vyhl'adávanie, správy o chybách a o škodlivom softvéri používať na zlepšenie svojho softvéru 
a služieb. Sri1iemeich tiež zdiel'ať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. 
Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom 
spoločnosti Microsoft. 

c. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by 
ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používatel'mi. Služby nesmiete používať na 
získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkol'vek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkol'vek 
spôsobom. 

8. ~OZSAH LICENCIE. Softvérsa poskytuje na základe licencie,nepredáva sa. Táto zmluva vám len 
pOskytuje niektoré práva na používanie funkcií, ktoré sú súčasťou vydania licencovaného softvéru. 
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné prava. Softvér smiete používať výhradne 
spôsobom povol~nýí'n v tejto zmluve, pokia I' vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva 
aj napriek tomuto obmedzeniu. Musíte pri tom dodržiavať akékol'vek technicke obmedzenia softvéru, 
ktoré ho um()žňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete: 

obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru, 

spätné analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkQu takejto činnosti 
v rozsahu, vakom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovnepovol'uje príslušný právny 
poriado~ . 

použWaťkomponenty softvéru na prevádzku aplikácií, ktoré sa nedajú prevádzkovať v rámci softvéru, 

napriek stanoveným .obmedzeniam vytvárať viac kópií softvéru, než je uv~dené v tejto zmluve 
alebo povolené príslušným právnym poriadkom, 

poskytovať softvér ostatným na kopírovanie, 

prenajímať, poskytovať za poplatok ani požičiavať softvér ani 

používať softvér na účely služieb komerčného hosťovania softvéru. 

9. SKÚŠOBNÉ.TESTOVAN.IE.MICROSOFT .NET. Softvér obsahuje niekol'ko komponentov .NET 
Framework (II.NETKómponenty"). Môžete vykonať interné skúšobné testovanie týchto komponentov. 
Výsledky akéhokol'vek skúšobného testovania týchto komponentov smiete zverejniť za predpokladu, 

( 
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že súhlasíte s podmienkami uvedenými na lokalite go.microsoft.comjfwlinkj?UnkID=66406. Napriek 
akejkol'vek inej zmluve, ktorú môžete mať uzavretú so spoločnosťou Microsoft, ak zverejníte výsledky 
skúšobných testov, spoločnosť Microsoft má právo zverejniť výsledky skúšobného testovania vašich 
produktov, ktoré konkurujú príslušnému .NET Komponentu za predpokladu, že dodrží rovnaké 
podmienky uvedené na lokalite go.microsoft.comjfwlinkj?UnkID=66406. 

10. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. 

a. Médium. Ak ste softvér získali na disku alebo inom médiu, smiete si vytvoriť jednu záložnú kópiu 
média. Smiete ju používať len na opätovnú inštaláciu softvéru v licencovanom počítači. 

b. Elektronicky prevzatý softvér. Ak ste softvér zakúpili a prevzali online, smiete si na disku 
alebo inom médiu vytvoriť jednu kópiu softvéru na účely inštalácie softvéru v počítači. Smiete ju 
tiež používať na opätovnú inštaláciu softvéru v licencovanom počítači. 

11. DOKUMENTÁCIA. Ktokol'vek s prístupom k vášmu počítaču alebo k internej sieti smie kopírovať 
a používať dokumentáciu na interné referenčné účely. 

12. SOFTVÉR, KTORÝ NIEJE URČENÝ NA ĎALŠÍ PREDAJ. Softvér označený ako "NFR" (Not for 
Resale) alebo "Nie je určený na ďalší predaj" je zakázané predávať. 

13. AKADEMICKÉ VYDANIE SOFTVÉRU. Ak chcete používať softvér označený ako "Akademické 
vydanie" alebo "AF:', musíte byť "oprávneným používatel'om v oblasti vzdelávania". Ak neviete, či ste 
takouto osobou, navštívte lokalitu www.microsoft.comjeducation alebo sa obráťte na afiláciu 
spoločnosti Microsoft v príslušnej krajine. 

14. GEOGRAFICKÉ OBMEDZENIA. Ak je softvér označený ako softvér vyžadujúci aktiváciu 
v špecifickej geografickej oblasti, môžete ho aktivovať iba v geografickej oblasti uvedenej nabalení 
softvéru. Softvér pravdepodobne nebudete môď aktivovať mimo tejto oblasti. Ďalšie informácie 
o geografických obmedzeniach nájdete na lokalite go. microsoft.comjfwli nkj?Unkld= 141397. 

15. UPGRADY. Ak chcete používaťupgradovanýsoftvér, najskôr musíte vlastniť licenciu na softvér 
schválený na upgrade~ Po upgrade táto zmluva nahrádza zmluvu pre pôvodný softvér, ktorý ste 
upgradovali. Poupgradovaní už nie je možné používať predchádzajúcu verziu softvéru. 

16. DOKLAD O LICENCII. 

a. Pravý doklad o licencii. Ak ste softvér získali na disku alebo inom médiu, vaším dokladom 
o licencii sú štítok s Certifikátom pravosti spoločnosti Microsoft spolu s dodaným pravým kódom 
Product Key a doklad o kúpe. Ak ste softvér zakúpili a prevzali online, vaším dokladom o licencii 
sú pravý kód Product Key pre softvér, ktorý ste dostali pri kúpe, a doklad o kúpe od 
autorizovaného elektronického dodávatel'a pravého softvéru spoločnosti Microsoft. Doklad o kúpe 
je možné overiť podl'a záznamov vášho predajcu. 

b. Licencia Windows Any time Upgrade. Ak ste softvér upgradovali pomocou softvéru Windows 
Anytime Upgrade, vaším dokladom o licencii sú doklad o licencii na upgradovaný softvér, kód 
Product Key pre softvér Windows Anytime Upgrade a doklad o kúpe. Doklad o kúpe je možné 
overiť podl'a záznamov vášho predajcu. 

c. Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite www.howtotell.com. 

17. PREVOD NA INÝ POČÍTAČ. 



a. Iný softvér ako Windows Anytime Upgrade. Softvér smiete previesť a nainštalovať v inom 
počítači. Takýto počítač sa stáva licencovaným počítačom. Cie!'om takéhoto konania nesmie byť 
zdiel'anie tejto licenciemedzi počítačmi. 

b. Softvér Windows Anytime Upgrade. Softvér smiete previesť a nainštalovať v inom počítači/ ale 
len vtedy, ak to povol'ujú licenčné podmienky upgradovaného softvéru. Takýto počítač sa stáva 
licencovaným počítačom. Ciel'om takéhoto konania nesmie byť zdiel'anie tejto licencie medzi 
počítačmi. 

18. PREVOD NA TRETIU STRANU. 

a. Iný softvér ako Windows Anytime Upgrade. Prvý používatel' softvéru môže softvéra túto 
zmluvu jednorazovo previesť priamo na tretiu stranu. Musí však na ňu previesť originálne 
médium, certifikát pravosti/ kód Product Key a doklad o kúpe. Ak sa softvér prevádza oddelene 
od počítača/ ešte pred prevodom musí prvý používate!' odstrániť softvér. Prvý používatel' si 
nemôže ponechať žiadne kópie softvéru. 

b. Softvér Windows Any time Upgrade. Priamo na tretiu stranu môžete softvér previesť iba 
s licencovaným počítačom. Nemôžete si ponechať žiadne kópie softvétuani staršie vydanie. 

c. Iné požiadavky. Pred povoleným prevodom musí druhá strana súhlasiť s tým/že sa na prevod 
a používanie softvéru vzťahuje táto zmluva. 

19. POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE H.264/ AVC, VIDEOŠTANDARDE VC-l, 
VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-4 A VIDEOŠTANDARDE MPEG-2. Softvér obsahuje 
technológiu vizuálnej kompresie H.264jAVC, VC-l/ MPEG-4 (časť 2) a MPEG-2. Spoločnosť MPEG LA, 
L.L.c. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení: 

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE 
TECHNOLÓGIE AVC~ VC-l, VIZUÁ~N~ ~~CHNOLÓGIE MPEG-4 (ČASŤ 2) AVIDEOTECHNOLÓ~IE 
MPEG-2 NA OSOBNE A NEKOMERCNE UCELY SPOTREBITEĽA NA (i) KODOVANIE VIDEA VSULADE 
SO ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE ("VIDEOŠTANDARDY") ALEBO (ii)DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, 
VC-l/ MPEG-4 (ČASŤ 2) A MPEG-2 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI 
AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE 
TAKÉHOTO VIDEA. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE 
INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA/ L.L.c. NAVŠTÍVTE LOKALITU 
WWW.MPEGLA.COM. 

20. PROGRAMY TRETÍCH STRÁN. Softvér obsahuje programy tretích strán. Na ich používanie sa 
vzťahujú licenčné podmienky dodané s týmito programami. 

21. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom 
a nariadeniam platným v Spojených štátoch amerických. Musíte postupovať v súlade so všetkými 
vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa 
vzťahujú na softvér. Tieto právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, 
koncových používatel'ov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 
www.microsoft.comjexporting. 

22. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Spoločnosť Microsoft poskytuje služby technickej podpory pre 
softvér v súlade s informáciami uvedenými na lokalite 
www.support.microsoft.comjcommonjinternational,aspx. Ak používate softvér, ktorý nie je platne 
licencovaný/ nemáte nárok na používanie služieb technickej podpory. 



23. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva (vrátane nižšie uvedenej záruky), dodatočné podmienky 
(vrátane a kých ko l've k licenčných podmienok v tlačenej forme dodaných spolu so softvérom, ktoré 
môžu upravovať alebo nahrádzať niektoré alebo všetky tieto podmienky) a podmienky pre používané 
doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre 
softvér a služby technickej podpory. 

24. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK. 

a. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa 
riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na· uplatňovanie nárokov z jej 
porušenia bezohl'adu na konflikt zákonných princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov 
vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebitel'ov, nekalej súťaže a porušenia 
práva sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom žijete. 

b. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkol'vek inej 
krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. 

25. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku 
vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete maťajvoči strane, od 
ktorej ste softvér získali. Ak to nepovol'uje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva 
nemení vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku daného štátu alebo krajiny. 

26. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKÔD. Od spoločnósti Microsoft a jejdodávatel'ov 
môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do sumy, ktorú ste zaplatili za softvér. 
Nemôžete vymáhať náhradu za žiadne iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, 
špeciálnych, nepriamych ani náhodných škôd. 

Toto obmedzenie sa vzťahuje na: 

akékol'vek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít 
tretích strán alebo programov tretích strán a 

nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej 
zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom príslušným 
právnym poriadkom. 

Uplatňuje sa aj v prípade, 

ak oprava, náhrada alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí straty alebo 

ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných· škodách. 

Niektoré štáty nepovol'ujú vylúčenia ani obmedzenia náhodných ani následných škôd. V takom 
prípade sa na vás nemusia vzťahovať obmedzenia ani vylúčenia uvedené vyššie. Nemusia sa na vás 
vzťahovať ani v prípade, ak vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia ani obmedzenia náhodných, 
následných či iných škôd. 



*********************************************************************** 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

A. OBMEDZENÁ ZÁRUKA. Ak dodržiavate pokyny a softvér je platne licencovaný, bude pracovať 
v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sa v ňom alebo s ním dodávajú. 

B. ZÁRUČNÁ LEHOTA. PRÍJEMCA ZÁRUKY. DUKA AKÝCHKOL'VEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK. 
Obmedzená záruka sa vzťahuje na softvér počas jedného roka Qd jeho;získaniaprvým 
používateľom. Ak počas tohto roka dostanete doploky, aktúalizá<:ie alebo výmenný 
sofWér, .záruka sa na ne bude vzt'ahovat' zvyšok záručnej lehoty alebo tridsat'.(30) dní 
podl'a toho, ktorá lehota je dlhšia. Ak prvý používateľ preve(jie softvér, zostávajúca časť záruky 
sa bude vzťahovať na príjemcu. 

V rozsahu povolenom právnym poriadkom všetky impli<:itnézárukyalebo podmienky 
trvajú len počas lehoty obmedzenej záruky. Niektoré štáty nepovol'ujú obmedzenia trvania 
implic;itnej záruky,takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať •. Tieto obmedzenia sa na vás 
nemusia vzťahovať aj preto, ženiektoré krajiny neobmedzujú trvanie implicitnej záruky alebo 
podmienok. 

C. VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY. Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené vaším zavinením (alebo 
chybným zaobchádzaním}, konaním. iných osôb .alebo udalosťami, ktoré Spoloc:nQsť Microsoft nemôže 
mať v rozumnej miere pod kontrolou. 

D. NÁHRADA ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. SPQIOČn~st'MicrC)soft opraví alebo.l1ahradf $oftvér 
bezplatne. Ak ho spoločnost' Microsoft nemôže opravit;' ani nahradit', vráti vám sumu, 
ktorá je uvedená na potvrdenke za softvér. Bezplatne opraví alebo nélhradí aldoplnky, 
aktualizácie a náhradný softvér. Ak ich spoločnost' Microsoft nemôže opravit' ani 
nahradit:',vráti vá.,.. sumu, ktorú ste za.nezaplatili (ak existuje). JUcch~te, aby vám 
peniaze boli vrátené, musíte softvér odinštčllovat;'a spoločnosti Mjcrosoftvrátit;'všetky 
médiá a ďalšie súvisia~ materiály spolu s dokladom o kúpe. Toto sú vaše jediné náhrady 
za porušenie obmedzenej z4ruky •. 

E. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA NIE SÚ OBMEDZENÉ. Na základe miestnych právnych predpisov 
môžete mat' dodatočné spotrebiteľské práva, ktoré táto zmluva nemôže zmen it'. 

F. POSTUPy PRI ZÁRUKE. Ak chcete využiť záručnú službu, musíte sa preukázať dokladom o kúpe. 

1. Spojené štáty americké a Kanada. Informácie o záručnej službe a o tom, ako získať späť 
peniaze za softvér získaný v Spojených štátoch amerických a Kanade, získate od spolo~nosti 
Microsoft: 

na telefónnom čísle. (800) MICROSOFT, 

na adrese MicrOsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399 alebo 

na stránke www.microsoft.comjinfojnareturns.htm. 

2. Európa, Stredný východ a Afrika. Ak ste softvér získali v Európe, na Strednom východe alebo 
v Afrike, obmedzenú záruku poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited. Ak si 
chcete uplatniť nárok vyplývajÚci z tejto záruky, mali by ste sa obrátiť na 
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spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building 
Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, alebo 

na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine (navštívte lokalitu 
www.microsoft.com/worldwide). Na Slovensku volajte číslo +421 (2) 58 10 28 11 alebo si 
pozrite stránku www.microsoft.com/slovakia. 

3. Krajiny mimo Spojených štátov amerických, Kanady, Európy, Stredného východu 
a Afriky. Ak ste softvér získali mimo územia Spojených štátov amerických, Kanady, Európy, 
Stredného východu a Afriky, obráťte sa na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine 
(navštívte lokalitu www.microsoft.com/worldWide). 

G. ODMIETNUTIE ĎALŠíCH ZÁRUK. Obmedzená :záruka je jedinou priamou zárukou 
poskytovanou spoločnost'ou Microsoft. Spoločnost' Microsoft neposkytuje žiadne ďalšie 
výslovné záruky ani podmienky. Kde je to povolené miestnymi právnymi predpismi, 
spoločnost' Microsoft odmieta implicitné záruky obchodovatel'nosti, vhodnosti na 
konkrétny účel a neporušenia cudzích práv. Ak vám napriek tomuto vylúčeniu poskytuje 
miestny právny poriadok akékol'vek implicitne záruky alebo podmienky, v rozsahu povolenom 
príslušným právnym poriadkom sú vaše náhrady uvedené vo vyššie uvedenom článku Náhrada za 
porušenie záruky. 

H. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ŠKÔD ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. Na porušenia tejto obmedzenej 
záruky sa vzt'ahuje vyššie uvedený článok Obmedzenie a vylúčenie náhrady škôd. 

Táto z.áruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžu sa na vásvzt'ahovat' aj 
ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých štátoch odlišné. Môžete mat' aj ďalšie práva, ktoré 
sú odlišné v jednotlivých krajinách. 

!!!!EULAID!!!! 
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ORACLE-

ZMLUVA O·POSKYTOV ANÍ LICENCIÍ A SLUŽIEB ORACLE v021910 

A. Zmluvné definície 
"Vy" a "Váš" označuje jednotlivca alebo subjekt, ktorý podpísal túto Zmluvu (,,zmluva") a objednal si Programyalalebo Služby od 
spoločnosti Oracle Slovensko spoL s. r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, zapísaná vOR OS 
Bratislava I, odd. Sro, vložka Č. 1l0271B ("Oracle") alebo autorizovaného distribútora. Pojem "Pomocné programy" sa vzťahuje 
k materiálom tretich strán špecifikovaných v Programovej dokumentácii, ktoré je možné použiť iba pre účely inštalácie alebo 
prevá!izkov!ÚÚa Programov s ktorými sa· tieto Pomocné programy dodávajú. Pojem "Programová· dokumentácia" sa vzťahuje 
kužívateľskej priručke Programu a inštalačnej príručke Programu. Pojem "Programy" označuje Oracle softvérové produkty, ktoré ste 
si objednali, programovú dokumentáciu a akékoľvek aktualizácie programovziskané prostredníctvom te<;hnickej p04pory. Pojem 
"služby" označuje technickú podporu, vzdelávacie, hostované/outsourcing služby, konzultačné alebo iné, Vami. objednané služby. 

B. Účinnosť;t:mluvy 
Táto Zmluva je platná a účinná spoločne s objednávl<ou, ktoráje jej neoddeliteľnou súčasťou. 

C. Posky1:nutépráva 
Po akceptácii Vašej objednávkyzo strany Oracle získavate nevýlučné, neprenosné, bezpoplatkové, časovo neobmedzené - perpetual 
(poki~ v objednávke nie je uvedené inak) právo bez povinnosti hradiť ďalšie. licenčné poplatky,. limitované právo na používanie 
programov a akýchkoľvek služieb, ktoré ste si objednali výlučne pre potreby svojej podnikateľskej činnosti a v súlade s podmienkanri 
tejto zmluvy, vrátane definícií a predpisov stanovených v objednáyke. a programovej dokunl,entácii. Môžete. povoliť svojim 
zástupcom, odberateľom a dodávateľom (vrátane poskytovateľov outsorcingu) používať programy na tieto účely, pričom 

zodpovedáte za ich použitie v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Ste oprávnený použiť.prpgraIllY, ktoré slÍ vytvQrené špeciálne 
k mOŽl;lostispolupráce tnedzi Vami, Vašimi .zákaznikmia dodávateľmi v rámcjVášho intelJ1ého.obchodného systétp.u. V prípade 
akceptácie, Oracle V ásllPoveďomi.a zašle kópiu Zmluvy. Programová dokumentácia bude doručená spolu s programanri, alebo je 
prís.tupnáon.line na adrese http;l/oracle,comlcontracts. Sl~by sú poskytované na základe . aktuálnychpnlVidiel spolQčnosti Oracle 
pod).'a príslušnélio. typu objednanej Služby a tieto pravidlá sú predmetom zmien, niPŽll byť pridané dodatočnépodmienl<y,obsah 
aYyInedzenie týchto. podmie:nokjeuvedený v objednávke (okrem podmienok TechniclQ'j podpory, ktorá je YyInedzenáv časti}l. 
tejt<>. Zmluvy), Nazá14ade zaplatenia ceny Služieb spoJočnosti Oracle získate obmedzené, nevýlučné,nepreI).OSllé, bezpqplatkové ~ 
časovo neobmedzené oprávnenie k užívaIJiu vš.etkých výsledkov Služieb, ktoré ste ~i objednali výhrad;ne.2;aMelom. vlastných 
interných pracovných činností a podľa podmienok teHo Zmluvy smu, že niektoré lunotnezachytiteľllévýsledky môžu.byť 
predmetom samostatného licenčného ujednania uvedeného v objednávke. 

Slutby poskytované V súlade s touto zmluvou S~ ·;tl1ÔŽU vzťahovať. k užitiu Programov vlastnených alebo distdbqovaných 
~poloč:nosťou Oracle,ktoré ste ziskali na: :z;áklade samostatnej· objednávky: Zmluva, naktQrúsa odvoláva Vašaobjednávk~ I).a 
Programy, llpravuje oprávnenie k výkonu práva užiťProgratny špecifikované.v tejto. objednávke. Akékoľvek.službyzískané od 
spolóčnostiOracle sú ponúkané samo~tatnea.nezávisle na takýchto programových licenciách a môžete ziskaťtakéto službyalepo 
takétoprogramoyé licencie navzäjom J;lezávisle. . 

D. Vlastníctvo a obmedzenia 
Spoločnosť Oracle je výhradným vlastníkom a ponecháva si všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva na programy a 
výsledkyvýyoja poskytnuté na..záld~de tejto Zmluvy prostreQnictvom služieb. Máte možnosť vytyoriť si: dostatočný Počet kópii z 
každého programu pre potreby vlastného licencovaného používania a jednu kópiu z každého programového nosiča. 

Technológia tretích strán, ktorá mô~e byť vhodná· alebo potrebná pre· použitie s .niektorými .Program1J11Ú Oracle, je' uvedená 
v Programovej Dokumentácii. Takáto technológia tretich strán je licencovaná podľa licenčnej zmluvy na technológiu tretej strany za 
podmienok špecifikov@!lých v programovej dl)~entácii anie z~ podmieJ;lok t~jto Zmluvy. 

Nie je dovolené: 
• odStrániť alebo upraviť žiadne označenia programov alebo akékoľvek oznámenia o vlastníckych právach Oracle; 
• sprístupniť programy akýmkoľvek spôsobom tretej strane pre potreby podnikateľského použitia tretej strany (pokiaľ takýto 

prístup nie je výslovne povolený prekonkr:étne programové licencie Vami získané); 
• spôsobiť alebo povoliť spätné zostavenie alebo rozkompilovanie programov, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu funkčnej 

súčinnosti (toto obmedzenie sa vzťahuje tiež na znázorňovanie dátovej štruktúJ:y alebo podobných z<)rojov a materiálov 
vytvorených Programom); 

- zverejniť výsledky akýchkoľvel<: výkonnostných testov programov (benclunark tests) bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Oracle. 
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E. Záruky, zrieknutie sa nároku a exkluzívne odškodnenie 
Spoločnosť Oracle poskytuje záruku na funkčnosť licencovaných Programov v súlade s popisom, ktorý je uvedený v príslušnej 
programovej dokumentácii, a to od chvíle, kedy vám spoločnosť Oracle poskytne oprávnenie k licencii počas jedného roka od 
dodania (od ich odoslania alebo elektronického stiahnutia). Uplatnenie záruky ste povinný oznámiť spoločnosti Oracle písomne 
v priebehu záručnej doby. Spoločnosť Oracle takisto poskytuje záruku na služby s tým, že objednané služby budú poskytované 
spôsobom obvyklým v tomto odvetví. Uplatnenie záruky ste povinný oznámiť písomne spoločnosti Oracle v priebehu 90 dní od 
prevedenia chybných služieb. 

SPOLOČNOSŤ ORACLE NEZARUČUJE, ŽE PROGRAMY BUDÚ FUNGOVAŤ BEZCHYBNE ALEBO NEPRETRŽITE, 
ANI ŽE ORACLE ODSTRÁNI VŠETKY PROGRAMOVÉ CHYBY. 

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH ZÁRUK JE VAŠIM VÝLUČNÝM OPRÁVNENÍM 
A ZÁVäZKOM SPOLOČNOSTI ORACLE: (A) OPRAVIŤ PROGRAMOVÉ CHYBY, KTORÉ SPôSOBUJÚ PORUŠENIE 
ZÁRUK, ALEBO AK SPOLOČNOSŤ ORACLE NEBUDE SCHOPNÁ NAPRAVIŤ TAKÉTO PORUŠENIE ZÁRUK 
OBCHODNE PRIJATEĽNÝM SPôSOBOM,MôŽETE UKONČIŤ POUŽÍVANIE PROGRAMOVEJ LICENCIE A MÁTE 
NÁROK NA VRÁTENIE LICENČNÝCH POPLATKOV, KTORÉ STE PREDPLATILI A NEVYUŽILI ZA TECHNICKÚ 
PODPORU K UKONČENÝM PROGRAMOVÝM LICENCIÁM PODĽA TEJTO ZMLUVY; ALEBO (B) OPäTOVNE 
POSKYTNÚŤ SLUŽBY ALEBO AK SPOLOČNOSŤ ORACLE NEBUDE SCHOPNÁ RIADNE NAPRAVIŤ PORUŠENIE 
ZÁRUK OBCHODNE PRIJATEĽNÝM SPôSOBOM, MôŽETE UKONČIŤ POUŽÍVANIE PRÍSLUŠNÝCH SLUŽIEB 
A MÁTE NÁROK NA VRÁTENIE VAMI ZAPLATENÝCH POPLATKOV SPOLOČNOSTI ORACLE ZA PRÍSLUŠNÉ 
SLUŽBY, KTORÉ SPôSOBILI PORUŠENIE ZÁRUK POSKYTNUTÝCH NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY. 

V ROZSAHU, V KTOROM TO PRIPÚŠŤA ZÁKON, SÚ TIETO ZÁRUKY EXKLUZÍVNE A NEEXISTUJÚ ŽIADNE INÉ 
VYSLOVENÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, VRÁTANE ZÁRUK ALEBO PODMIENOK 
PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNE ÚČELY. 

F. Skúšobné programy (Trial Programs) 
Ste oprávnený objednať si skúšobné programy, alebo Oracle môže do objednávky pridať .programy navyše, ktoré možno použiť 
výlučne na skúšobné, neprodukčné účely .. Skúšobné programy nesmú byť využívané na poskytovanie alebo pri zúčastňovanÍ sa 
školení o obsahu alalebo funkčnosti programov. Na vyskúšanie týchto Programov je poskytnutá lehota 30 dní od dátumu dodania 
objednaných Programov.· Ak sa rozh()dnete používať niektoré z týchto programov aj po uplynutí 30-dňovej skúšobnej lehoty, musíte 
získať od Oracle alebo autorizovaného distribútora na každý program licenciu. Ak sa rozhodnete nezakúpiť licenciu na žiadny 
program po uplynutí 30"dňovej skúšobnej lehoty, nesmiete ho ďalej používať a zo svojich počítačových systémov musíte vymazať 
príslušné programy. Programy podliehajúce licencii na skúšobné účely sa poskytujú v stave "ako sú" a pre tieto prógramy Oracle 
neposkytuje. žiadne služby technickej podpory ani žiadne záruky na tieto programy. 

G. Odškodnenie 
Ak tretia strana vznesie proti Vám alebo spoločnosti Oracle (ďalej len "Príjemca", čo môže byť Oracle alebo Vy podľa toho, ktorá 
strana obdrží Materiál) nárok v súvislosti s akoukoľvek informáciou, návrhom, inštrukciou, softvérom, dátami alebo materiálom ( 
ďalej len "Materiál") poskytnuté Vami alebo Oracle (ďalej len "Poskytovateľ", čo môže byť Oracle alebo Vy podľa toho, ktorá 
strana poskytla Materiál) a používané Príjemcom porušujú jeho práva duševného vlastníctva, je Dodávateľ povinný na svoje náklady 
hájiť Príjemcu proti nárokom a odškodní ho za škody, záväzky, náklady a výdaje stanovené súdom z dôvodu porušenia nárokov 
tretích strán alebo úhradu za porušenie práv tretích strán stanovenou v dohode o vyrovnaní, ak Príjemca bude postupovať 
nasledovne: 

• okamžite písonme upozorní Poskytovateľa, že obdržal oznámenie o nároku, najneskôr však do 30 dní od dátumu obdržania 
nároku, prípadne aj skôr v závislosti od príslušných zákonov; 

• poskytne Poskytovateľovi výlučnú kontrolu nad obhajobou a akýmikoľvek rokovaniami o vysporiadaní; a 
• poskytne Poskytovateľovi informácie, právomoc a pomoc potrebnú pri obhajobe alebo vysporiadaní nárokov. 

Ak sa Poskytovateľ donmieva, že ktorýkoľvek z Materiálov by mohól porušiť práva duševného vlastníctva tretej strany, Poskytovateľ 
sa môže rozhodnúť buď modifIkovať Materiál tak, aby neporušoval príslušné práva (tak, aby si zároveň zachoval svoju použiteľnosť 
a funkčnosť), alebo získať licenciu, ktorá by umožnila ďalšie používanie, alebo ak ani jedna z týchto alternatív nie je prijateľná z 
komerčného hľadiska, Poskytovateľ· môže ukončiť licenciu príslušného Materiálu a žiadať vrátenie použiteľného Materiálu a 
refundovať Príjemcovi poplatky, ktoré za licencie zaplatil spolu s poplatkami za predplatenú a nevyužitú technickú podporu licencie. 
Ak ste Poskytovateľom a takéto vrátenie materiálne ovplyvní schopnosť Oracle plniť si svoje záväzky týkajúce sa príslušnej 
objednávky, Oracle môže, na základe vlastného uváženia, ado 30 dní po písonmom upozornení, ukončiť objednávku. Poskytovateľ 
neodškodní Príjemcu, ak Príjemca zmení Materiál mimo rozsahu použitia určeného v dokumentácii koncového používateľa 
Poskytovateľa, alebo ak Príjemca používa takú verziu Materiálu, ktorá už bola nahradená, ak nároku na odškodnenie v dôsledku 
porušenia bolo. možné predísť použitím nezmenenej aktuálnej verzie Materiálu, ktorý bol Príjemcovi dodaný. Poskytovateľ nie je 
povinný odškodniť Dodávateľa v prípade, že nárok je vynesený na základe informácie, návrhu, špecifIkácie, inštrukcie, software, dát 
alebo iného Materiálu, ktorý nebol dodaný Dodávateľom. Poskytovateľ neodškodní Príjemcu v prípade, ak nárok na odškodnenie 
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vyplýva z informácii, návrhu, špecifikácie, inštrukcii, softvéru, dát alebo materiálu, ktoré neposkytol Poskytovateľ. Spoločnosť 
Oracle Vás neodškodni v prípade porušenia práv spôsobené Vašim konaním proti ktorejkoľvek trétej strane, pokiaľ Vám bude 
dodaný Program Oracle a pokiaľ by jeho použitie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy nespôsobilo porušenie práv k duševnému 
vlastnictvu tretich strán. Spoločnosť Oracle neodškodni žiadny nárok, ktorý vznikol v dôsledku: (l) patentu, o ktorom ste boli 
informovaný pred účinno~ťou tejto zmluvy (žalobou, požiadavkou, oznámením); alebo (2) Vášho konania pred účinnosťou tejto 
zmluvy. Tellto odstavec definuje výhradné právo na náhradu za akékoľvek vznesené nároky alebo vzniknuté škody na základe 
porušenia práv tretich strán. 

H. Technická PQdpQra 
Pre potreby objednávkového dokumentu je Technická podpora ročná predplatená služba poskytovaná spoločnosťou Oracle, ktorú ste 
si objednali pre špecifikované Programy. Objednaná technická podpora (vrátane prvého roku poskytovania Technickej podpory a 
všetkých nasledujúcich) sa poskytuje na základe štandardných zásad Oracle pre poskytovanie technickej podpory platných v qase 
~oskytovaniaslužieb. Zásady pre poskytovanie .technickej podpory, zapracované do tejto Zmluvy, sa môŽQ meniť podľa uvážtmia 
oracle s tým, že zmeny Zásad pre poskyt9vanie technickej podpory Oracle nemôžu mať .za následok podstatné zníženie úrovne 
Služieb poskytovaných pre Programy s platenou Technickou podporou počas doby, za ktorú boli uhradené poplatky za technickú 
podporu. Pred podpisaním objednávkového dokumentu na príslušné služby py samai Zákazník so zásadami. oboznámiť. Aktuálna 
verzia štandardných zásad pre poskytovanie technickej podpory je prístupná na adrese: http://oracle.comlcontracts. 

Poskytovanie. Technickej podpory je účinné odo dňa účinnosti objednávky? pokiaľ nie je . d,ohodnuté inllk. Ak bola objednávka 
~kutočnelláprostre<;1n.ictvom Oracle Store, rozhodujúcije deň akceptácie objednávky zo strany Oracl~, 

Software Updates LiceJ;lSe & Support (alebo akákoľvekIl\ÍStupnicka StužbaJlpravuJúca obIlovu techni~keJpo<lpory So~eUpdate 
Lictmse &SJlPport, ďalej . len "SULS"), ktorú ste nadobudli na zákláde objlld,Ilávky sa môže každoro.qne obnovovať a v p~pade, že 
ste obnovili SULSpre rovnaký. počet licencii Programov ako v pôvodnej objednávke, počas úvodných dvoch rokov obnovy' sa 
popl!ltky Ilezvýšia o viac ako. 5% vzhľadol)1 na POpl!itky za predchádzajúci rok. SpolQčnosť Oracle je opIá,vnenfi ~Šlť cenu SULg, 
pokiaľ nie je v Obj<;:d,Ilá,vke dohodnuté inak. Ak sú záväzky z objedňávkY plnené partnerom. spoÍočnosti OraCle,. ~ude poplatok za 
SDLS vpryom roku obQ.bvy vo výške uvedenej partnerompre toto obdobie v objednávke; cena za SULSv druhom rbku obnovenia 
sa nezvtši ó viac ako 5% oprotivýške poplatkov za predchfldzajúci r()Is:: . 

Ak sa rozhodnete objednať technickú podporu pre akúkoľvek licenciu z licen.čného balika, ste povinný objednať technickú podporu 
pre všetlj.:y licencie V rámci balika. V prípade zrušenia technickej podpory pre niektoré licencie z balika .licenciib!lde technicM 
p.odpQra pre zostávajúcelicenci<;: spoplatnená podľa zIlenia zásad technjckej .~odpory aktuálneho V Čas<;:zrušenia. DefJrucia B~ika 
licen,cii Oracle j<;: pris!úpllá v zásadách techriickej podpory. Ak sa rozbodriete n<;:objednať technkkú podporu, nie .. st<;:oPJáVpený 
aktuálízovať .akékoľv<;:k nepodpóŕované prograp1ové licencie novými verÚamiprogramu. 

, • • '. , ' , .'. o.' , 

I... .'. . JTkónčenie zmluvy . . . . . " . . 
Akjedna ZO zmluvných strán. poru~i podmienky tej~o zmluvy a.do 30 dni <;ld pisonm~ho .oznámeniao t<;:jto skutočnosti neodStrIÚli icl). 
poiU~eniei strana, ktor~sa p9rušenia dop~tila,porušiía záv~ a protistrana, ld:orá sa pQIUŠenia nedopustila, l)1ôže túto ZI)1lUV)l 
ukončiť. Ak Oracle ukonči programové licencie podľa ustanoveni čl. G - Odškodnenie, musite uhrad,iť .do 30. driivšetky neu.ljradené 
čiastky,. ako aj všetky ostávajúce neuhradené čiastky za objednané programy alebo služby poskytiJ.uté v súlade s touto zmluvou spolu 
s príslušnými daňami a výdavkami. Zmluvná strana, ktorá neporušila podmienky zmluvy je oprávnená predÍžiť obdobie 30 dni 
o potrebnú dobu ktomu, abydruhá strana O1ohla vyvijať primeran~ úsilie na zjednanie n~prayY. Súhlasite s. tým,že v prípacie 
nedodržania podmienok tejto zmluvy uesmiete tieto objedllané programyalale1JO služby využívať. V prípade; že. ste využIli Orade 
fip.ancing Divi8ion .zml!lvuna . uhradenie poplatkov splatných podľa objednávky, a ak. neplníte sY9je povirulosti podľa Oracle 
FiIlancing Division zmluvy týkajúcej sa takejto objednávky, n~srniete poúžiVl;lť objednané programyalalebo služby.PlatIlosť 
ustanoveni týkajúcich sa obmedzenia zodpovednosti, porušenia Jlstanoveni o odškod,Ileni, platieb li iných podľa ich povahy 
relevantných článkov nieje ukončením alebo vypršaním platnosti tejto zmlúvy dotknutá. . . 

J. Poplatky a dane 
Všetky poplatky Sú splatné Oracle. do 3Q dni odo dňa vystavenia faktúry. Ste zároveň povinný uhŕadiť PPH či iné podobné. dane 
podl'aplatnÝch zákonov, kt()ré musi Oracle platiť na základe Vami objedllaných programov alal<;:bo služieb, svýn.imkou dani 
z prijmov Oracle. Ste povinný uhradiť Oracl<;: všetky náležite vynllÍožené výdavky súvisÍace s poskytnutými Službami. Póplatky za 
služby uvedené v objednávke nezahŕňajú DPH a vyššie uvedené výdavky. Podpisom tejto Zmluvy sa zaväzujete, že zaplatite cenu 
uvedenú v Objednávke a to bez ohľadu na dostupnosť budúcich Programov alebo icl). aktualizácii; s tým, že (a) pokiaľ objednávate 
SDLSpre Programy, predchádzajúca veta nezbavuje. spoločoosťOracle jej povinnosť Vám poskytllúťaktuáiizácie vsIUade 
s objednávkou, pokiaľ aak takéto aktualizácie budú k dispozicii ato v súlade so zásadami technickej podpory spoločnosti Oracle 
platnými v danej dobre, a (b)predchádzajúca veta nemeni Vám udelené právo ku ktorémukoľvek licencovanému Programu v súlade 
a za podmi<;:nok stanoveIlých v Objednávke a tejto Zmluve. 
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K. Zachovanie mlčanlivosti 
Na základe tejto zmluvy môžu mať zmluvné strany medzi sebou navzájom prístup k dôverným informáciám ("dôverné informácie"). 
Obe strany súhlasia, že zverejnia také informácie iba z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Dôverné informácie 
sa obmedzujú na podmienky a ceny podľa tejto zmluvy, a na všetky informácie jasne označené ako dôverné v čase predaja. 

Dôverné informácie ani jednej zo zmluvných strán nebudú obsahovať také informácie, ktoré: (a) sú alebo sa stanú súčasťou verejnej 
domény prostredníctvom nečinnosti alebo zanedbaním povinností druhej zmluvnej strany; (b) boli v právoplatnom vlastníctve druhej 
zmluvnej strany ešte pred odtajnením a neboli získané druhou zmluvnou stranou, či už priamo alebo nepriamo, od vlastníka takejto 
informácie; (c) sú v súlade so zákonom odtajnené druhej zmluvnej strane treťou stranou, pričom na ich odtajnenie sa nevzťahujú 
žiadne obmedzenia; alebo (d) sú nezávisle vytvorené druhou zmluvnou stranou. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú navzájom dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách druhej zmluvnej strany po dobu 
troch rokov od dátumu odtajnenia. Obe strany sa zaväzujú, že sprístupnia dôverné informácie iba tým zamestnancom alebo 
zástupcom, ktorí sú povinní ich zachovávať v utajení. Nič nesmie brániť žiadnej zo zmluvných strán poskytnúť informácie 
o podmienkach alebo cenách uvedených v tejto zmluve alebo objednávkach vystavených v súlade s touto zmluvou pri súdnych 
procesoch vzniknutých z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou. 

L. Úplná zmluva 
Súhlasíte s tým, že táto zmluva a informácie v nej explicitne zahrnuté odvolávkou (vrátane odvolávok na informácie, ktoré sú na 
URL alebo v označených zásadách), spolu s príslušnou objednávkou, predstavujú úplnú zmluvu pre programy a služby Vami 
objednané a táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy alebo dojednania, či ústne alebo písomné, 
vzťahujúce sa k týmto programom alalebo službám. V prípade neplatnosti alebo neuplatniteľnosti akejkoľvek podmienky tejto 
zmluvy zostávajú ostatné ustanovenia naďalej v platnosti a tieto neplatné či neúčinné podmienky sa nahradia ustanovenim, ktoré je 
najbližšie podobné svojím významom a obsahom. Vyslovene sa vyjadruje súhlas s tým, že podmienky tejto zmluvy a akejkoľvek 
Oracle objednávky nahrádzájú podmienky akejkoľvek nákupnej objednávky alebo iného, nie Oracle dokumentu, a žiadne podmienky 
obsiahnuté v takejto nákupnej objednávke alebo inom nie Otacle dokumente nebudú platiť pre objednané programyalalebo služby. 
Táto zmluva nesmie byť upravovaná a práva a obmedzenia nesmú byť menené alebo sa od nich nemôže upustiť inak ako písomne 
a podpisom, alebo na základe online akceptácie zo strany Oracle Store Vami autorizovanými zástupcami a Oracle a akékoľvek 
požadované upozornenia a oznámenia k tejto Zmluve musia byť poskytnuté druhej strane písomne. 

M. Zodpovednosť za škodu 
ŽIADNA STRANA NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, ~ÁHODNÉl MIMORIADNE, 
REPRESÍVNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ZA STRATU ZISKU, PRIJMOV, UDAJOV ALEBO 
POUŽÍVANÝCH DÁT. MAXIMÁLNA VÝŠKA NÁHRADY ZA ŠKODY OD SPOLOČNOSTI ORACLESA OBMEDZUJE 
PODĽA TEJTO ZMLUVY A OBJEDNÁVKY V SÚVISLOSTI SO ŠKODAMI, Čl UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA 
ZMLUVY ALEBO PORUŠENIA ZÁKONA, JE OBMEDZENÁ NA VÝŠKU CENY, KTORÚ STE UHRADILI 
SPOLOČNOSTI ORACLE. POKIAĽ ŠKODA VZNIKLA V DôSLEDKU .POUŽÍV ANIA PROGRAMU ALEBO SLUŽBY 
JE VÝŠKA. NÁHRADY ŠKODY OBMEDZENÁ NA VÝŠKU ČIASTKY ZAPLATENEJ SPOLOČNOSTI ORACLE ZA 
CHYBNÝ PROGRAM ALEBO SLUŽBU. 

N. Export 
Na programy sa vzťahujú právne predpisy Spojených štátov pre export a ďalšie príslušné zákony SR upravujúce vývoz a dovoz. 
Ste povinný sa riadiť týmito zákomni a obmedzeniami vzťahujúcich sá na užívanie Progtamov vrátane výsledkov Služieb ako 
hmotne zachytiteľného výstupu poskytnutého na základe tejto Zmluvy (vrátane priameho i nepriameho vývozu). Nie ste oprávnený 
akékol'vekUdaje, informácie afebóVýsIedky Služieb vyvážať piiamóčiIlepfiillno a tým porušiCV'ysšié uvedéné zákony 
a obmedzenia, ani umožniť ich využitie pre účely, ktoré tieto zákony zakazujú, vrátane šírenia jadroVých, chemických alebo 
biologických zbraní alebo vývoja raketovej technológie. 

O. Všeobecné ustanovenia 
l. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že 
táto zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom a v prípade akéhokoľvek súdneho sporu týkajúceho sa tejto zmluvy ste sa Vy a Oracle 
dohodli podriadiť sa Výlučnej súdnej právomoci súdov v Slovenskej republike podľa sídla spoločnosti Oracle. 

2. V prípade akéhokoľvek spom medzi Vami a spoločnosťou Oracle, alebo ak chcete poskytnúť oznámenie v súlade s časťou 
o Odškodnení, alebo sa stanete predmetom konkurzného.alebo iného podobného konania, bezodkladne zašlete písomné oznámenie o 
tejto skutočnosti na adresu: Oracle Slovensko spol. s LO., Dunajská 15, 811 08 Bratislava. 

3. Nesmiete postúpiť túto zmluvu alebo poskytnúť alebo previesť objednané programyalalebo služby alebo podiel v nich inému 
jednotlivcovi alebo subjektu. Ak poskytnete programyalalebo služby na zabezpečenie svojich záväzkov, strana, v prospech ktorej sa 
zabezpečenie vykonalo, nemá právo použiť alebo previesť programyalalebo služby, a ak sa rozhodnete financovať získanie 
programovalalebo služieb, musíte dodržiavať Oracle zásady financovania, ktoré sa nachádzajú na http://www.oracle.comlcontracts. 
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4 .. S výnimko.U neplatenia alebo. Po.rušenia práv vlastníctva Oracl~ vzhľado.m na programy, nesmie ani jedna zo. stránpo.dniknúť 
žiadne kro.ky, bez o.hľadu na ich fo.rmu, kto.ré by vyplývali z tejto. zmluvy alebo. sa vzťaho.vali na túto. zmluvu, neskôr ako. do. dvo.ch 
ro.ko.v po. vzniku príčiny na príslušné kro.ky. 

5. Spo.Io.čno.sť Oracle smie sko.ntro.Io.vať Vaše užívanie Pro.gramo.v na základe o.známenia Po.daného. 45 dní vo.pred. Súhlasíte, že 
budete so. sPo.Io.čno.sťo.u Oracle sPo.lupraco.vať pri tejto. ko.ntro.le a Po.skyto.vať primeranú súčinno.sť pri prístUpe k info.niláciám. 
Takáto. ko.ntro.la nebude neprimerane zasaho.vať do. Vašej bežnej praco.vnej prevádzky. V prípade, že užívanie Pro.gramo.v 
nezo.dpo.vedá Po.dmienkam stano.vených to.uto. ZmlUVo.U, je Vám sPo.Io.čno.sť Oracle o.právnená vyúčto.vať čiastku, kto.rá zo.dpo.vedá 
zistenému ro.zdielu, Po.dľa cien spolo.čno.sti Oracle. Ste Po.vinný uhradiť túto. čiastku. do. 3Q dní. o.d . dátUmu vystavenia faktúry. 
V prípade nezaplatenia, môže sPo.Io.čno.sť Oracle uko.nčiť Po.skyto.vanie technickej Po.4Po.ry,užívanie licencií a túto. Zmluvu. Oracle 
nezo.dpo.ve4á za akéko.ľvek výdavky, kto.ré V 1ÍIll vzniknú z dÔVo.du sPo.lupráce pri vyko.nani auditu. 

P; VyŠ§ia mo.c 
Žiadna zo. zmluvných strán nie je zo.dpo.vedná za chybu alebo. meškanie po.kiaľ to.to. bo.lo.spôso.bené napr,: v dôsledku vo.jny, 
nlWadnutia, sabo.táže; výpadko.m. el~ktrjckej . energie, teleko.munibčného. spo.jenie, kto.ré nie je spôs9bené .zmluvnou strano.u, 
právnymi no.rmami (zahrňujúce o.bmedzenie alebo zrušenie e:xpo.rtnýchalebo. iných licencií) či akejk.o.ľvek inej skuto.č~sti, ktorá nie 
je spôso.l>ená4ôsledko.mjednania zmluvnej strany. Obidve. stranY sú Po.vinné zmierniť 4ôsledky zásahu vyššej mo.cL Po.kiaľúčinky 
vyššej moci trvajú dlhšie ako. 90 dní, akáko.ľvek strana je o.právn~ná vypo.ve4ať nepo.skytnuté. Služby: nazákla4~ píso.mného 
o.známenia do.ručeného. druhej zmluvnej strane. To.to. ustano.venie nezbavuje zmluvnú stranu Po.vinno.sti uskuto.čniť primerané kro.ky 
po.dľa svo.jicl1 bežných Po.stUpo.v pri náhn:lde ško.dy. To.to ustano.venie Vás.ďalej nezbavuje povinno.sti zaplatiť za do.ručené Pro.gramy 
alebo. po.skytnuté. Služby. 

Q. Licenčné defmície a pravidlá 
Aby ste plne po.ro.zumeli po.skyto.vanej licencii (o.právnenie k výkonu práva užívať Programy), musíte sipo.zrieť definície tÝkajúce sa 
licenčnej sústavy, po.dmieno.k a určenia termíno.v, kto.ré sú uvedené nižšie. 

Adaptér. (Adapter) : je defino.vaný ako. každý interfejs so.ftvérového. kódu, inštalo.vaný na každ~m serveri Oracle Internet 
ApplicatiónServer Enterprise Editio.n, kto.rý ria4i ko.munikáciu info.rmáciimedzi každo.u verzio.u so.ftvéro.vej aplikácie alebo. systému 
tretej o.so.by a progr3fuiunispo.lo.čno.stiOracle. 

1 mil. rl)čnéJto. objemu transakcií ,($M AnnlJlll Transa~tio.n V Qlume) . : je. defino.vaný al<o. je4en.· milióp .am~ripkých401árov 
(=717.500,- Euro.) celko.vej ho.Wlo.tyvšetkých.nákupných o.bjednávo.k a všetkých aukciiuskuto.čnených V<Uni. a o.statnými 
pro.stredníctvo.m Oracle Exchange Marketplace Po.čas príslušného. roka platno.sti licencie pre Oracle Exchange Marketplace, bez 
o..hľadu na to, či výsledko.mtal<ýchtoaukpií sú nákupné o.bjednávky, pričo.m ak. výsle4k.o.maukcie je nákupná o.bjednávka,po.to.msa 
zap.o.čita len raz dn Ro.Čného. objemu transakcií. 

Appl.catio.ns Natio.nal Language SUPPo.rt (NLS) Supplement Media Packs: Pre zákazníko.v užívajúceho. Techniékúpo.dpo.ru sú 
info.rmácie o. to.m, kto.ré. p~odukty:už bo.li prelo.žené do. po.dpo.ro.vaných jazyko.v . k dispo.zícii .. ua MetaLink;u 
(http://metalink.o.racle.com).Iba niekto.ré produkty: z Applicatio.ns NLSSupplementMedia Packs sú prelo.žené. Po.kiaľ steno.vý 
Zákazník, alebo. nevyužívate Technickú po.dpo.ru ko.ntaktujte Oracle Acco.unt Manažéra pre získanied,'alších informácií. 

1 mil. Dolárov Ro.čného. príjmu. apIikácie($M in Applicátion Annual Revenue): je defirio.variY ako.jedenrin1ión atneriék;ých 
401áÍ'o.v (=717.5QO~~ Euro.), bez daní, spraco.vanýprostrednícťvóm licenco.vaného. programu. Pre pro.dukty:spo.ločno.sti Oracle Self" 

. _. _. S:enrice_E:'Bilíing __ saročný príjemro.:vnLcelkilvejfakturo\ranej _sume pre. všetkyúč1y _spolo.čncisti,ktoré_majú_ aspoň 'jedného_ 
zapísaného. užívateľa za zúčtovacie o.bdobie. 

Aplikácia In$tance (App Instance): je defino.vaná,ako. každá individuálna inštalácia aplikácie (k!lŽdáApIikácia Instance), kto.rú 
môžete iptegro.vať po.UŽívanimpro.gramo.v. Kaž4ý program identiflko.vaný ako. program,,2 Instance" vám P9skytUje právo.' po.užiť 
ko.nkrétny pro.gram na integráciu 4vo.ch Aplikácií Instance. Každý pro.gram identi:t'iko.vaný ako. pro.gram ,,Addnl Instanee" vám 
po.skytUje právo. po.užiť ko.nkrétny pro.gram na integráciu jednej prídavnej Aplikácie Instance. . 

Používatel' aplikácií (AppIicatio.n User): je defino.vaný ako. jedno.tlivec V iuni o.práVnený po.užívať príslušné aPlikačné Pro.gramy, 
kto.ré sú inštalo.vané na jedno.m serveri alebo. na viacerých servero.ch bez o.hľadu na to., či jedno.tlivec v ľubo.vo.ľno.m čase Pro.gram(y) 
aktívne po.užíva. Po.kiaľ licencuj()te Oracle SeJf Service Wo.rk Requests optio.nspo.lo.čne s Oracle Enterprise Asset Managelp.ent, 
musíte udržiavať licencie pre zhodný po.čet Applicatio.n User licencovaných po.užívateľo.v aje Vám po.skytnutépiáv9 
n~o.bmedzeného. prístUpu pre všetkých vašich z.aniestnanco.v na zadanie po.žiadavky na prácu, prehliaôanie statUsu tejto. po.žiadavky a 
prehliadanie do.plňujÍlcich údajo.v. Po.užívateľ aplikácií (Applicatio.n User) licenco.vaný na Oracle Or4er Management je o.právnený 
manuálne vkladať o.bjednávky priamo. do. Programo.v s tým, že akéko.ľvek elektro.nické vkladanie o.bjednávo.k z iných zdro.jo.v musí 
byť licenco.vané samo.statne. Pre Oracle. So.urcing, Oracle iSupplier Po.rtal, Oracle Services Procurement,. Peo.pleSo.ft eSupplier 
Connectio.n, Peo.pleSo.ft Strategic So.urcing áJD Edwards Supplier SelfService pro.gramy, je opnivneniepo.užívať uvedené pro.gramy 
vašimi externými do.dávateľmi zahrnuté vo. vašo.m aplikačno.m licenčno.m o.právnení. 
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Používatel' aplikácií s prístupom len na čítanie (Application Read-Only User) : je definovaný ako jednotlivec Vami oprávnený 
spúšťať len dopyty alebo zostavy v rámci aplikačného Programu, na ktoré ste získali non-read-only licencie, a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či je program osobou aktívne používaný. 

Značka (Brand): je definovaná ako pomenovaná ponuka produktu, ktorá zodpovedá špecifickej molekulárnej štruktúre, ktorá zahŕňa 
násobné dávky a rozličnú intenzitu rovnakých molekulárnych štruktúr. 

Strana formulára prípadovej správy (Case Report Form (CRF) Page) : je definovaná ako "elektronický ekvivalent" celkového 
počtu fYzických papierových strán dial'kovo aktivovaných programom (explicitne merané programom ako Nástroje na 
zhromažďovanie prijatých dát) počas obdobia 12 mesiacov. Nesmiete prekročiť licencovaný počet CRF strán počas žiadneho 
obdobia 12 mesiacov, pokiaľ nezískate od Oracle licencie na dodatočné CRF strany. 

Collaboration Program User: je definovaný ako osoba Vami oprávnená používať Programy, ktoré sú nainštalované na jednom 
serveri alebo na niekoľkých serveroch, bez ohľadu na to,ČÍ táto osoba Programy aktívne užíva v ktorúkoľvek danú dobu. Z dôvodu 
výpočtu, nmožstvo užívateľov anmožstvo licencií na Beehive Synchronous užívateľov sa Collaboration Program User vo Vašej 
spoločnosti určuje tak, že je to každý užívateľ, ktorý má právo zorganizovať alebo hosťovať web konferenciu a zúčastňovať sa web 
konferencie; všetci externí účastníci k vašej spoločnosti, ktorí sa zúčastňujú web konferencie nie sú predmetom licenčných práv. 

Odmeňovaný jednotIivec(Compensated Individual) : je defmovaný ako jednotlivec, ktorého odmeňovanie alebo výpočty 

odmeňovania generujú Programy. Pojem Odmeňovaný jednotlivec zahŕňa, avšak neobmedzuje sa len na Vašich zamestnancov, 
kontraktorov, pracovníkov na dôchodku a akékoľvek iné osoby. 

Počítač (Computer) : je definovaný ako počítač, na ktorom sú Programy inštalované. Licencia na počítač Vám umožňuje používať 
licencované Programy na jedinom špecifikovanom počítači. 

Concurrent User: je definovaný ako každý jednotlivec, ktorý môže v danom momente využívať alebo mať prístup k programom. 
Súčasní užívatelia budú len vaši zákazníci alebo perspektívni zákazníci a nie obchodní partneri alebo vaši zamestnanci. 

Konektor (Connector): je definovaný ako každý konektor spájajúci softvérový produkt s externým produktom. Samostatný konektor 
je nutné použiť pre každý jednotlivý produkt ktorý má byť interfejsovaný so softvérovým produktom. 

1 mil. nákladov na predaný tovar ($M Cost of Goods Sold) : je definovaný ako jeden milión amerických dolárov (=717.500,
Euro) celkových nákladov na zásoby, ktoré spoločnosť predala počas svojho fiškálneho roka. Ak nepoznáte svoje Náklady za 
predaný tovar, potom Náklady za predaný tovar sa rovnajú 75 % celkového príjmu spoločnosti. 

Custom Suite user: je definovaný ako jednotlivec Vami oprávnený k používaniu Programov zahrnutých v príslušnom Custom 
Application Suite programe, ktoré sú nainštalované na jednom alebo viacerých serveroch, bez ohľadu na to, či táto osoba Programy 
aktívne užíva v ktorúkoľvek danú dobu. 

Zákazník (Customer): je definovaný ako subjekt uvedený vo vašej objednávke. Oprávnenie k výkonu práva používať Programy, 
ktoré sú definované v objednávkovom dokumente, sú poskytnuté len obchodnou činnosťou Zákazníka, a žiadny iný subjekt nemá 
právo Programy použiť na svoje obchodné aktivity alebo činnosti (yrátane zákazníkov, partnerov alebo ovládaných či ovládajúcich 
subjektov). Počet počítačov, na ktorýchje Program nainštalovaný, kopírovaný aIeb() používaný, nie je obmedZenÝ. . 

Zákaznícky účet (Customer Account): je definovaný ako každý špecifický zákaznícky účet definovaný špecifickým číslom účtu, pre 
ktorý sú programom spravované alebo zobrazované účtovné informácie, bez ohľadu na počet individuálnych majiteľov účtov 
spojených s takýmito účtami. 

Záznam Zákazníka (Customer Record): je definovaný ako každý špecifický záznam zákazníka (vrátane záznamov o kontaktoch, 
záznamov o možnostiach a záznamov v externých zdrojoch dát), .ku ktorým môžete mať prístup používaním programu. 

Užívateľ - vývojár (Developer user)! Developer! Developer Seat: je defmovaný ako jednotlivec Vami oprávnený k používaniu 
Programov, ktoré sú inštalované na jednom alebo viacerých serveroch, bez ohľadu na to, či táto osoba Programy aktívne užíva 
v ktorúkoľvek danú dobu. Iba užívateľ-vývojár môže vytvárať, upravovať, zobrazovať programy a dokumentáciu a interagovať 
s Programami. 

Elektronická Rada Objednávok (Electronic Order Line) : je definovaná ako celkový počet rôznych rád objednávok elektronicky 
zadaných do Oracle Order ManageJ;llent, aplikácií z akéhokoľvek zdroja (okrem vložených manuálne licencovanými užívateľmi 
Order Management, Professional User 2003 alebo Professional User 2003- External) behom 12 mesiacov. Toto zahrňuje rady 
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objednávok, ktoré sú vložené elektronicky ako externé EDI, XML transakcií alebo iných elektronických médii vrátane nákupných 
objednávok ziskaných od Oracle a iných aplikácii. Nie je dovolené prekročiť celkový počet licencovaných Elektronických Rád 
Objednávok behom 12 mesiacov. 

Zamestmmec (Employee) : je definovaný ako každý Váš Zamestnanec zamestnaný na plný pracovný úväzok, polovičný pracovný 
úväzok, dočasne· zamestnaný a všetci Vaši' obchodní zástupcovia, kontraktori a konzultanti, Množstvo potrebných licencii sa urči 
v,závislosti od počtu Zamestnancov a nie na základe aktuálneho počtu použivateľov. Vpripaďe, že sa rozhodnete využivať alebo 
outsorcovať činnosti alebo pracovné pozície (pracovníkov) od inej spoločJ;J.osti, všetci zamestnanci tejto spoločnosti, teda 
zamestnanci na plný pracovný .úväzok, polovičný pracovný úväzok, dočasn.e zamestnani a všetci obchodní zástupcovia, kontraktori 
~kQnzultanti, ktori Vám poskytujú outsourcingové služby, musia byť spočitani pre účely licencovania do celkového počtu 
Zamestnancov. 

Užívatel' - Zamestnanec (Employee User): je definovaný ako zamestnanec Vami autorizovaný k použivaniu aplikačných 
Programov, ktoré sú inštalované bud' na samostatnom serveri alebo na viacerých serveroch, bez ohľadu na to, či táto osoba 
Programy aktívne používa v ak!'ljkoľvek danej dobe. .. 

En~erprise Employee . (Zamestnanec podni~u): Zamestnanec podniku je definovaný .ako váš zamestnanec na plný úväzok, 
čiastočný úväzok,. dočasný zamestnanec a každý z vašich zástupcov, externých pracovnikov a konzultantov .. Počet potrebnýc;h 
lic;encii je d.aný počtom zllIlJ,estnancov podniku a nie skutočným počtom užívateľov. Ďalej; vpripade, ak si ,zvolíte 0lltsourcovanie 
akejkoľvek obchodnej funk(.:iéna ,411.\ spoločnosť, všetci zamestnanci na plný úväzok, čiastočný úväzok, dočasn(zlIIlJ,estnanéia 
zástupcovia, externí pracovníci alebo konzultanti, ktori vám poskytujú služby outsourcingu, musia byť započítani .pr!'lúčely ur~enia 
počtu zamestnancov podniku. Hodnota týchto licencii k programom je určená počtom zamestnancov podniku. Pre tieto licencie 
k prograrnumus~ byť počet zakúpených licencii minimálne rovný počtu.zamestnancov podniku ku dňu účinnosti vašej objednávky. V 
príp~de,žepočet' zamestnancov podp.iku kedykoľvek'licencovaný ,počet prevýši, 'budete si musieť ()bjedtÍať ,ďalšie licencie' (a 
technickú podporu pre tieto dodatočné licencie) tak, aby sa počet zamestnancov podniku rovnal alebo .bol niž~í než licenc;ovaný 
počet. Nebudete mať žiadne právo na vrátenie, d.obropis, ani iné zvýhodnenie, pokiaľ počét zamestnancov podniku Ídesne. Ďalej, 
ka,ždý r!-Jk? 90 dní pred výročným dátumom vašej objednávky, bud.ete musieť spoločnosti. Orac;le (jznámiť .počet ;zamestnancov 
podniku k danému dátumu. ,. 

Ent'lrpdse Full Time Equ,ivalent (FTE). Student (Ekvivalent študentllpodniku): je definovaný ako študent na plný úväzok, ktorý 
jeiaplSaný do staVu vašej inštitúcie ako 25% FTE Študenta Definíeta plného úväzku Íl čiastočného úväzku je daná vaširni,z~adÍirni 
pre zaradenie študentov. Pokiaľ počet F1E Študentov je zlomkové číslo, bude tento počet pre účely určenia požadovaného počtu 
licencii zaokrúhlený na najbližšie vyššie celé číslo., Hodnota týcb-to licencii k programom je daná počtom FTE Študentov vpodni,ku. 
U týchto licencii kprogramom musi byťzak;úpeuýpočet licencii minimálne rovný počtuFTE ,Štud.entov v pqd.niku kudňu'pčinnosti 
yašejpbjeôiIávk.y, V prip~de, že počet F1E Štude~tov v podniku ~edykoľvek licenCOVanÝ počet prévýši, bud.ete si musieť objeôiIllť 
~alšié Jicencie (a technickú podporu pre tieto qodatočné licencie }t~, aby sa pOč,etF1EStudentov v Podniku rovnal !!Jebo bol niž~i 
neŽ licencovl!Ilýp,()čet. NebÚdete mať žiadn\). právo navrát~nie, . dobropi$, ani iné zvýhQdnel1ie, po~aľ počet FTE Študentov 
v podniku klesne. Ďalej, každý rok, 90 dllí pred výročným dátumom vašej objednÁvky, budete musieť spoločnosti Oracle omámiť 
p0če~ ,~1E Studentqv v podniku. k 4anému dátunulo' 

Ellterprise Trainee: Praktikant v pod,nikuje, definovÍmý ako zamestnanec, I;xternÝ pracovník, študent í!1éboináosobll, ktorá bude 
zlIZIl~enaná v programe. llodnota týchto licendi k programu j,e danápočto!ll praktikantoy v po4niku.Pre tieto ,ljcencie k l'rograrnú 
mUsi byť počet zakúpených lic;encii minimálne, rovný počtu praktikantov v podniku ku dňú účinnosti v*j obj!;ldliávky. V prípÍide, že 
počet praktikantov kedykoľvek licencovaný počet prevýši, budete si musieť objednať ďalšie licencie (a technickú podporu pre tieto 
dodatočné licencie) tak, aby sa počet praktikantov v podniku rovnal alebo bol nižší než je licencovaný počet. Nebudete mať žiaOOe 
právo na vrátenie, dobropis, ani iné zvýhodnenie, pokiaľ počet ptaktikantov v podniku klesne: Dalej, každý rok, 90 dni' pred 
výročnýmdátu.t;nom vašej objednávky, budete musieť spoločnostiOracle. oznámiť počet praktikantQv v.l?0dnik:u k danéJ;nu dátumu. 

Enterprise $M in Cost of Goods Sold: jeden milión amerických dolárov obratu podniku v nákladoch predaného tovaru je 
definovaný~o 717.500,- Euro v celkových nákladoc)J. zásob, ktoré spoločnosf pr!'ldala ~priebehu hospodárskeho roku. Pokiaľ vám 
nákl~y predan~hotpvaru nie sú máme, .potom sa náklfldy predaného tovaru bjldú rovnať 7~% c~lkových tržieb. spoločnosti. 
HodD.ota týchto lÍcencií k programom je daná počtom miliónov obratupoôiIiku vnákladoc;h predaného .tovaru, Pre tieto licencie 
k programu musi byť počet zakúpených licencii minimálne rovný počtu rĎ.iliónov obratu po<ÍIÍiku v nákladoch predaného tovarU ku 
dňu účinnosti vašej objednávky. V.prípade, že počet miliónov obratu podniku v nákladoch predaného tovaru kedykoľvek 
licencovaný počet prevýši, budete si musieť objednať d'al,šie licencie (a technickú podporu pre tieto dodatočné licencie) tak, aby sa 
ppčet nllliónóv obratu podniku V nákladoch predaného tovaru rovnal alebo bol nižši než je licencovaný objem. Nl;budete mať žiádne 
právo na vrátenie, dobropis, ani iné zvýhodnenie, pokiaľ počet miliónov obratu podniku v nákladoch predaného tovaru klesne. Ďalej, 
~dý rok, 90 dni pred výročným dátumom vašej objednávky, budete musieť spoločnosti Oracle omámiť počet miliónov ob~atu 
podniku v nákladoch predaného tovaru k danému dátumu. ' 

Enterprise $M in Freight Under Management -FUM: jeden milión amerických dolárov prepravného pódnikuje definovaný ako 
717,500,- Euro celkových nákladov na prepravu ponúkaných objednávok pre všetky zásielky za daný kalendámy rok v priebehu 
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trvania licencie. FUM budú obsahovať súčet skutočnej vami zakúpenej prepravy plus náklady na prepravu zásielok vami 
spravovaných (napr. vy nenakupujete prepravné služby v mene vašich klientov, ale poskytujete služby zabezpečenia prepravy pre 
vašich zákazníkov). Prepravné, ktoré je hradené treťou stranou, tak bude zahrnuté do súčtu FUM (napr. vaše prichádzajúce zásielky 
od dodávateľov s predplateným prepravným). Hodnota týchto licencií k programu je daná počtom miliónov dolárov prepravného 
podniku (FUM). Pre tieto licencie k programu musí byť počet zakúpených licencií minimálne rovný počtu miliónov prepravného 
podniku ku dňu účinnosti vašej objednávky. V prípade, že počet miliónov dolárov prepravného podniku kedykoľvek licencovaný 
počet prevýši, budete si musieť objednať ďalšie licencie (a technickú podporu pre tieto dodatočné licencie) tak, aby sa počet 
miliónov dolárov prepravného podniku rovnal alebo bol nižší než je licencovaný objem. Nebudete mať žiadne právo na vrátenie, 
dobropis, ani iné zvýhodnenie, pokiaľ počet miliónov dolárov prepravného podniku klesne. Ďalej, každý rok, 90 dní pred výročným 
dátumom vašej objednávky, budete musieť spoločnosti Oracle oznámiť počet miliónov dolárov prepravného podniku k danému 
dátumu. 

Enterprise $M in Revenue: : jeden milión amerických dolárov tržby podniku je definovaný ako 7l7.500,-Enro všetkých príjmov 
(úrokové príjmy a neúrokové príjmy) pred úpravou výdajov a daní, ktoré ste vytvorili v priebehu hospodárskeho roku. Hodtlota 
týchto licencií k programu je daná počtom miliónov dolárov tržieb podniku. Pre tieto licencie' k programu muSí byť počet 
zakúpených licencií minimálne rovný počtu miliónov dolárov tržieb podniku ku dňu účinnosti vašej objednávky. V prípade, že počet 
miliónov dolárov tržieb podniku kedykoľvek licencovaný počet prevýši, budete' si musieť objednať ďalšie licencie (a technickú 
podporu pre tieto dodatočné licencie) tak, aby sa počet miliónov dolárov tržieb podniku roVnal alebo bol nižši než je licencovaný 
objem. Nebudete mať žiadne právo na vrátenie, dobropis; ani iné zvýhodnenie, pokiaľ počet miliónov dolárov tržieb podniku klesne. 
Ďalej, káždý rok, 90' dní pred výročným dátumom vašej objednávky, budete musieť spoločnosti Oracle oznámiť počet miliónov 
dólárov tržieb podniku k danému dátuinu. 

Vyúčtovanie výdavkov (Expense Report)·: je definované ako celkový počet vyúčtovaní výdavkov spracovaných prostredníctvom 
Internet Expemes počas obdobia 12 mesiacov. Nie je dovolené prekročiť počet správ o nákladoch pokrytých licenciou poČas tohto 
dvanásťmesačriého obdobia .. 

Facn.ty User: je definovaný ako aktívny vyučujúci člen fakulty pre akreditovanú akademickú inštitúciú; takýto užívateľ je 
oprávnený využívať program na akademické a nekomerčné účely. 

Terénny technik (Field Technician): je definovaný ako inžinier, technik, zástupca alebo iná osoba, ktorú vyšlete d~ terénu a ktorá 
využíva Programy.' . 

$M' Freigtb under Management (FUM): je defiriovaný .ako jeden milión amerických doÍárov (=717.500,-Enro) zcelkového 
Qbjemu prepravného predložených objednávok za všetky. dodávky v danom kalendámQrn roku behom platnosti licencie. FDM 
zahrňuje súčet všetkých odmien za dopravu Vami platených a náklady dopravy, którú organizujete (napríklad neplalíte za dopravné 
za svojich odberateľov, ale poskytujete služby organiZácie dopravy pre svojich odberateľov). DopraVné platené treťou stranou musí 
byť taktiež zahrnuté do hodnoty FUM(napr. PoŠtovné za zásielky Vami odoslané od dodávateľov s predplateným.dopravným). 

Ekvivalent študenta denného štúdia (Full Time Equivalent Student - FTE Student): je definovaný ako každý študent denného 
štúdia zapísaný na vašej škole a každý externý študent (študent dial'kového štúdia) zapísaný na vašej škole sa počíta ako 25% FTE 
Študenta. Defimcia študenta "denného štúdia" áíebo študenta "externého štúdia" vychádza z vašej vnútornej smernice alebo 
nariadenia Ak pÓčet študentov neVychádza ria celé číslo, výsledok Sa zaokrúhľuje na najbliŽšie celé číslo potrebné pre účely 
dodržania licenčných požiadaviek. 

Guest Room: je definovaný ako počet miestnosti pre hosti spravovaných programom. 

Hosťovaný pomenovaný užívatel' (lIosted Named Úser): je definovaný· ako' osoba, ktorá ma všetky oprávnenia k prístupu 
k hosťovaným službám, bez ohľadu na to, či táto osoba využíva prístup k hosťovanej službe v ktorejkoľvek danej dob~. 

tK Faktúrovaná linka (tK h!.voice Line): je definovaná ako jeden tisíc fakturovaných riadkových položiek spracovaných 
programom počas obdobia 12 mesiacov. Nesmiete prekročiť licencovaný počet Fakturovaných liniek počas obdobia 12 mesiacov, 
pokiaľ ste od Oracle nezískali dodatočné Iícencie na Fakturované linky. 

!VR Port: je definovaný ako jednotlivý volajúci, ktorého je možné spracovať prostredníctvom systému !VR (Interaétive Voice 
Response). Musíte si zakúpiť licencie pre takýto počet IVR portov, ktorý predstavuje maximálny počet súčasne volajúcich, ktorý 
môžu byť spracovaný systémom IVR 

Learning Credits: môžu byť využité k získaniu školiacich produktov a služieb za ceny uvedené v Oracle University online katalógu, 
zverejnenom na adrese http://oracle.comleducation za podmienok tam uvedených. Learning credits môžu byť využité iba ria produkty 
alebo služby za cenu. uvedenú v cenníku platnom v dobe, kedy ste si objednali produkty alalebo služby a nemôžu byť použité na 
získanie iných produktovalalebo služieb spoločne s inými zľavami alebo špeciálnymi ponukami. CenÍlÍková cena bude znížená 
o zľavu uvedenú spoločnosťou Oracle. Leaming credits môžu byť použité k úhrade Vašich dlžnýchčiastokna poplatky, výdaje, dane 
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alalebo iné dlžné čiastky spoločnosti Oracle. Learning credits platia nadobu 12 mesiacov od dátumu akceptovania Vašej objednávky 
spoločnosťou Oracle, s tým, že musíte získať produkty alalebo využiť získané služby pred koncom tohto obdobia Learning credits 
môžete využiť iba na úzerní krajiny v ktorej boli objednané, nemôžu byť využívané ako forma platby pre ďalšie learning credits, 
nemôžu byť využité k nákupu samostatného produktu alebo služby, daní, poplatkov. Learning credits sú neprevoditeľné. Learning 
credits, nemôžu byť využité na kúpu samostatného produktu alebo služby. Pri využití learning credits, pre objednanie produktov či 
služieb použijete štandardné objednávkové materiály spoločnosti Oracle. 

tmil v Správe aktiv (S M in Managed. Assets): je definovaný. ako jeden mili(m amerických dolárov (=717 .500,- Euro) súhrnu: (1) 
účtovná hodnota investícií kapitálových, finančných alebo iných nákladov, vrátane rozdielov vlastných či riadených pre ostatných, 
ktoré sú aktívne v Programoch (2) účtovná hodnota aktív prevádzkových nákladov, vlastných či riadených pre ostatných, ktoré sú 
aktívne vPrograrnoch plus (3) účtovná hodnota pôžičiek, zmeniek, podmienených predajných zmlúv a ďalŠ.ích pohľadávok, vlastných 
či ostatných, ktoré boli predtým prenajaté a aktívne v Programoch., vrátane aktív z časovo ukončených prenájmov a uložených aktív; 
plus (4) účtovná hodnota aktív, ktoré neprodukujú výnos, vlastných či riadených pre ostatných, ktoré boli predtým Prenajaté a aktívne 
v Programoch, vrátane aktív z časovo ukončených prenájmov a uložených aktív, plus (5) skutočné náklady aktív prenájmu a pôžičiek, 
vzniknutých a aktívnych v Programoch, ktoré boli predané v predchádzajúcich 12 mesiacoch. 

Member Re~ord: je definovaný ako každý jednotlivý záznam zákazníka - člena zákazníckeho vernostného programu spravovaného 
programom. lOOK záznamov člena (Member Record) znamená sto tisíc záznamov člena (Member Record). 

Modul (Module) : .je definovaný ako každáprodukČlládatabáza, na. ktorej bežia Programy, 

Monitorovaný používatel' (Monitored User) : je definovaný ako jednotlivec, ktorý je sledovaný analytickým programom, ktorý je 
n~ta\ovaný Q.a je<jnom alebo viacerých serveroch bez ohľadu na· -to, či je. jednotlivec v ktorotpkoľvek okamihu aktí~e 
rq.oJ;lÍtOrovaný. JednQtliví užívatelia, ktorí. sú licenco;vap.í pre. analytický program ako Named t,JserPlus. alebo Application USlťr 
nerq.ôžu byť li!;encovaní ak;oMonitored User .. pre účely použitia.programu UsageAcceleratpr Analyti<;s musí byť licenco;vanÝ každý 
užívateľ Jicep.covaného aplikačného programu CRMSales.Pre účely.použitia p!,Qgramu HUfQ.ap.Resources Compensa~onAnalytics 
musia byť licencovaní všetci Vaši zamestnanci. 

Pre účely nasledujúcich aplikácií spolpčnosti Oracle (Governance, rusk aCQmpliance): Applícation A~cess Controls GoVernof, 
Appljcatioll Access Controls pre 13-Business Suite, COllfiguration Controls Govemor, CQllfiguration Controls pre E-BusiuessSuite, 
Transaction Controls Govemor, Preventive Controls Qovernor,. a Governance, Risk, a Compliance. ControlsS~ite .. plati,~e .počet 
Registrovaných. užívateľov sa rovná celkovému počtu špecifických užívateľov (jednotlivcov) E-Business Suite registrovaných tXt'nto 
programom tak, ako je definované/vytvorené ti,mkciou Usér Administration v E-Business Suite. Užívatelia funkcie iProcurement 
llIlebq self-Service HI)l1l.an Resources .niesú zahrnutí.. . . . . . 
Pre.lJčely.nasleduJúcich aplikácií.Peoplesoft .Enterprise (Governl;lIlce, Risk a Complil;lIl<;e): ApplicationAccess Cqntrols Go"er11or, 
Application Access Controls pre PeopleSoft Enterprise, Configuration Controls Governor,.a. Configtli'!lti()n ControlsprePeopleS()ft 
Enterprise platí, že počet Registrovaných užívateľov sa rovná celkovému počtu špecifických užívateľov (jédnotlivcov) PeopleSoft 
Enterprise (prípadlle akýchkoľvek iných aplilcál;illprogramov) regi*ovaných týmto progr!lfQ.om. 

Pomenovaný používatel'Plus (-NaJDed User: Plu~)/' Pomenovaný po~ívatel' (Named pser) : je deflhovaný ako j~dnotiivec 
oprávnený. Vami P9užÍvať Programy, id;oré boli inštalované na viacerých serveroch bez9hľadu na to, či jednotlivec v ľubovoľnQm 
čase Program(y) aktívne používa. Všetky zvyšné predpisy tejto defmície sa vzťahujú léll·nalicencieNamedUser Plus, anevzťalmjú 
sa na li<;encie Named User. Popri všetkých jednotlivcoch oprávnených používať Programy sa za Pomenovaného používateľa 
považuje aj zariadenie bez operátora (n9n .human operated device), ak; má tiež prístup kProgr!'\IP0m. Ak sa používa multiplexný 
hardvér alebo softvér (napr. TP monitor alebo web server produkt), počet sa stanovi v závislosti od multiplexného front endu. 
Automatické. dávkovanie. dát z .počítača do počítač!l je. povolené. ~ákaznik je zodpovedný za dodržanie minimálnych počto~ Named 
User. Plu~ ~(vateľov pre Progr!lfQ.Y, tak ako . je stanovené. .v nižšie uvedenej tabul'ke Licenčných pravidiel, v tabuľke. sú qyedené 
minimálne počty pre licencovanie Pómenovaného používateľa Plus pričom všetci užívatelia musia byť licehcovaní.. . 
Pre :účely nasledujúcich Programov: ConfIguration Management Pack pre Aplikácie, spojku System Monitoring pre hostiteľa, spojku 
Sys.tem MQnitoring Plug_in pre databázy iné než Oracle, spojku System Monitoring. Plug-in. pre iné než Oracle. Mi4dleware, 
Diagnostics Pack mé než Oracle Middleware, Management Pack pre WebCenterSuite, Management Pack Rre IBM Websph.e,r.e Porta! 
a Provisioning Pack, sa k stanoveniu počtu potrebných Nru,ned User Plus licencií započjtavajú len tí užívatelia tretích strán, ktor!. Sú 
riadení I sledovaní. 

Pre účely nasledujúcich programov: Application Management Pack pre sadu aplikácií Oracle E-Business Suite, ApplÍcation Change 
Management Pack pre sadu aplikácií Oracle E-Business Suite, Application Management Pack pre .Siebel a Application Management 
Pack pre PeopleSoft Enterprise saku. stanovelliu počtu potrebných N!UIled. User Plus licencií započítavajli vš.etci užíviitelia 
nÍiddleware alebo databázového softvéru? ktori podporujú príslušný aplikačný program. 

Každý emulovaný užívateľ (človek) a zariadenie bez operátora (non human operated device) s:ú považované za virtuálneho 
používateľa a budú započítaní pri určovaní množstva potrebných Named User Plus licencií, a to pre nasledujúce programy: Load 
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Testing pre Web Applications, Load Testing pre Web Applications Developer Edition, Load Testing Accelerator pre Web Services a 
Load Testing Accelerator pre Siebel. 

Pre účely nasledujúcich programov: Oracle GoldenGate, a Oracle GoldenGate pre Mainframe sa ku stanoveniu počtu potrebných 
licencií započítavajú len (a) užívatelia databázy, z ktorej sú používané dáta a (b) užívatelia databázy, do ktorej budú umiestnené dáta. 

Network Device: je definovaný ako technický alebo softvérový prostriedok, ktorého primárny účel je smerovať a riadiť komunikáciu 
medzi počítačmi alebo počítačovými sieťami. Príklady sieťových zariadení sú napríklad toutery, firewally alebo balancery zaťaženia 
siete. 

Nezamestnanecký užívateľ (Non Employee User-External): je defmovanýako osoba, ktorá nie je Vaším iamestnancom, 
kontraktorom ani poskytovateľom outsourcingu a ktorá je Vami autorizovaná k používaniu Programov, ktoré sú inštalované buď na 
samostatnom serveri alebo na viacerých serveroch, bez ohľadu na to, či táto osoba Programy používa v akejkoľvek danej dobe. 

Oracle Finance Division Contract: je zmluva medzi Vami a Oracle (alebo jednou z pobočiek Oracle) na základe ktorej je možné 
niektoré alebo všetky Vaše splatné čiastky podľa príslušnej objednávky splácať postupne. 

Objednávková linka (Order Line) : je definovaná ako celkový počet riadkových položiek objednávok spracovaných Programom 
počas obdobia 12 mesiacov. Viacnásobné riadkové položky objednávok môžu byť zadané ako súčasť individuálnej objednávky alebo 
Vaše kvóty a takisto môžete automaticky generovať Oracle Configurator. Nesmiete prekročiť licencovaný počet Objednávkových 
liniek počas žiadneho obdobia 12 mesiacov, pokiaľ nezískate od Oracle dodatočné licencie na Objednávkovú linku. 

Order Management Používateľ (Order Management User): je definovaný ako osoba Zákazníkom oprávnená užívať príslušné 
licencované aplikačné Programy, ktoré sú inštalované na jednotlivom serveri alebo niekoľkých serveroch, bez ohľadu na to, či táto 
osoba aktívne užíva Programy v akúkoľvek danú dobu. Order Management užívatelia sú oprávnení manuálne vkladať objednávky 
priamo do Programov s tým, že akékoľvek elektronické vkladanie objednávok z iných zdrojov musí byť licencované samostatne. 

Objednávky (Orders): predstavujú celkový počet rôznych objednávok na všetky Programy, ktoré sú súčasťou Elektronických 
objednávok (ElectronicOrders), vložené elektronicky (nie vložené manuálne oprávneným profesionálnym užívateľom) 
prostredníctvomEDI, XML, alebo iných elektronických médií vrátane nákupných objednávok obdržaných od Oracle Nákupu (Oracle 
Purchasing) v priebehu dvanásťmesačného cyklu; Povolený počet objednávok v priebehu dvanásťmesačného cyklu nesmie byť 
prekročený. 

Partner Organization: je definovaná ako tretia strana poskytujúca Služby vytvárajúca marketing a predaj Vašich produktov. 
V závislosti od typu odvetvia, Partner Organization· vystupuje v rôznych postaveniach či· označeniach, ako napr. predajcovia, 
distribútori, zástupcovia, agenti, sprostredkovatelia, makléri. 

Osoba (Person): je definovaná ako Váš zamestnanec alebo kontraktor, ktorý aktívne pracuje v mene Vašej organizácie alebo 
bývalý zamestnanec, ktorý sa podieľa na jednom alebo viacerých príspevkových plánoch spravovaných systémom alebo je naďalej 
týmto systémom odmeňovaný. Pre Ríadenieptojektových zdrojov (Project Resource Management) sa definuje Osoba ako jednotlivec 
naplánovaný v Projekte. Celkový počet potrebných licencií závisí od maximálneho počtu pracovníkov na plný a čiastočný pracovný 
úväzok, ktorých záznamy sú vedené v systéme. 

Physical Server: je definovaný ako každý fYzický server, na ktorom su Programy nainštalované. 

Portované číslo (Ported Number) : je definované ako telefónne číslo, ktoré si koncový používateľ ponechá pri prechode od 
jedného poskytovateľa služieb k druhému. Toto telefónne číslo je uložené v telefónnej ústredni a presúva sa do zodpovednosti inej 
telefónnej ústredne. 

Procesor (Processor) je definovaný ako všetky procesory,na ktorých sú Oracle Programy inštalované alalebo spúšťané. 
K programom s procesorovou licenciou môžu mať prístup všetci Vaši interní používatelia (vrátane agentov a kontraktorov) a Vaši 
používatelia tretej strany. Výpočet počtu potrebných licencií je stanovený na základe násobenia celkového počtu jadier procesom a 
licenčného faktom procesorových jadier špecifikovaného v Tabuľke Oracle Processor Core Factor, ktorá je uvedená na 
http://oracle.comJcontracts. 

Všetky jadrá na viacjadrových chipoch pre každý licencovaný Program musia byť sčítané anásledne vynásobené zodpovedajúcim 
licenčným procesorovýrn jadrovým faktorom a každý výsledok takéhoto násobenia bude následne zaokrúhlený smerom nahor na celé 
číslo. Pri licencovaní Programov Oracle Standard Edition One alebo Standard Edition uvedených v produktovom mene Programu sa 
počíta procesor rovnocenne k obsadenému soketu, v prípade, že je použitý model s multi-chipom, každý chip v module multi-chipu 
sa počíta ako jeden obsadený soket. 
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Napriklad viacjadrový chip server s Oracle Processor Core Factor 0,25 s inštalovanými!použivajúcimi Programami (inými ako 
Standard Edition One alebo Standard Edition) na 6 jadrách vyžaduje 2 procesorové licencie (6 * licenčný procesprový jadrový faktor 
0,25 = 1,5 čo sa zaokrúhľuje na celé číslo nahor = 2). Ďalší priklad: viacjadrový server hardverovej platformy neuvedenej v Tabuľke 
Oracle Processor Core Faktor s inštalovanými!použivajúcimi Programami na 10 jadrách vyžaduje 10 procesorových licencii (lO * 
licenčný procesorový jadrový faktor v hodnote 1,0 pre "všetky ďalšie viac jadrové chipy" sa rovná - 10). 

Pre účely nasledujúceho prQgramu: Healthcare. Transaction Base sa k stanoveniu počtu potrebných licencií. započítavajú len 
procesory, na ktorých sú inštalované alebo bežia Programy Internet Aplication Server Enterprise Edition a HealthcareTransaction 
Base Program. 

Pre účely nasledujúcich programov: iSupport, iStore a Configurator sa k stanoveniu počtu potrebnÝch licencií započítavajú len 
procesory, na ktorých je inštalovaný alebo bežiProgram lJlternet Application Server (Standard Edition aJnebo Enterprise Edition) a 
licencovaný program (napr. iSupport, iStoreaJalebo Configurator). Toto plati iba z dôvodu :určenia počtu licencii nutných pre 
licencované Programy; na základe tohto licenčného oprávnenia môžete inštalovať aJalebo spustiť licencované Programy na 
procesoroch, kde Databáza Oracle (Standard Edition aJalebo Enterprise Edition, ku ktorej máte licenciu)je už. inštalovaná aJalebo 
beží. 

Pre účely nasledujúcich programov: Configuration Management Pack pre Applikácie, spojku Systelll Monitoring pre hostiteľa, 
spojlql Syste,m Monitoring Plug-in pre databázy iné než Oracle; spojku System Monitoring Plug-in prI; Middll;Ware iné než Oracle, 
Diagp.osticsPackpre iný než Oracle Middleware, Management Pack pre We!>centel' Suite, Manageml;nt Packpro mM Websphere 
Portal a Pmvisioning Pack, sa k stanoveniu počtu potrebných procesorových licencii musia zap()čítať len tie procesory, na ktorých 
bežiarilj,4ené / sledované prpgramy. 

Pn: účely nasledujúcich pro~amov: ApplicátiolJ. Management Pack pre sadu aplikácií Oracle E-B~siness Suite, Application Change 
ManagementPack pre.sadu apliUcií QrácleE-Business Suite, Application Management Pack.pre Siebel a Applicatioll, Management 
Pack pre PeopleSoft sa k stanoveniu počtu potrebných licencii musia zapoČítať všetky procesory, na ktorých middleware aJalebo 
dlj,tabázový.sofivér, ktorý podporuje príslušný aplikačný prpgram, beži. 

Pre účely nasledujúcich programov: Data Integrator Enterprise Edition, Data Integrator a ApplicatÍon Adapter pre Dat~ Integration, 
Informatica PowerCenter a PqwerConnect Adapters, . Application Adapters pre Data Integration a Application Adapter pre 
Warehouse Builder pré: PeopleSoft, Oracle E-BusÍIless Stiite,Siebel a SAP, sa iba procesór(y), na ktorom target dätábase beží, musia 
zapoČítai' do celkového počtu potrebnych licencii. . ' . , 

Pre účely nasledujúceho programu: Audit Vault Collection Agent, sa do celkového počtu potrebných licencií musia započítať len tie 
procesory, z ktorych sú auditové dáta zlrr0IDaŽďované. 

Pr~ účely nasleduJú,cehp.programu: In-MemoryDatabaseCache sa k stanoveniu počtu potrebných licencií musia započítal;' len tie 
prQcesory, !la ld0rýchjeinštalovaný alebo beží komponent Times Ten In-Memorypre program In-Memory DlJ,tabase Cache: 

Pre účely nasledujúcich programov: Oracle GoldenGate, a Oracle GoldenGate pre MainlIame sa ku stanoveniu počtu potrebných 
licenciizapočítayajú len (1) procesory, na ktorých bl;ží datilbáza z ktorej sú ppuživané dáta a Q» procesory,na ktorých beží databáziI 
do ktorej budú umiestnené dáta. . 

1 !DU. príjmu ($M in ReyeJlue) : je definovaný ako jeden milión !IIJlefických dolárov (=717.500,- Euro) vo všetkých príjmoch 
(prijmy z ~okov í ostiltné prijmy) pred odpočítaním. nákladov a.dani, ktoré vytvorite počas daňového roku. ' ' 

1 miL Revenue UnderMl).nagement($M i~ Rennue Under Management) : je definovaný ako jeden miliónamerickýéh <iolárov 
(=717.500,- Euro) vo všetkých príjmoch (príjmy z úrokov i ostatné prijmy) pred odpočítaním nákladov a daní, ktoré vytvoríte počas 
daňového roku za produktové skupiny, pre ktoré sú programy používané. 

R«ord (ZáznallJ): "Customer Hub B2B" obsahuje dve zložky,' Siebel Universal CustomerMasterB2B a. Oracle CustmnerData 
Hul;l .. Pre účely Custolller Hub B2B, record (zázmun) znamená celkový počet jedinečných záklj,Zllíckych databázových záznamov 
uložellých v Customer Hub S2B aplikácii {napr. uložený v zložke C).istoml;I Hub S2S ). Zákaznípky databázový záznam zn!llllená 
záznam konkrétn<:ho obchodného subjektu alebo spoločností,ktorý. je uložený ako položka pre Siebel Universal Customer Master 
B2B, produkt alebo. organizácia pre Oracle Customer Data Hul;l produkt. 

"Customer Hub B2C" obsahuje dve zložky, Siebel Universal Customer Master B2C a Oracle Customer Data Hub. Pre účely 
Customer Hub B2C aplík;ácie, record (záznam) znamená celkový počet jedinečných zákazníckych databá1;ových záznamov uložených 
v Customer Hub B2C aplikácii (napr. uložený v zložke Customer Hub B2C ). Zákaznícky databázový záznam (napr. fyzická osoba) 
znamená individuálny subjekt - spotrebiteľ, ktorý je uložený ako kontakt pre Siebel Universal Customer Master produkt alebo osoba 
pre Oracle Customer DataHub produkt .. 
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,'product Hub" obsahuje dve zložky, Siebel Universal Product Master a Oracle Product Infonnation Management Data Hub. Pre 
účely Product Hub aplikácie, znamená record (záznam) celkový počet jedinečných zákazníckych databázových záznamov v aplikácii 
Product Hub (napr. uložený v zložke Product Hub). Produktový databázový záznam je každý aktívny alebo neaktívny produktový 
komponent alebo SKU záznam, uložený vtabuľke MTL_SYSTEMS_lTEMS, ktorý neobsahuje žiadnu vzorovú položku (napr. 
*položka) alebo iné zaradenie identickej položky. 

Pre účely "Case Hub" programu, znamená record (záznam) celkový počet individuálnych zákazníckych databázových záznamov 
uložených' v programe Case Hub. Zákaznícky' databázový záznam je každá požiadavka alebo riešený problém vyžadujúci 
vyhľadávanie alebo služba uložená v tabuľke S_CASE v aktívnom či neaktívnom stave. 

Pre účely "Site Hub" programu znamená record (záznam) celkový počet individuálnych zákazníckych databázových záznamov, ktoré 
môžu byť uložené v RRS_SlTES_B tabuľke programu Site Hub. Side Hub databázový záznam je každá položka (napr. majetková 
hodnota, budova, obchod ako čásť budovy, bankomat atď.) uložený v Site Hub programe. 

Pre všetky programy uvedené hore v tejto definícii, máte povinnosť zoznániiť sa s predpokladmi pre aplikačné licencovanie·tak ako 
sú uvedené v tabuľke Aplikačného Licencovania, ktorá je umiestnená na adrese httl'://oracle.comlcontracts, pre poskytnutie alebo 
obmedzenie Oracle technológií pod aplikáciami. 

V aplikácii HyperionData Relationship Management je record (záznam) definovaný ako každý "business objekt" alebo hlavná 
dátová konštrukcia, ktorú si pre spracovanie v tejto aplikácii zVolíte. Tieto záznamy môžu popisovať ľubovoľný počet podnikových 
illformačných veličín, zvyčajne označovaných ako základní členovia (base members), napr. nákladové strediská, účtY hlavnej knihy, 
právne subjekty, organizácie, výrobky, dodávatelia, imania, budovy, regióny alebo zamestnanci; apod. Záznamy môžu ďalej 
predstavovať súhrnné objekty, zvyčajne označované ako "súhrnní členovia" (rollup members), ktoré buď predstavujú súčet 
základných členov alebo popisujú hierarchickú informáciu suvisiacu s príslušnými základnými čiemni. Záznamy sú jedinečné a 
neobsahujú žiadne duplicitY ani zdieľané informácie, ktoré by mohli byť významné pre účely spracovania základných dát. 

1000 records (Záznamov): je definovaných ako 1000 očistených záznamov (napr. riadok), ktoré sú výstupom z produkčného data 
flow Data QualitY pre Data Integrator program. 

Registrovaný užívatel' (Registered User): je definovaný ako jednotlivec vami oprávnený n~ užívanie programov, ktoré sú 
nainštalované na jednom alebo viacerých severoch, bez ohľadu na to, či jednotlivec aktívne užíva programy v akomkoľvek danom 
čase. Registrovani užívatelia budú vaši obchodní partneri alalebo zákazníci a nie vaši zamestnanci. 

Retaii Register: je definovaný ako akékoľvek zariadenie určené pre záznam akejkoľvek"obchodnej transakcie. 

RoséttaNetPartner Interface'Processes® (plPs®):. znamenajú' obchodné procesy medií obchodnými stranami: . Poskytujú 
predkonfigurované systems-to-systems dialógy na báie XML, ktoré sú dôležité pre Aplikácie E-BusiÍl.ess Suite.' Každý 
predkonfigurovaný PIP obsahuje obchodný dokument so slovníkom a obchodný proces s choreografiou oznamovacieho dialógu. 

Server: je definovaný ako poČítač, na ktorom sú programy nainštalované. Licencia pre servery umožňuje použitie licencovaného 
programu na jednom konkrétnom počítači. 

Servisná objednávková linka (Service Order Line): je definovaná .ako celkový počet servisných objednavkových riadkových 
položiek spracovaných Programom počas obdobia 12 mesiacov: Viacnasobné serVisné objednávkové riadkové položky môžu byť 
zadané ako súčasť. individuálnej. objednávky alebo kvótY Zákazníka. Zákazník nesmie prekročiť . licencovaný počet Servisných 
objednávkových liniek počas žiadneho obdobia 12 mesiacov, pokiaľ nezíska od Oracle dodatočné licencie tla Servisné 
objednávkové linky. 

Účastnik (Subscriber) : je definovaný ako (a) pracovné telefónne číslo pre všetky zariadenia pevnej siete; (b) prenosná sada alebo 
pager zariadenie, ktoré Zákazník aktivoval pre potreby bezdrôtovej komunikácie a pagmg; (c) bytoVá stanica alebo' nebytové 
tariadenieobsluhované poskytovateľom káblovej siete; alebo (d) živé pripojené meracie zariadenie spotreby. Celkový počet 
Účastníkov sa rQvná súčtu všetkých typov Účastníkov. Ak podnikateľská činnosť Zákazníka nie je definovaná v súlade s primárnou 
vyššie uvedenou definíciou Účastníka, Účastník je definovaný ako každý prírastok v sume tisíc amerických dolárov (=717,50 Euro) 
Vášho hrubého ročného príjmu, ktorý je vykazovaný vo výročnej správe pre Vládnukomisiu pre reguláciu predaja cenných papierov 
(SEC) alebo v ekvivalentnom účtovnom alebo výkazníckom dokumente. 

Sada (Suite) : je definovaná ako všetky funkcionálne softvérové kómponentYpopisané v produktovej dokumentácii. 

Tape Drive: je definovaný ako mechanické zariadenie použivané pre zápis, čítanie a obnovenie dát z magnetickej pásky (média). 
Typicky používaný pre ochranu dát a zálohovanie, Tape Drives sú vyvinuté ako samostatné jednotky alebo súčasť robotických tape 
knižníc. Príklad Tape Drive zahŕňa Linear Tape Open (LTO), Digital Linear Tape (DTL), Advanced Intelligent Type (AlT), 
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QJJarterInch Cartridge (QIC), Digital Audio Tape (DAn, a 8mm Helical Scan. Pre účely zálohovacej bázy sa počíta každý paralelný 
stream alebo Recovery Manager (RMAN) channel ako ekvivalent Tape Drive. 

Technické manuály (Technical Reference Manuals - TRMs) 
Technické manuály sú považované za dôverné informácie spoločnosti Oracle. Využívanie Technických manuálov Zákazníkom sa 
obmedzí výhradne na spracovanie vnútorných informácií a to za účelom: (a) implementácie aplikačných programov, (b) prepájanie 
iných softvérových a hardvérových systémov na aplikačné programy a (c) budovanie rozšírených použití aplikačných programov. 
Zákazník sa zaväzuje nezverejniť, nepoužiť alebo nedopustiť zverejmmie alebo použitie Technických manuálov inými osobami a to 
za žiadnym účelom. Technické manuály nesmie Zákazník použiť na vytvorenie softvéru, ktôrý by poskytoval funkcie rovnaké alebo 
podobné ktorýmkoľvek funkciám produktov spoločnosti Oracle. Zákazník sa zaväzuje, že: (a) bude dodržiavať bezpečnosť a zachová 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré obsahujIJ Technické manuály a to aspoň do takej miery, v akej zabezpečuje a zachov*va 
mlčanlivosť o najdôležitejších dôverných informáciách svojej spoločnosti, alebo že bude adekvátne dodržiavafbezpečnosť a zachová 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, pričom si zvoli tú alternatívu, ktorá zabezpečí vyššiu ochranu; (b ) bude dodržiavať zmluvy 
uzatvorené so zamestnancami a sprostredkovateľmi, ktorých obsahomjeochrana dôvernýcllinformácií a zachovanie vlastníckych 
práv,tretích strán - ako napríklad spoločnosti Oracle - na di>verné informácie, a že bude svojich 2;amestnancoy a sprostredkovateľov 
inštruovať tak, aby takéto požiadavky dodržiavali v prípade Technických manuálov technickej špecifikácie; (c) obmedú prístup k 
Technickým manuálom len na tých zamestnancov a sprostredkovateľov, ktorých prístup k Technickým manuálom je v súlade s 
účelom .Ich poskytovania; (d) zabezpečí uloženie Technických manuálov vo svojich priestoroch; a (e) lleodstráni ani neznič! žja4ne 
vlastníck!;) alebo dôverné texty/legendy alebo označenia umiestené v Technických manuáloch. Oracle si vyhradzuje práva na všetky 
n~, právo llarozmnožovanie a iné vlastnícke práva týk!!júce sa Technických manuálov .. Technické manuály .sa Zákazníkovi 
poskytujú "ako sú", bez záruky akéhokoľvek druhu. Po ukollčení platnosti zmluvy Zákazník prestane používať a vráti alebo zničí 
všetky kópie príslušných Technických manuálov. 

Telefónne číslo (Telephone Number): je definované ako každéšpeciflcké telefónne čislo, prektoré sú programom spravované alebo 
zobrazované účtovné informácie, bez ohľadu na po?et jednotlivých majiteľov účtov spojených s takýmito telefónnymi číslami. 

l'era!Jyte: je <lefinovaný ako počítačový úložný priestor s objemomjedn~ho bilióna bajtov. 

$B .inl'otal Ass.ets: je definovaný ako jeden bilión amerických dolárov (=717.500.QOO,- Euro) vašej naposledy oznámenej aleb.o 
ip.terne dostupnej hodnoty celkového imania (Total Asset Value) definovanej podľa z~ad GAAP, ktorá bola uvedená vo. vašej 
výročnej správe alebo hlásení príslušným orgánom. 

Škole.,á osoba (Trainee) : je definovaný ako umestnanec, kontrcdaor, študentaiebo iná osoba, ktorej z~amy sú vedené.v 
Programe, 

Transakcia: je defmovaná ako každý súbor interakcií, ktorý je vyvolaný používateľom aplikácií; zazrtamellaný Oracle Enterprise 
Managerom k zachovaniu dostupnosti a výkonovej matrix použitej na výpočet útovne služieb. Napr.· nasledujúci. súbor interakcií 
predstavujejednu transakciu:. login, search customer, log out. . 

tK Transakcia: je definovaná ako jeden tisíc jedinečných transakcií spracovaných Programom počas 12 mesiacov. Nie ste 
oprávnený prekročiť licencovaný počet transakjlií počas 12 mesiacov; pokiaľ od. spoločnosti Oracleneziskate dodatočné lícencie pre 
tranSak-c{e. Pre Oracle Contaet Center.Anywhere je jedinečná transakcia definovaná jedným z.nasledujúcich spôsobov: prichádzajúci 
telefonický hovor, odchádzajúci telefonícký hovor. (priamo vytočený, preview. vytočený, predíkovane vytočený;. web· calI back), 
sku,pinový f~ skupinový mail/zvukový mail, četovacia sekcia (prichádzajúca sekcia, :web collaboration s agentami). Pre ID Edwards 
World Putchase Card Management je jedinečná transakcia definovaná akó jedna platba spracovanáprograínom. 

UPK Developer: je. definovaný. ako Varni oprávnená osoba pre užívanie Programov; ktoré .sÚ inštalované .na jednom serveri alebo 
viacerých serveroch,bezohľadu na to, či táto oprávnená osoba tieto Programy aktívne používa v akejkoľvek dobe. UPK Developét 
môže vytvárať, meníť,nahliadať a ovplyvňovať simulácie alebo dokumentáciu. 

UPK Employee: je definovaný ako Váš aktívny zamestnanec (pozn.: hodnota aplikácií je určená na základe množstva aktívnych 
zamesťnancov aníe ila základe množstva skutoČllýchužívateľov,·· preto všetci Vaši aktívni zaínestnanci. musia· byť zahrnuti pre 
licencovanie aplikácie). UPK Employee môže nahliadať a ovplyvňovať simulácie a dokumentáciu, ale nie je oprávnený vytvárať 
alebo meniť simulácie alebo dokumentáciu. 

UPK Module: je definovaný ako funkčný softwarový komponent opísaný vproduktovej dokument*cii. 

UPK User: je definovaný . ako Vami oprávnená osoba pre .užívanie Programov, ktoré .sú nainštalované na jedom serveri alebo 
viacerých serveroch, bez ohľadu na to, či táto osoba dané Programy aktívne užíva v akejkoľvek dobe. UPK Useľ môže nahliadať a 
.ovplyvňovať simulácie a dokumentáciu, ale nie je oprávnený vytvárať alebo modifikovať simulácie alebo dokumentáciu. 
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Wireless handset: je definované ako zariadenie pre mobilnú komunikáciu - prenosný telefón, PDA, pager, ktorého hlavnou 
funkciou sú služby bezdrôtovej hlasovej komunikácie a prenosu dát poskytované poskytovateľom služieb. 

Pracovná stanica (Workstation): je definovaná ako klientský počítač, z ktorého sa pristupuje k Programom bez ohľadu na to, kde 
sú Programy inštalované. 

Stanovenie lehôt 
Pokiaľ programová licencia neobsahuje konkrétnu lehotu, programová licencia je časovo neobmedzená a zostáva v platnosti, pokým 
nie je ukončená ako je uvedené v Licenčnej zmluve. 

1,2,3,4,5-ročná lehota :Licencie pre daný Program na 1,2,3,4 alebo 5-ročnú lehotu začne platiť v deň účinnosti objednávky a bude 
platiť po dobu špecifikovaného obdobia. Po uplynutí špecifikovaného obdobia platnosť licencie zaniká. 

l-ročná hostitel'ská lehota: Programová licencia s l-ročnou hostiteľskou lehotou nadobúda platnosť v deň účinnosti objednávky a 
je účinná po dobu l roka. Na konci l-ročnej hostiteľskej lehoty sa progrl\lllová licencia ukončí. Programová licencia s l-ročnou 
hostiteľskou lehótou sa môže používať len na poskytovanie internetových hostiteľských služieb. 

l~ročné podmienky hosťovania spoločnosťou Oracle: Programová licencia, ktorá špecifikuje Ročné podmienky hosťovania 
spoločnosťou 'Oracle začne platiť v deň účiunosti objednávky aje účinná po dobu 1 roka. Programová licencia zaniká uplynutim 
jedného roka. Programová licenCIa, ktorá špecifikuje Ročné podmienky hosťovania spoločnosťoúOracle' musí byť hosťovaná ( 
prdstredníctvom Oracle.com cez Počítačové a Administratívne služby. 

l-ročné predplatné: programová licencia, ktorá špecifikuje l-ročné predplatné nadobúda platnosť v deň účinnosti objednávky aje 
účinná po dobu l. roka. Na,konci l-ročn<:j hostiteľskej lehoty sa programová licencja zaniká. 

Licenčné p~avidlápre Oracle Technológie a Oracle Business Intelligénce Aplikácie 

Failover: Za predpokladu dodržania podmienok uvedených nižšie, Vaše licenčné ,oprávnenie k nasledujúcim Programom: Oracle 
Database (Enterprise Edition, Standard Edition alebo Standard Edition One), Oracle Database Enterprise Edition Options, Oracle 
Intemet Application Server (Enterprise Edition, Standard Edition, Standard EditionOne alebo Java 'Edition), Oracle Internet 
Application Server Options; Búsiness Intelligence Suite Enterprise Edition Plus, Business Intelligence Server Enterprise Edition, 
Business Intelligence (Standard Edition alebo Standard Edition One), WebLogic (Server Standard Edition, Server Enterprise Edition, 
Suite, Suite Options alebo Application Grid), Tuxedo a Adapters; Oracle Enterprise Repository, Entitlements Server, Entitlements 
Server Security Module, Directory Services, Identity F edetation:;Oracle Essbase Plus a programy so skratkou ,,BEA" v názve zahtňa 
právo k používaniu licencovaných Programov na nelicencovanom náhradnom počítači, v prostredí: FaiJover, v rozsahu maximálne 
desiatich jednotlivých dni v kalendárnom roku (napr. akje FaiJover node použitý počas dvoch hodin v utorok a troch hodin v piatok, 
budú započítané dva dni do uvedeného limitu). Vyššieuvedené právo sa vzťahúje a uplatní sa len v prípade, ak. sú zariadenia 
upravené v klastriazdieľajú jedno diskové pole. V prípade, že primárny node nie je funkčný (fails), Failover node pracuje ako 
primárny node. Po oprave primárneho node ste povinní prepnúť spať na tento .primárnynode. Ak je FaiJover časový limit je 
vyčerpaný (teda uplynie 10 dní ako je uvedené vyššie) ste povinní získať licenciu pre Failover node. Navyše, ibajeden FaiJover node 
vklastrovom prostredí je zadarmo na obdobie desiatich samostatných. dní aj v prípade, že niekoľko node je konfigurovaných ako 
failover .. Doba nečinnosti pre účely údržby sa započítava do uvedeného limitu desiatich dni. Ak sú licencované options na failover 
prostredí, počet options musí zodpovedať počtu licencovanej databázy .. Akjelicencovaniena tzv. Named User Plus, minimálny 
počet licencovaných užívateľov· nemusí byť zachovaný. Akékoľvek použitie nad rámec uvedený v tomto o.dstavci musí byť 
licencované samostatne~ Pre failover prostredie platí rovnaká metrika použitá pre licencovanie uvedených programov v produkčnom 
prostredi a failover prostredi v klastrovej konfigurácii. 

Testovanie: Pre účely testov fyzíckých kópií backup,' Zákazníkom zakúpené licencie Oracle Database (Enterprise Edition alebo 
Standard Edition) zahtňajú právo použiť databázy na nelicencovanom počítači najviac štyrikrát, pričom nesmie presiahnuť 2 dni 
testovania v kalendárnom roku. 

Ste zodpovedný za to, že. nebudú porušené nasledujúce obmedzenia: 
• Oracle Database Standard Edition smie byť licencovaná iba na serveroch, ktoré majú maximálnu kapacitu 4 sokety. Akje Oracle 

Database Standard Edition použitá s Oracle Real Application Clusters, môže byť licencovaná na jednom klastri serverov 
podporujúcich maximálne kapacitu štyroch soketov. 

• Oracle Standard Edition One, Internet Application Server Standard Edition One a Portal Standard Edition One smie byť 
licencovaná iba na serveroch, ktoré majú maximálnu kapacitu 2 sokety. 

• WebLogic Server Standard Edition nezahtňa WebLogic Server Clustering. 
• Business Intelligence Standard Edition One smie byť licencovaná iba na serveroch, ktoré môžu pracovať najviac s dvoma 

soketmi. Zdroje dát pre BI Server a BI Publisher sú obmedzené na priložené vydanie Oracle Standard Edition One, jednu inú 
databázu a akýkoľvek počet zdrojov jednoduchých súborov ako sú súbory typu CSV a XLS. K získaniu dát z akýchkoľvek 
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dátových zdrojov môžete použiť Oracle Warehouse Builder Core ETL, za predpokladu, že cieľovou databázou bude iba Oracle 
Standard Edition One, ktorá je jeho súčasťou. 

• Informatica PowerCenter a PowerConnect Adapters nie je možné používať ako samostatný server ani ako samostatný nástroj 
ETL. Informatica PowerCenter a PowerConnect Adapters je možné používať s ktorýmkoľvek zdrojom dát za predpokladu, že 
cieľom sú: (i) aplikačné programy Oracle Business Intelligence (okrem Hyperion Enterprise Performance Management 
Applications), (ii) súvisiace základne na ktorých môžu pracovať programy Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 
Plus, Oracle Business Intelligence Standard Edition One alebo súvisiace komponenty týchto aplikačných programov Business 
Intelligence, alebo (iii) príslušná databáza niektorej z uvedených možností. Informatica PowerCenter a PowerConnect Adapters 
je možné taktiež používať v prípadoch, kedy aplikačné programy Oracle Business Intelligence (okrem Hyperion Enterprise 
Performance Management Applications) sú zdrojom pre aplikačné programy spracovania analytických informácií od iného 
dodávateľa ako je spoločnosť Oracle, a to za predpokladu, že používatelia nepoužívajú k transformácií dát Informatica 
PowerCenter a PowerConnect Adapters. 

• Hyperion Data Integration Management, Hyperion Data Integration Management Team Based Development a Hyperion Data 
Integration Management Adapters určené pre SAP BW, SAP R3, PeopleSoft a Siebel sú licencované pre jednotlivé počítače 
(Computer license). Každá licencia pre počítač je obmedzená na podporu najviac 8 procesorov (CPU) a každá licencia pre 
počítač musí byť vystavená v násobku 8 procesorov. Za procesor je považované každé jadro (core).Pre počítače, ktoré obsahujú 
viac než 8 procesorov, je nutné zakúpiť počet licencií zodpovedajúci počtu využívaných procesorov. Napríklad, ak využívate 
Hyperion Data IntegrationManagement na 12 procesoroch, je nutné zakúpiť 2 licencie pre počítač (Computer license); ak 
využívate Hyperion Data Integration Management na 17 procesoroch, je nutné zakúpiť 3 licencie pre počítač (Computer Iicense). 
Tieto aplikácie môžu byť využívané iba v spojení s prenášaním dát z a do Hyperion Data Store (sklad(y) dát/metadát dodávaný( é) 
s aplikáciami Hyperion). Tieto aplikácie nesmú byť využívané pre výber z iných dátových skladov než z Hyperion Data Store, k 
nilplňovaniu zákazníckych dátových skladov (dátový sklad vytvorený iným spôsobom než výhradne z dát uložených v Hyperion 
Data Store). Licencia pre počítač pre aplikáciu Hyperion Data Integration Management umožňuje pre takéto programy l) iba 
pripojenie k nasledujúcim relačným databázam: Oracle, Sybase, IBM DB2, MS SQL Server a 2) výber z, resp. zapisovanie do 
neobmedzeného počtu neštruktúrovaných (fiat) súborov/súborov typu XML. Aby bolo možné pripojenie aplikácie Hyperion Data 
Integration Management k týmto doplnkovým zdrojom, .sú nutné samostatné licencie pre rozhranie Hyperion Data Integration 
Management pre SAP BW, SAP R3, People soft, resp. Siebel. 

• Aplikačné licenčné predpoklady ako sú uvedené v Application Licensing Table uvedené na http://oracle.comlcontracts 
• Počet voliteľných programových licencií Hyperion musí zodpovedať počtu licencií pre súvisiacu aplikáciu Hyperion. 
• Licencia pre aplikáciu Hyperion Planning Plus zahŕňa licenciu pre obmedzené využitie kprogramom Hyperion Essbase Plus, 

Hyperion Financial Reporting, HyperionWeb Analysis a Oracle Data Integrator - Target Database. Toto obmedzenie využitia 
znamená, že aplikácie Hyperion Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis a Oracle Data Integrator -
Target Database môžu· byť používané iba pre prístup k dátam uloženým v aplikácii Hyperion Planning Plus. Predovšetkým 
nesmie byť aplikácia Hyperion Essbase Plus využitá na vytváranie buniek Essbase (Essbase cubes), ktoré neobsahujú dáta 
používané aplikáciou Hyperion Planning Plus, ani voľné komponenty aplikácie Hyperion Essbase Plus, Aggregate Storage, 
nesmú byť používané. 

• Licencia pre aplikácie Hyperion Profitability a Cost Management zahiňa licenciu pre obmedzené využitie k programom Hyperion 
Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis a Oracle Data Integrator - Target Database. Toto 
obmedzenie využitia znamená, že aplikácie Hyperion Essbase Plus, HyperionFinancialReporting, Hyperion Web Analysis a 
Oracle Data Integrator - Target Database môžu byť používané iba pre prístup k dátam uloženým vaplikáciách Hyperion 
Profitability a Cost Management. Predovšetkým nesmie byť aplikácia Hyperion Essbase Plus využitá na vytváranie buniek 
Essbase (Essbase cubes), ktoré neobsahujú dáta používané aplikáciami Hyperion Profitability a Cost Management, ani voľné 
komponenty aplikácie Hyperion Essbase Plus, Aggregate Storage, nesmú byť používané. 

• Licencia. pre aplikáciu Hyperion Data Relationship Management zahŕňa licenciu pre obmedzené využitie tak k programu 
WebLogic Server Standard Edition ako aj BPEL Process Manager. Toto obmedzenie využitia znamená, že aplikácie WebLogic 
Server Standard Edition a BPEL Process Manager programy môžu byť používané výhradne pre workflow funkcie umožňujúce 
spracovať požiadavku v programe Hyperion Data Relationship Management. 

• Na každom serveri, nezávisle od počtu procesorov s licenciou pre tento server, môže byť spustený len jeden dátový .sklad pre 
Oracle Real User Experience Insight. 

Pokiaľ Zákazník získa Pomenovaného používatel'a Plus (Named User Plus) na Programy uvedené nižšie, musí dodržiavat' 
užívatel'ské minimá a užívateľské maximá: 

PrÓ1!ram ..... /.'<;'i'.<·'. . Minimálny poČetpoužívlltel'ov .,. i 

Oracle Database Enterprise Edition 25 pomenovanych použivateľov Plus na každy procesor 
Rdb Enterprise Edition 25 pomenovanych použivateľov· Plus na každy procesor 
CODASYL DBMS 25 pomenovanych použivateľov Plus na každy procesor 
WebLogic Server Standard Edition 1 Opomenovanych použivateľov Plus na každy procesor 
WebLogic Server Enterprise Edition 10 pomenovanych použivateľov Plus na každy procesor 
WebL~gic Suite 10 pomenovanych použivateľov Plus na každyprocesor 
WebLogic Application Grid IO pomenovanych použivateľov Plus na každy procesor 
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Coherence Standard Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Coherence Enterprise Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Coherence Grid Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

TopLink and Application Development Framework 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Internet Application Server Standard Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor* 

Internet Application Server Enterprise Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor' 

BPEL Process Manager 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

WebLo~ic Integration 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Service Registry 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Enterprise Repository 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

F orms and Reports 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Tuxedo 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Web Services Manager 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

SOA Suite for Non Oracle Middleware 10 pomenovaných používateľ ov Plus na každý procesor 

Business Process Management Suite for Non Oracle Middleware 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Event-Driven Architecture Suite 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Business Intelligence Standard Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

WebCenter Suite 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

WebCenter Services 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Universal Content Management Standard Edition 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 
Universal Content Management 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Imaging and Process Management 10 pomenovaných používateľov Plus na každý procesor 

Content Conversion Server 10 pomenovaných používateľ ov Plus na každý procesor 

Distributed Document Capture 10 pomenovaných pOUŽívateľ ov Plus na každý procesor 

• Named User Plus (pomenovaný používateľ Plus) minimá sa nevzťahujú na program, ktorý je inštalovaný najednoprocesovorom 
zariadení, ktoré umožňuje prácu s programom ibajednému užívateľovi. 

Pro~ram Maximum pomeuovauých používateľov. Plus 

Personal Edition l pomenovaný používateľ na databázu 

Business Intelligence Standard Edition One 50 pomenovaných používateľov Plus 

Ak sú poskytované licenčné práva Named User Plus (pomenovaný používateľ Plus), potom sa počet licencií pre programy uvedené 
nižšie v stípci A musí zhodovať s počtom licencií pridruženého programu v stípci B. Z dôvodu zmien core faktoru pred účinnosťou 
tejto zmluvy u vymenovaných programov môže dôjsť k situácii, že stanovené minimá počtu licenčných práv Named User Plus 
nezodpovedajú určeným minimálnym počtom. Ak sú poskytované licenčné práva Processor, počet licencií pre programy uvedené 
nižšie v stípci A sa musí zhodovať s počtom licencií pridruženého programu v stípci B. V prípade, že programy sú licencované 
vrôznom časovom období, stanovené minimá počtu licenčných práv nemusia byť dodržané z dôvodu zmien core faktoru v závislosti 
na čase kedy daný program bol licencovaný; v.takom prípade počet jadier použitý pre výpočet nmožstva licenčných práv pre 
Processor pre daný program uvedený v stípci A tabuľky bude použitý pre výpočet Processor licenčných práv pre pridružené 
programy uvedené v stípci B tabuľky. Pridružené programy sú tie, ktoré sú používané v spojení s programami uvedenými v stípci A 
tabuľky. 

A·" . ,i.;:·;;·.;·.·· . '" '. . ....; ' . .... :>; .. ' '. .Il .... ' . ...... .:'.: . ." :~·;0)K:·· 

Database Enterprise Edition Options*- Real Application Clusters, Oracle Database Enterprise Edition, Audit Vault 
Partitioning, OLAP, Data Mining, Spatial, Advanced Security, Label Server 
Security, Database Vault, Data Profiling and Quality, Active Data 
Guard, Real Application Testing, Advanced Compression, Total Recall 

Database Enterprise Management*- Diagnostics Pack, Tuning Pack, 
Change Management Pack, Configuration Management Pack for Oracle 
Database, Provisioning and Patch Automation Pack for Database, Data 
Masking Pack 
RDB Server Options*- TRACE Rdb Enterprise Edition, CODASYL DBMS 

WebLogic Suite Options**- BPEL Process Manager Option, Service WebLogic Suite 
Bus, SOA Suite for Oracle Middleware, Business Process Management 
Suite 

Application Server Enterprise Management**- Diagnostics Pack for Associated application server program being 
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Oracle Middleware, CQnfiguration Management Pack for Oracle Fusion managed by the program in Column A. 
Middleware, Provisioning . and Patch Automation Pack for. Oracle 
Middleware, Management Pack Plus for SOA, Composite Application 
Performance Management Pack 

Management Pack for Oracle Coherence** Coherence Enterprise Edition, CoherenceGrid 
Edition 

Business Intelligence Server .Enterprise Edition Options- Interactive Business Intelligence Server Enterprise Edition 
Dashboard, Delivers, Answers, Office Plug-in and Reporting and 
Publishing 

Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus Option- Business Business Intelligence Suite Enterprise Edition 
Intelligence Management Pack Plus 

Beehive PJatform Options- Beehive Messaging, Beehive Team Beehive Platform 
Collaboration, Beehive Synchronous Collahoration, Beehive Voicemail 

,. .. 

HypérionFinancial Data Quality Management Options- Hyperion Hyperion Financial Dáta Quality Management 
Financial Data Quality Management Adapter for Financial Management; 
Hyperitm Financial Data Quality Management Adapter Suite, Hyperion 
Financial Data Quality Management Adapter for SAP 

.. 

Hýperion Financial Data Quality· Management for Hyperion Hyperion Financial Data Quality Management 
Enterprise Option-Hyperion Financial Data Quality Management foŕ Hyperion Enterprise 
AdapterSllite 
Hýperion Dáta .Integration ManagementOptioÍls- Hyperion Dati! Hyperion Data Integration Management ., 
Iht\lgratíon Management Source Adapter, Hypeiion Data Integration 

'Manllgement TeamBased Development . 

"'Ak]e licencovanie. näNamed User Plus, ste povinnýdodržiíWáť miIÍim!ÍÍny p:OČetli~ncií 25 Named User Plus na Proéessor pre 
každy pridružený program.' .. 

** Akjeliéencovanie na Named User Plus, ste povinný dodržiaYi!ť minimálny počet Iicen.cii IO Nám.ed User Plus naProcesSor pre 
každý pridružený program. . 

Pravidlá licencovaniá aplikácii JDEdwards 
• ProgtamyID Edwards EnterpriseOneobsahujúknižnicuAdobe PDF. Programy tiež obsahujú knižnicu GNU libgmp; copyright 

1991· Free Software Foundation, Ihc. Táto knižnica je softwarom poskytovaným ;l:darma, ktQrý je možné .upravovať a ďalej 
distribuovať podľa pod,mienok licencie GNU Library General.Public License, ktoní programy obsahujú. Programy môžu taktiež 
obsahovať produkty ďÍllších tretích strán. 

• Program Foundation obsahuje vlast:né vývojové prostredie a sad" nástrojov. Beriete na vedomie a potvn;lzujete, že na akýkoľvek 
softwarovýprogram vyvinutý pomocou funkcie tohto vývojového.prostredia ll' sady nástrojov sa vzťahujú podmienky a 
ustanovenia tejtQzmluvy. Vy spoločnosť Oraple ochránite.i! odškodnite pred akoukoľvekžaloboutretej strany z dôvodov škôd 
(vrátane, ale nie len, zodpovedajúcich advokátnych poplatkov) súvisiacich s akýmkoľvek počítačovým programom, ktorý ste 
vygen\lrovali . s využitím vývojových nástrojov. obsia1mutých v progr~Qch .. SPOLOČNOSŤ ORACLE. ODMIETA 
.AKÚKOĽVEK ZÁRUKU, ŽE VÝVOJOVÉ NÁSTROJE OBSIAHNUTÉ V PROGRAMOCH BUDÚ GENEROVAŤ 
·POČÍTAČOVÉPR.OGRAMY, KTORÝCH PARAMETRE. ALEBO ŠPECIFIKÁCIE BUDÚ ZODPOVEDAŤ VAŠIM 
. POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE TAKTO VYGENEROVANÉ PROGRAMY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY. 

• Každý z programov Oracle Technology Folindation for ID Edwards EnterpriseOne a Oracle Technology Foundation for ID 
Edwards EnterpriseOne Upgrade obsl)huje licenciu k obmedzenému využitiu databázy Oracle Database Standard Edition. Táto 
databáza môže byť využívaná výhradne v spojeni s .akýmkoľvek alebo všetkými licencovanýrtlip:rogramarni ID Edwards 
EnterpriseOne, vrátane progr~ov tretích strán licencovaných pre použitie s programami ID Edwards EnterpriseOne. Táto 
databáza môže byť nainštalovaná na neobmedzenom počte procesorov. Ak vyžadujete parametre alebo funkcie mimo rozsah 
tých, ktoré sú obsia1muté v databáze Oracle Dl!1abase Standard Edition, alebo ak vyžadujete použitie tejto databázy Oracle 
Datahase mimo vašej implementácie programov ID Edwards EnterpriseOne, môžete si formou zmluvy priamo so spoločnosťou 
Oracle alebo niektorým z jej autorizovaných pred*ov, zakúpiť licenciu k neobmedzenému využitiu. 

Licencia ku každému z týchto programov obsahuje tiež licenciu k obmedzenému využitiu nasledujúcich komponentov systému 
Oracle Fusion Middleware: Oracle Application Server Java Edition; Oracle Application Server.portal; Oracle BPEL Process 
Manager; Oracle Business Activity Monitoring; Oracle Application Server Integration B2B; Oracle Business Intelligence 
Discoverer; Oracle Application Server Single Sign-On; Oracle Application Server Web Cache. Tiet.o komponenty môžu byť 
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využívané výhradne v spojení s akýmkoľvek alebo všetkými licencovanými aplikáciami ID Edwards EnterpriseOne, vrátane 
programov tretích strán licencovaných pre použitie s programami ID Edwards EnterpriseOne. Tieto komponenty môžu byť 
nainštalované na neobmedzenom počte procesorov. Ak vyžadujete využitie týchto komponentov i mimo vašej implementácie 
systému ID Edwards EnterpriseOne môžete si formou zmluvy priamo so spoločnosťou Oracle alebo níektorým zjej 
autorizovaných predajcov, zakúpiť licenciu k neobmedzenému využitiu ktoréhokoľvek z uvedených komponentov spoločnosti 
Orácie: 

Pre účely použitia programu XML Publisher, začleňuje spoločnosť Oracle licenciu k obmedzenému využitiu programu XML 
Publisher pre použitie s programami ID Edwards EnterpriseOne. K akémukoľvek využitiu programu XML Publisher mimo 
program ID Edwards EnterpriseOne, napr. s vašou vlastnou "zákazníckou" aplikáciou alebo inými aplikáciami spoločnosti 
Oracle (vrátane, ale nie len aplikáciamiSiebel, PeopleSoft, resp. Oracle) bude potrebná licenciakplnému využitiu programu 
XML Publisher: Program XML Publisher môže byť nainštalovaný na neobmedzenom počte procesorov. 

Vývojové nástroje obsiahnuté. v týchto programoch môžu byť využité výhradne s licencovanými programami ID Edwards 
EnterpriseOne a nesmú byť využité pre tvorbu nových aplikáciL Vy spoločnosť Oracle ochránite a odškodníte pred akoukoľvek 
žalobou tretej strany z dôvodov škôd (vrátane, ale níe len, zodpovedajúcich advok;átnych poplatkov) súvisiacich s akýmkoľvek 
počítačovým programom, ktorý ste vygenerovali s využitím vývojových nástrojov obsiahnutých v programoch. SPOLOČNOSŤ 
OM.CLE ODMIETÁ AKúkOĽvEK ZÁRUKU, ŽE VYvOJOVÉNÁSTROJE OBSIAHNUTÉ VPROGRAME ID 
EDWARDS ENTERPRISE ONE BUDÚ GENEROVAŤ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, KTORÝCH PARAMETRE ALEBO 
ŠPECIFIKÁCIE BUDÚ ZODPOVEDAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE TAKTO.VYGENEROV ANÉ PROGRAMY ('" 
NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY. 
Každý z programov Technology Foundation a Technology Foundation Upgrade obsahuje nasledujúce "IBM komponenty": IBM 
DB2 Univérsal·Pátabáse,. IBM Web Sphere Application Server a IBM WebSphere Portal (obsiahnutý v programe Collaborative 
Porta1). Komponenty IBM môžu byť použité výhradne v spojení s akýmkoľvek alebo všeJ:kými licencovanými prograpumti ID 
Edwards EnterpriseOne, vrátane programov tretích strán licencovaných pre použitie s programami ID Edwards EnterpriseOne. 
Priamou zml~vou so spoločnosťou IBM alebo jej autorizovaných predajcom môžete k akémukoľvek IBM komponentu. tiskať 
všeobecnú Hcenciu. Vývojové nástroje obsiahnuté v týchto programoch môžu byť využité Výhradne s licencovanými 
programami ID Edwards EnterpriseOne a nesmú byť vyuŽité pre tvorbu nových aplikácií, Vy spoloČIlosťOracle ochránite a 
odškodnite pred akoukoľvek žalobou tretej strany z dôvodov škôd (vrátane, áIeníe len, zodpovedajúcich ádvok:átnych 
poplatkov) súvisiacich s akýmkoľvek poč~ačovýmprogramom, ktorý, ste vygener~vali s ~itím, vývojových nástrojov 
obsiahnutých v programoch. SPOLOČNOST ORACLE ODMIETA AKUKOĽVEK ZARUKU, ZE VYVOJOVJ;:NÁSTROJE 
OBSIAHNUTÉ V PROGRAME ID EDWARDS ENTERPRISE ONE BUDÚ GENEROVAŤ POČÍTAČOVÉ PŔOGRAMY, 
KTORÝCH PARAMETRE ALEBO ŠPECIFIKÁCIE BUDÚ ZODPOVEDAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, ALEBO . ŽE. 
TÁKTO VYGENEROV ANÉ PROGRAMY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY. 

Pravidlá licencovania aplikácií sady Oracle E-Business Suite 

• Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie. súladu s .predpokladmi pre licencovaníe.uvedenými v Licenčnej tabul'ke aplikácií, ktorá 
je dostupná na adrese http:tloracle.comJcontracts; 

• Oracle Policy Automation nesmie byť licencovaná pre, anípoUŽÍtá na sálových (mainframe) počítačoch IBM System z. 
• Voľba Activity Hub B2B je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program CustomerHub B2B. 
• Voľba Field Service Hub B2B je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program Customer Hub 

B2B. 
.Vol'ba Marketing Hub Í32B je dostupná iba' S komponentom Siebel Customer Uníversal Master pre program Customer Hub 

B2B. . 

• Vol'ba Sales Hub B2B je dostupn.(l iba s kOmponentom Siebel Customer Universal Master pre program Customer HubB2B. 
• . Voľba Service Hub B2Bje dostupná iba s komponentom Siebel CustoÍner Universal Master pre program Customer Hub B2B. 
• Vol'ba Activity Hub a2C je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program Customer Hub B2C. 
• Vol'ba Field Service Hub B2Cje . dostupná iba s komponentom Siebel Customer Uníversal Master pre program Hub B2C. 
• Vol'ba Marketing Hub je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program Customer Hub IUC. 
• Vol'ba Privacy Management Policy Hub B2C je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program 

Customeŕ Hub B2C. 
• Voľba Sales Hub B2C je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pré program Customer Hub B2C. 
• Vol'ba Service Hub B2C je dostupná iba s komponentom Siebel Customer Universal Master pre program Customer Hub B2C. 

Pravidlá licencovania aplikácií PeopleSoft 

• Vaša licencia k programu( om) môže obsahovať doplnkové licenčné práva. Bližšie informácie o doplnkových licenciách sú 
uvedené V tabu1'ke programov PeopleSoft / ID Edwards dostupnej na adrese http://oracle.comJcontracts. 

• Program Websphere môžete využívať výhradne s licencovanými programami PeopleSoft Enterprise. Okrem ustanovení 
uvedených v tejto zmluve sa na použivaníe tohto programu budú vzťahovať ustanovenía a podmienky stanovené v súboroch 

SK OLSA V021910 Strana 18 z 20 - -

( 



r 

( 

"README" a "LICENSE.TXT", ktoré sú súčasťou programu Web Sphere a ktoré môžu byť z času na čas zmenené. Tento 
program je programom tretej stranyajedná sa tiež o program, pre ktorý môže byť poskytovaná podpora. Spoločnosť Oracle vám 
tieto programy dodáva podľa dodacích podmienok vašej objednávky. 

• Program Crystal Reports for PeopleSoft Enterprise for Unlimited Users môžete používať výhradne v spojeni s licencovanými 
programami PeopleSoft Enterprise. Pre účely tohto programu spoločnosti Crystal znamená výraz .,,neobmedze~ý poč.et 
užívateľov" (Unlimited Users) všetkých užívateľov, ktori sú vami oprávnení k používaniu tohto programu. Tento program je 
programom tretej strany a jedná sa tiež o program, pre ktorý môže byť poskytovaná podpora. Spoločnosť Oracle vám tieto 
programy dodáva podľa dodacichpodmienok vašej objednávky. . 

• Licence Crystal Enterprise!BusinessObjects Enterprise for PeopleSoft Enterprise, 5 Concurrent Access Licenses môžete 
používať Výhradne v spojeni s licencovanými programami PeopleSoft Enferprise. Pfe účely tohto programu spoločnosti Crystal 
znamená výraz ,)icencia pre súčasný pristup" (Concurrent Access License) licenciu pre jednu osobu prepristup k všetkým 
funkciám tohto programu. Užívateľ hcencie pre súčasný pristup pristúpuje k programu éd momentu, kedy sa užívateľ licencie 
pre súčasný piistup prihlási do programu do momentU, kedy saten:to užívateľ licencie pre súčasný prístUp odhlási z programu 
alebo program uzavrie. Beriete na vedomie, že tento prográm vyžaduje webový aplikačný server. Tento program je programom 
tretej stranyajedná satlež oprogram, pre ktorý môže byť poskytovaná podpora. Spoločnosť Otaclevám tieto programy dodáva 
podľa dodacích podmienok vašej objednávky. 

• Nižšie uvedené programy obsahujú licenciu k použitiu programu Business Analysis Modeler' - Restricted Development 
k vývoju rozhrania a úprav, vrátane vytvárania nových tabuliek dát pre aplikácie iba pre vamilÍcencované programy PeopleSoft. 
Spoločnosť Oracle vám tieto programy dodáva podľa dodacích podmienok vašej objednávky. . . 

Integrated FieldService, Marketing, Mobile FieldService, Mobile Order Capture, Mobile Sales, Online Marketing, Order 
Capture; Order CaptureSelfService, Sales, Support, Support for Customer SelfService, Telemarketing 

• Pre používanie programu Campus Self Service platia doplrikové podmienky a ustanovenia uvedené v dodatku !NAS Software 
Supplement,:ktorý je dostupný na adrese http://oracle.comlcontracts .. 

• Program ·Community Porta! obsahuje licenciu k použitiu funkcii portálu PeopleSoft Enterprise Portal pre až tri stránky (podľa 
4efinície uvedenej v dokumentácii k programu). 

• Programy Infos)'Iic Client a InfoSync Server môžete používať výhradne s anglickými verziami produktov Lotus Notes alebo 
Microsoft Outlook . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Program PeopleTools - Enterprise Development bude používaný výhradne pre vývoj aplikácií pre vaše interné procesy 
spracovania dát. V žiadnom prípade nesmiete tieto aplikácie uvádzať na trh, . ani. distribuovať: Bezohľadu' na ustanoveriia 
s opačným významom nebudete rnaťptávo využiť funkcie, ktoré sú v súčasnej dobe označované ako. Crystal Reports, resp. 
vyhľadávače Verity, ktoré sú dodávané v rámci tohto programu pre účely vývoja aplikácii. 
Program Each PeopleTools - Enterprise' Development StarterKit b'udevyuživaný výhradne piatimi užívateľmi aplikácií 
k vývoju aplikácii obsahujucichspolu najviac 20 komponentov (podľa definície uvedenej v dokumentácii k programu) prI;) vaše 
inteméoperácieprc spracovanie dát. Vži~dnompriplide neslÍliete tieto aplikácie uvádzať· tia trh; ani rustribuovať. Bez ohľadu 
na ustanovenia s opačným Významom nebudete mať právo využiť funkcie, ktoré sú v súčasnej dobe označOvané ako Crystal 
Reports, 'résp. vyhľadávače Verity,ktoré sú dodávanév rwci tohto p~ográmupte účely vývoja aplikácii. 
Nástroj P(!opltiTools- R,estricted Development môžete používať k ~ojú rozhraniá a úprav, vrátane tvorby nových t:muliek dát 
pre aplikácie ibapre)icencované programy PeopleSoft Enterprise. Spoločnosť Oracle vám tento program dodá podľa dodacích 
podmienok vašej objednávky . 

. ProgrllÍn Peopl~To~lsMobil~ AgcJ?t môže byt' použitý výhr!ldnek výVoju lIplikácii pre vaše intl;)mé opetáéie pre spracovanie 
dlit. V žiadilomprí~lIde nesrtrieteti~to aplikácie uvádzáť na trh, ani distribuovať. . . . 

Program Process . M04e1er Client môie byťpouživanf výhradne s programami l'eopleSoft Enterprise alebo ID Edw!;U'ds 
E»terpriseOne,ku ktoIýmmáteod spoločnosti Oracle licenciu. Tento program nemôžete. využívať so žiadnym illým softwarom. 
Licencia k programu Student Administration obsal\uje licenciu k obmedzenému využitiu programov Human ReSOurces, Benefits 
Administration a Payroll for North America. Táto licencia k obmedzenému využitiu znamená, že softwarové moduly Human 
ResoQI'ces, Benefits Administration a Payroll for North America budú.používané pre prístup k.fimkciám pmgramu Stude»t 
Administration. Pre používanie programu Student Administration platia doplnkové podmienky a ustanovenia uvedené v prílohe 
!NAS Software Supplement dostupné na stránke http://oracle.comlcontracts. 

Pravidlá Iicencovania aplikácií Primavera 

• Pre účely nasledujúcich programov spoločnosti Primavera: Earned Value Management, Evoive, SureTrak, Contractor aP3 
Project Plarmer potvrdzujete, že ste si prečítali a že rozumiete obmedzeným službám Software Update License & Support, ktoré 
sú pre tieto programy dostupné a ktoré sú popísané v Zásadách spoločnosti Oracle pre techriickú podporu (Oracle 's Technical 
Support Policies). 

• pre účely prógramovPrirnavera SureTrak a Primavera P3 Project Plarmer potvrdzujete, že použitie týchto programov koncovým 
užívateľom s.a riadi zmluvou, ktorú ste získali spolu s programami (tj. zmluvou so spoločnosťou Oracle o licenčných službách
Oracle License and Services Agreement), !I nie licenčnou zmluvou pre koncového užívateľa, ktorá je súčasťou inštalácie 
produktu( ov). 
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• Pre účely programu Primavera Web Services potrebujú vývojári a koncoví užívatelia, ktorí zatiaľ nemajú licenciu k programu 
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management a ktorí potrebujú prístup k aplikáciám vytváraným pomocou programov 
P6 Web Services, resp. P6 Java APIs, licenciou k programu Primavera Web Services. 

Pravidlá licencovania aplikácií Sie bel Applications 

• Pre programy Siebel Branch Teller Services, Siebel Internet Banking Services, Siebel Retail Finance Foundation Services a 
Siebel Financial Transactions Workbench môžete použiť nástroje tretích strán k (a) vytváraniu materiálov alebo (b) úprave 
materiálov označených v dokumentácii k programu ako kód vzorových obrazoviek (Sample Screen Code) alebo Šablóna 
procesu (Process Template), vždy v súlade s dokumentáciou k programu a za predpokladu, že takéto materiály alebo upravené 
materiály budú využité výhradne v rámci licencovaného používania týchto programov. Nebudete žiadnym spôsobom 
obmedzovať právo spoločnosti Oracle na vývoj, používanie, licencovanie, vytváranie derivátov ani akéhokoľvek iného voľného 
využívania programov, pomocných programov, dokumentácie k programom, akýchkoľvek iných materiálov dodaných 
spoločnosťou Oracle, ani na povolenie tretej strane k takémuto využívaniu. 

• Program Siebel Details obsahuje licenciu pre 20 súčasných užívateľov, ktorá vás oprávňuje k používaniu programu iba na 
jednom počítači pre najviac 20 súčasných užívateľov v akomkoľvek okamihu. 

• Program Siebel Marketing Server je licencovaný pre počítač spolu s počtom jedinečných Záznamov zákazníka, ku ktorým máte 
pri využívaní programu prístup. 

• Siebel Pharma Marketing Server je licencovaný podľa počtu jedinečných Záznamov zákazníka, ku ktorým máte pri využívaní 
programu prístup, a zároveň podľa počtu Značiek, ktoré môžete pomocou programu spravovať. 

• Siebel Pricing Claims Server-Up to 20· Application Users je licencovaný pre počítač s obmedzením počtom Užívateľov 
aplikácií. 

• Vaša počiatočná licencia k programu Siebel Reports obsahuje zdarma najviac dvoch Užívateľov aplikácií pre program Siebel 
Report Designer a dvoch Užívateľov aplikácií pre program Siebel Report Designer Professional,bez ohľadu na počet 
Užívateľov aplikácií pre ktorých máte pre program Siebel Reports licencie. 

• Užívatelia alebo procesory programu Siebel Web Channel môžu pristupovať k najviac 15 objektom. Ako "Objekt" je 
definovaná každá dátová entita v hladine Business Object Layer programu, ktorý je definovaný v programe Siebel Tools. 

Pravidlá licencovania programov licencovaných podľa modulov UPK 
• Spoločnosť Oracle vám pre vašich vývojárov UPK udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu k: (i) pouzlVaniu tých 

programov, ktoré sú súčasťou sady User Productivity Kit ("UPK") a ktoré sú licencované ako moduly UPK (spoločne 
označované ako "obsah UPK"), a to iba v rozsahu nutnom pre vytváranie a realizáciu školení výhradne pre "zamestnancov 
UPK", resp. pre "užívateľov UPK" za účelom využívania programov . tvoriacich základ a pre vaše. potreby; (ii) vytvárať 
neobmedzený počet kópií obsahu UPK, avšak iba v rozsahu nutnom pre prípravu . a realizáciu školení výhradne pre 
zamestnancov UPK, resp. pre "užívateľov UPK" za účelom využívania programov tvoriacich základ a pre vaše potreby; a (iii) 
vyvíjať podľa potreby úpravya užívateľské úpravy obsahu UPK, a to vždy podľa podmienok a ustanovenia tejto zmluvy za 
predpokladu, že všetky oznámenia o autorských právach budú reprodukované v pôvodnej podobe a bez zmeny. Prehlasujete a 
zaručujete, že máte platnú licenciu pre programy tvoriaci základ. Obsah UPK nesmiete predávať ďalej, ani inak distribuovať 
žiadnej ďalšej strane,· ani obsah UPK využívať inak, ako je touto zmluvou výslovne povolené. Spoločnosť Oracle prehlasuje, že 
obsah. UPK a akýkoľvek obsah, ktorý vytvoríte s pomocou UPK, obsahuje cenné interné informácie. Spoločnosť Oracle si 
ponecháva akékoľvek nároky a práva na všetky časti obsahu UPK a akékoľvek jeho kópie. Vami vytvorené úpravy obsahu UPK 
budete používať výhradne pre svoju internú potrebu v súlade tí ustanoveniami tejto zmluvy. Obsah UPK môžete sprístupniť, 
resp. môžete umožniť jeho využitie iba takej tretej strane, ktorá je držiteľom licencie Užívateľa UPK a ktorá' (a) vám poskytuje 
služby súvisiace s vaším využívaním obsahu UPK;· (b) potrebúje obsah UPK použiť, resp. mať k nemu prístup; a (c ) súhlasila so 
záväzkom podobným vášmu záväzku o zachovanie dôvernosti obsiahnutému v tejto zmluve. 

Dátum účinnosti tejto zmluvy je ______ (vyplní spoločnosť Oracle). 

Zákazník: __ --v-____ -,-_---, __ 

(PROSÍM VYPLŇTE MENO ZÁKAZNÍKA) 

Podpis:...,-____________ _ 

Meno: 
Funkcia: 

Dátum podpisu: 

SK OL SA V021910 

Oracle Slovensko spol. s r.o.: 

Podpis: ________ -_-~--

Meno: 
Funkcia: 

Dátum podpisu: 

Ing. Maroš Herda 
Managing Director 
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END"USER LICENSEAGREEMENT 

This End-Useľ Ucense AgreementC'AGREEMENTIt
) i.s éll~gal agreeméj'1t between YOU' (either 

élnindl1Jklual ora singleentityy as LICENSEEand ARfi lnfol'rnath:s Cornpany L.imited by 
SlJal'es ("ARfI"), for the. use .ofCARMEN. Number Plate. RecoSlnitlon 
SoftWare or Passport ReaderSoftware Identifted belQW, ·whldl indu4es computer software 
With th~as:soClated l11etliaand printed materials and "onllne" or electronic documentatlollt 
herelnafterreferrf:1d·to as the "SOfTWARE PRODUCT' ot "SOFTWARe". 

ByJnstallln~,.copyjng, ot otheťWlse. uslngtheSOFtWARE, you agreeto be b.ound by the terms 
ofthisACiRS~MENT; 

$OIITWAR.E PRODl,ICTUCENSE 

The SOF'fWAREPROt)Uér is ~otected by copyt[gbt I~ an9 fňternltiQt'lalcQjjyrjght tl'eatí~sí 
čl$W\lIU as tithetJntellectualpropetty IllwsandpťovisIOrlš. 

1. GUNT OF LlCENSE. 

to consideratiQJlof the lI~ľl~feeAAH,a.s Lt~~SERgi~rjts VOt,l,theUCEN$EtE·the fol.foWin~ 
ŕlghts: 

i. You may \,Iseone COPY of tbe SOFTWARE lderitlfi~d .. ~I:>QV,e on~$Il'lgre tolt,1pUfťlr; The 
SOFfTWAAf! (S ll) "1.15:(5" Oh. á Iromputer whe!llt is '.oadeointo tel11porarymemolY (I,e. 
RA:M) or Installe9 Into permlimentm~Ory (e.g.f'!jilrd di~J qD·ROM,ó( othE!r~ot"ge 
4e'JI<le) of thatcomptJtet, HOWéVéf, lnstaliatt0n . ~nanetwork~lVetfor tne sole 
PJ.jrp9S*lOf.rr1t~l'laldj$trll)!,ltlof:lto Qnel;lľc mQŕeother l;,QmJÄl~r($) sl:lál! not c;onstlMe 
·lIuse1f forWhICh aseparate licenselsreqtill'edi .pl'ovidedyoubaveasepar"tel~nsefor 
éaé!;h CtirtlJ)U~r to ~IChthe SOFTWARE Is ~i$ttlbUtedi 

u. SplelY' with.téspe<:t toelecttonk:dôcutnenťsJnltluc!ed with the$OF'!'WARe, you mOlY 
makeanun!li'riltednl.lmller of (loples(eithefa$hai:dcoPV.Or ínele~ttonlc form), 
pro'Jlded that suchcoptes shall bel.lsedonlv foríntemal p.u!Jl~esandafe notre
Pl.!bliSH.ed ordls\:til;Jutedtoányfhin;l patty. 

~UPGUI)EŠ. 

lfthe$OFTWA~EJsan upgf~de, YOu m~l.!$e. ot trarl$f~r t.h~. ~PFTWAREGttlyln qQhJl.!nctfQn 
wlt~ thtiluP9r:aďei:l product. Yeu may use ťhe.upgrade and tne . upgtaded prodlJ<;t only in 
accordanceW1t1lth!s)AGRe~M6NT, 

3~ QWNER$fllfJ. 

The $OFTWARE is It(lél1sedr Jlot!sold. As the lLICENSECj }1lluOWl'lthemagnetk.1Qr othetphyslt:al 
me.dlaon Wblc/:) .tOe$OF!WARE J~pnginally orS\lb~qUe.l)tIyrecQroed, outARHretailiSfull'title 
and 0Wh:etshlp to the SOFfWAReltself,.regardlessllf tbefo.rmo~ media inlonWbI~h it maY 
e>Ji5t, 

4. COPVR1GaT. 

Ai/title 'élI'lOcopyrtghtsIn an(i lo tne . SOFTWARe PRO(')Ucr (Induding .. ~ut !'\dt limited t9 anY 
I pllQ[j)gl(fphSíanlinatlQn5i Vldetilaudlo.lmusl€ttextand "a~pletsU Incorporatedlntotne 

.Re<PROPUCl'),tb.eacc ... pJ'!ntedp:!atenŕll.sJand~ny <;Qp!esofthe$OFTWARE 
PRODUCT areOWlied byARH. The.. .:ARe PRODUCT is . protected . by copyright 'Iaws .cmd· 
lotematIQnal .. ~eatypt9~iQns, Th~e.fQre,YQl!m~st ttea~ the SOFTWARE PRODlJctlil<:e any 
otlter copyt!ghted mateJilaI éX<fept that~umayeitner 

(i) make one copy of the SOFTWARE solelyJot bac;kupÓl' aťclilvaIPl,JŕPQs~ or 

(il) lnstall the$QRWARe PRC)DLJCl'QI1 ~. slll9le~pJ,lt~fproVidedyou keep the 
órlglna'sol~lYfurbadrupOl' ard1ivalpurp~ses. YOll may oQt cQpytbeprlnted materlals 
SUPpfied·WI.thtneSOFlWARE PROi)UCT. 

ARH Inc.. .t: H-UZ68í1<!ap!lst, KJrályh~g6térI'H~,H\ltlgary II Pho.ne: +36 ~ 20i 96~o:; Fax: +36 í 20196&1 
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AB.H 
AdaptiV,Q' Ae'cognlt:'on HunSii!try 

5. OTHER RIGHTS AND LlMITATIONS. 

I. Umit~tl.oils on Reveťse Englneering, Decompilation,alidoisassembly: You may not 
reverseengineer, decomplle, or disassemble the SOF"fWAREPRODUCT in aliycase by 
anymeatl$, 

li. Nó SeparatiQn 9f Component$: TheSOFJWAREPRODUCT is IicensedJlsa sin9.1e 
product and neither the software programs comprising the SOFTWARE PRODUCT or 
anyU?DATE may .beseparatéd for use by moťe ~hali one user at a time. 

m. Rental: You may notrentQt lease the SOFTWARE PRODUCT. 

lv. Software transfer: Youmayperrnanently tr:ansferall of your rl9h~ Jmder }hlS 
AGREEMENT,. Pťovld~d that youfetaln nocaples, you ttansfer all.. ôf theSOFIWARE 
PRODUer (incIuding a.ll.compoŕlentsr parts, the merjl<l and printedm1!lter!als, any 
up~rades!this AGREEMENT/and, Ifapplicable, theceltificated,f Authentidty),and the 
reCIpient <lgree$t~. th~ terms pf this AGRt;eMaN!. If the SOFľWAREPi(ODUC'ľ Is áh 
upgrade,anytransfer must indudeallprlOI' ver~Qnsofthe SOFTWARE PROOUer. 

G.OTHEiR CQMPONeNTS. 

SOK {$Qftvf~reD~~(QpmeŕltKit}:ln addlfion to thé.l!Cén$e gľáňtedlrf S~tion 1,ARHsrants 
you the 119httouse andmodlfy theSQUfCeco.deversiol'l~f thos~portions (ilf lhe SOFJWAQE 
WhicO.l;lreldelitlfied asSDl<. SAMPLE COOEaňd [ocated in theapprepriatesubdlrettory on the 
SOFJWARE's CD·ROM, 

YoU rnaynôt dlstrihute the SDK SAMPLE CODE o.ranymodifleQverslon.oHbeSD~SAMPI..E 
CODe in$Out'g'lC:O.de fpť!;ľ). 

UTluttSS: lnaddl\:lonto thell~llsegtalitédIIlS~()nl, ARH grant$youthé!'i9h:tt()usé<äliť,l 
mQC:JI1Y tneS(jurrecodeversion- lf any' - .of thoseport!o~sof :the S()FJWARE· WhiCh are 
Iden~fled as tml.UlES and l.oCáte!!lln the appropl'iateSllbttíret:tarycn the$OFTWARE'SCIr 
ROM, 

'\'oUro<lynotdlstrlbV~ theU'11I.1T:IESor~nyinódlfled version éfthe tml.me$ In S(jlJŕC~ém:le 
f()r1ll. 

If You ťedlstťlt)ute the camporfentsdé$críbad above,yôua!!ll'oo: 

i.todístrlhute thecom~nent$·. in. object .codefQtm . QilIYili·co{\jUnpffoOWitl1 and ··asa 
flart .of your $ottware applicatlanprodud. wl1ldladC:is .slQnlficant and .. prill'lE\rv 
fUnctloné!I!Wa~fjwhi!ll'l is d~lgneQjdjilVe!l)p~g,arld t~tedtedpe/'ate l09E!tl'ler .Witli 
the 50FľWARE With theexpressed anduOf,J.uestlonablefunctI.Qni:llil:Y.Qf re<;QQnft!on{jf 
nvmber j:lfé!te$, 

il. to. usethepame/·I~!!lQtot t.rad~í,Il'ks .ófARH to I'liarkét ywtsói'twate: appli.catloll 
product onI)' with pnotwritten permission ofARH, 

iii. to In;dudea vátfdCóPyrlght nottceonyouľsoi'twareappli.catlol1 producti 

lv. tolndemnif:v, hold hartolés$,anddefend AR,HfrôO)aM agail1$f: anycfalmot táwsult, 
!nc!~din9attomey's fees, th.a.t mayarlse orresulN'rQm theuseor distrib.utlonofYQur 
S,OftY@l"e(lppliC1!ltiol'l product, .and 

v. nôttoj:)el'mlHurther dlstťibuuon PYYQur end User, 

7 •. l.lM~TE.DWARRANTY:. 

ExceptWlth r:espet:t tQtbeSAMP~C()QE and ~TI.LITIESí wtill'Jhareptovlded \'ASlS," withdut 
watťcll1tYiofany klnd,ARH warrants.that 

t; the SOFTWARE PR()OVP- will perfOl'msuĎ$tantlally .10 acc()tdantewlththe 
accotl)panyJng wrltten Il'latertalsfor apedodof n1netY (9Q). daYS from the date of 
rláQe!pti 

li. anyhardware<lndpr!otedttlatetlal a(icO/'lipatiylngthe SOFJWARE .PROOUCT wU!be 
fj'(!e .fnjm defectslnmatetials andworkmanshipunder normaluse and opel'atlon for a 
period of one (1)yearfrdm the.date.()f rag'llpt •. To tlle.ext:erttaUoWed by appllcable 
Iaw,lmplled warrantlesol1theSOFTWARE PRODUCT and haf'dware,Jf any, are limited 
toríinety C,Q) days and one Veat, respectlvely. 

ARM Int.nH-U26 Budap~$t, I<lrál'lltágôt!!t8-9. Hunljar:v l: PnQI'\!!!: d61 2íl196S0u Fax: +:)6). zOt 96S1 
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ARHlnc:. 
Addressl H-1126 BUdapest, Klrályhág6 tér 8-9. Hungary 
Phone: +3612019650 fax: +36 1201 9651 ARH 
Website: \:"IWw.arhúngary.hu e-mail: morelnfo@ilrhullgary.hU Adap~lv. R.~nlt;lo" Hungary 

NO OTHER WARRANTIES: EXCEPT fOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, ARH 
EXPLICm Y DísClAlMS ALL QTHERWARRANTlES, EITHER EXPRESS .OR lMPUED, INCt..UDING, 
BUT NOT UMITED TO, IMPUED WARRANTIES Of MERCHANTABILlTY AND. FITNESS fOR A 
PARTICULAR PURPOSE, WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT, AND ANY 
ACCOMPANYING HARDWARE. 

~. UMITATIQN QF LIABILITV. 

ARH'santire Iiabllity and your exc!usive remedy shall be, at ARH's option, either 

l. to ref'und the purchase price pald, or 

n. to repair or replace the SOFTWARE PRODUCT or hardware that does not ARH's limited 
Warritntyaŕld . which Is prpperly réturnéd tt') ARH with a copy of ypur recelpt. this 
Limited Warranty Is vold· if failure of the SOFTWARE PRODUCT Ol' hátdware has 
r~lted from sc::c!dent, abuse, ormisuse.Any replacemeot SÓrt'WARE PRODUCT br 
hardware wlll<bewarranted fprthe remalhder /)fthe ortglnalwarranty period or thlrty 
(3Q) days, .whienevér íslonger •. Neltherthese r~e(líes nor~nv product suppol't 
seľVÍC(!$ ~(ťer~d by A~tJ are available without prelof of pUTenase trom ARH Q.ľ an 
authorlSedsoutce. 

NÓLlABll.Ii'Y FQR OONSfQUENTIAJ,. DAMA(iE5: IN NO EVENTSHALL ARH BE UAeLE.FO~ ANV 
SPECIAL, INCIDENTAL, INDtRfCT, QRCôNSEQ~ENTIAL. DAMAGES WHATSGEVER 
(INCI,.UP~NG, WITHOt,IT UMITA110N, DAMAGES.FOR I.OSS OF BUSINESS PROFITS, BlJSlN~~ 
INjERRUPnONJ LOSS OF IWSINES51NfORMATlPN,0R ANY OTHER PECUNIARY LOSS) 
AAlSlNG OUT OF THEUSE OF OR INA8ILll"Y TO uSeTHÉSOFTWAREPROOUCT,EVEN IF AaH 
HAS BEI:NAOVISI:DOr THE PQSSJ81L.lTYOFSUCHOAMAGES. 

t.I)UAATIONQF AGREEMENT. 

ThI$A<.iREEMEN'f.is ~~tlve ff'ôm thed~y you open the pa!Sk~geunijl t(;!fQ1lnated. You may 
terminate ťhlsAGro:UMENT by de$tr:oYlng fjll coplesôr the SOFTWARtt PRQDUCT,retumlng the 
hardwar!! éJements áf the SOFTWARE to ARH and notifYIí'lgARH. of sud'íql!$l:ru~Qn. Without 
prejudice to any othJ'irri§Jnts, ARH rt\ayterminate thlsJÍ.SREEMENT if you fail to oompJy With the 
tetmsand cond/tions set forth. In such eyent, you ml;!$t destrovaU . cop/es and hardware 
elem.~nts of tóé SOFTWARE PROO\JCľ inc{udingtheSOFTWARE'sCO-ROM and any oth.etARH 
related hardware devices. 

ARK Ine. fI fI-11.26 Budapest, Klrályhág6 tér 8-9, Hungary :: Phone: +36 1 201 9(;50 :: fax: +3.6.1 201 96S1 
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TAt~, ľro-en~á'. :~luva k41ieôv6h'tt ~'~tv'tl'ľ"' f./7,'U't tlVA"\;'e: ·i!qíva.'·.nám'&m , • ...u.. . ... .... ".... .... .. ." f,'Q. .. . . ..Ri ~~J'~,w!l. 'í .' Ji'Jl .. ~ . . Oj) 
medzi VAMI ('. .~ • fYd~ll:u~ijJ)u .' 'lt~ ,*1$0' '~l'Ým'Mh'ktm:n)äkf 
nJlh1!EOOMlXCENClE ····~.·~~l~~~,·~;~oe!~~·;M:Jt·i:t~~.: éf~pa~; 
tJDlt~" :Sh.tes(~~JiBltj~JfQ$tt OIr~JQ tiou~ät1f:4&~. C)pfSáAékf;)~. 
;~Blf .N,..mb,.. tI-te: .ll$'~tt~ •.. iQ\~'e .ť~~.. tlä ~._~~ 
e\liden&t,&. ·5Me!) af~i Pa.po1i~'~ lof~~ ($ri>1két ~, ~llni'PJl""ťl, [~.~ 
~ PQ~1ílč '. š.ijfw~t· soi"'ietk.~l1fi·. prl<Ít\fže,mi m~ami .-: ~tht!eB~mi mate1i4lf,fit, 
d.\!ttnen~iu'V;tdtn:Qtn: ~H; .. llebQ ~l'ktro; f~k6::d~uM . ·'·.~fu.(~aki·ljti ~lôirilRQ pa~D~ ~i~"jQ~:).n .. .... ..... ...en. ..; ... ,. u ..... 

.NäIíílfalém·fm;;'íké;Pl~fm aľeb .• i llllftl;. ,oui.itim Ig~U' stil1ta.$~ta S'tlm" ·.že·· 
blí4e:te vi~ťp~mietlbmi tqf:t~ ~~" 

·Ii t",'ltti.l'.ry1:,.\. i.tA ~I'v!'ri,t!~ ··0····· t4t'tp' .'. '.hnl~' +I;,tY~J'tv,,1i-M, ~.~ ~Fl '~,g,R! ,"l'. ; . R'VVMl.l~ le 

~~~vtllQ~ . ri~t)~T .j~~r~~n;t .. ~tmif ~ ... ~+*ttl1.., .. I\t~o~k9d1~yjv ia 
:m~till)línnmt}u'\lamrt) aulors:k~e&.I;.,.a'Gh:,c ako: aJ.: ·~(!).nmi , JJ.n0veftlanUo 
,:.lc~~ň'tÍW:, •• ~IOť,",~~",,~";' 
U.M~'JiN-:Uv.J..J." V'l~01ti"!tV~TV. 

1.jr~LICBNCE' 

b$.ť AIUf" ~k~PO~l(YT:O\l:A~E'C ~l~~Ql.13~yWJe ~;árn; ;.l(~ 
'CO~T LIC)EN:C'!IB,. a,k~, ptfiltiht>4n~t\f ~.~,lat.e;n;ie· !ieen'lnéh0 P:OPlatklol., 

nl$lédujá~ ~Vä: 

i. Mtthl' ipt)U!f,g( Jednu k4piu .' ,,~t\t "t}\l:Il1~h~ .,.oo~tr nl. J~h~fti 
~~fwt$QnvjR $ai;t,~U~Va~c\ .. ~tm~f_~i~ ~Je'n~l~'4'Q~n'J:p~.e 
{t;l~ iR~ 'a.lebo namštalQvan~' Qatrvalej ;pam.o (napli. pe_~di~. Cl),.R,OM 
al~ mi .,amlňiv6_iad.le)·pti$tU.ň"líQpnaťt~" ln_~J.na ·jjCv~m 
$.wtl~luone tla~l intet~' dftfb'ôj;lf': íektOtý "; .. ý' PQ~itl~al. uavi: .~ 
~~~íft~~Q~ll~am~lli .~~Q~.~aJúe~\ .• ~nr«ä~t~ll1~ ~~dov.I~O$lbi:~ 
li~oj.a,za'p~k:ladu~ žem.e·iiJS()bifu~ licenciu pre :kaUj pOčhG~ na kterf'SB 
tealo S6Ffm diSfttbuUje. 

U .. V11u:&e: $ QhJtt\dottt na elektronicke ~kúmenlY, kt(1)lle sÍl $U~ť(1)U $()FTV'ÉRU; 
m··· !if4é"'*e· S" u·-:14"; .... ~' 'ib' -. '.lÍ;o-'{t;;.líi"'t 14. "t'J 1jli', U'· "1': tL.·X_~ .. t;. a·l.""": ~ ~1~.;.-..... !~J"l!I· • . ,.'1'4"'''. ..~. '."ly~,,, .J\~~~ .. e~e1J7 Pfl~~ LQ·P .. \\' ". ~ .~~"'l~J','!i(.~Y .... 'i"~~y,m..,..,.}J. 
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P'{t'Qll~', :pQ~r:$9. tiet()l<6pi& bqd'ú PQ,~fV~ vj:l"čn~natn_nP ÍI~íy • n~Qud6 sa ~pakoVane zv:erej1íovaf mi distribuovať nijakejťretej stmn~ . 

l.'V'L~m;'VQ 

$Q~ ·_·n.~~4.~~ ~l~ , •. 'Ifaii ~ytm, li,~~U!.,.tk~' 'nRŽITBĽ: LICENCIE 
~lutnít •. , mapeticki: ;al_bn· i_é fPI~ :fliMiil ·na l(tw;6; b.01S0Fľm ·P,Ô.~H . 
ít~du:ä .4f ii a:1f\·"··lQ&1'··ťAlUi·~ tCit1@hftá: ··.tm·., .k·l,·~i '$(l)ď . ". ." .•.. ' •....•. ' ....... '~ .. ': · .... ui"!.:e.,3,pQ';.~~ .. ,.'~" ... 0 ....•.. '.'J .. p:y ""~r;'lt"l....,, .• ď' • ", '.' ~ 

pmi ~l~~itQhtQ i$t;,ľ'~.UiJ~,:~e~O~~il4~~'l f0rm~,.va~l sa,m'ie Jloohádkaf· 
al.m~._d\tig!mé4i\,;ml~~:3a m_.:na.~t,. 

~ :.lt'lla~~~:prj~a· tlQ; ;$~atJ,yt PT4~"~t ,(V'*Iillt't ;o~m m~, 
~l1k:~~~,*k~,iftJ~PJlf~ _~ilí'V·i~&z4a~ltj~u4i_Zlr .' . 
~tG~' :6:apWeii ~'U ktéJié sň, ;~eRé "dri 
J\t(Ôlltt~riJj" ~rl~~ň~ , íttate~téJí)lJ i'~~~t§_~ IOlr j)V' ....D 

~~~!T:~~' naWill.;J ~,tI"~'4U,Or.~m~~~.~."Oll.1t.J.~~~~.",J~It. ,~,., 

(jQ umblťlf~ll ~,~I()ffl'IUf ~lt6w[M;,tI~~ ~b,iv:je~\ai~ 

i~Q.m~ia. ~ka.íi_.sa, $.pAWh~. p.~14pr.ô~mäv; d~~~n_~ a 
.6äS~10váb:ia: 'SO:F!V,SROV't: PltOOUtl n.rii~tQ;$1"im~ $Uabft~.~) 
~""'tk~"",, ,tié' J"'df ~'hr ·'t'· ri'ri:;.{!.:{) ..•.. fn ... .li a ... n '1iO,I; i r<fstdedblm'i !ol~"'4'"QVát:',.am • ~~." .~Ya, 'V\, .. "IM1;JtlPf'tl.~,i . ;~ft~rn . p ....... ' i!< ~ ......•• . i-

ii .. ~.i~l~van1a k~mPPUtIít~v;),1a. ~fTViIQ~f Pl.PDllltT ,a.ps~je 
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SOFTVÉROVÝ PRODUKT skladá, ani nijaká AKTUALIZÁCIA sa nesmú 
oddeľovať tak, aby by ich v tom istom čase používal viac než jeden používatel'. 

iii. Prenájom: SOFTVÉROVÝ PRODUKT si nesmiete prenajať, ani ho nesmiete 
prenajať iným. 

iv. Prenos Sóftvéru: Môžete natrvalo previesť všetky svoje práva na základe tejto 
ZMLUVY,poklaľ si nenecháte nijaké kópie a prenesietecelý SOFTVÉROVÝ 
PRODUKT (vrátane všetkých komponelltov, časti, l11édi.f a tlačených materiálov, 
všetkých modernizácií, tejto ZMLUVY tt prípadne Certifikátu pravosti)~ a 
príjemca súhlasi s podmienkami tejto ZMLUVY. Ak je SOFTVÉROVÝ 
PRODUKT akoukoľvek modernizáciou, sú&lsťouakéhokolVek prenosu musí byť 
aj prenos. predchádzajúcich verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. 

6. INÉ KOMPONENTY 

SDK (Software Development Kit - súprava na vývoj softvéru): Okrem licencie udelenej 
v odseku l vám spoločnosť ARH poskytuje právo na p.oužívanie a meneniezdroJ()Včho 
kódu tých časti SOFTVÉRU~ ktOl~é .sÚoznaČené ako SDK SAMPLE CODE (vzorový kód 
SOI{) a ktoré sú. umiestnené v príslušnompodadresári na disku CD .. R{)M, ktorý patrí'k 
SOFTVÉRU, 

Vzorový kód SDK (SDK SAMPLE CaOB), ani nijakú jeho mpdifikovan't\ verziu v tvare 
zdrojového kÓ'du) néSl11i.etedistdbuovať. 

POMOCNÉ PROGRAMY (UTILltlliS).: Okrem licencie udelenej v odseku 1 vár0 
spotočllOSť ARHp.oskytuje pt'ávo na použfvanle a meneni.e prípadného 'zd.rojo:vého. kQdu 
týth čast( SOFTVÉRU, ktol'é sú označené ako UTILITIES (pompcné programy) a ktoré 
sú (Ol1i.estnenčv prísluŠnom podadl'esári na disku CD-ROM, ktorý patrí k SOFTVÉRU. 

~ Pomocné programy (UTILITIES), ani nijakú ich modifikovanú verziu v'tvare zdrojového 
kódu, nesmiete distribuovať. 

Ak opakovane distribuujete hore opístmé kompo.nenty, súhlasftestým, že: 

i. príslušné komponenty budete distribuovať len vo forme objektového kódu a .ten v 
spojení s vašim produktom} ktorým Je softvérová aplikácia a ako súčasť tohto 
produktu, ktorý pridáva významnú a prvotnú funkčnosť tí ktorý bol navthnutý, 
vyvinutý a odskúšaný tak, aby pracovalspolo.cne so SOFTVÉROM, s výslovnou 
ft nespochybniteľnou funkčnosťou, ktorou je rozpoznávanie evidenčných čísiel" 

ii. názov, logo, či obchodné známky spoločnosti ARH budete pd predaji svojho 
produktu- softvérovej aplikácie používať ten s predchádzaJúcim písomným 
súhlasom spoločnosti ARH. . 
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iii. do svojho produktu - softvérovej aplikácie začleníte platné oznámenie o 
atltorských právach, 

iv. odškodníte spoločnosť ARH a postaráte SR, aby neutrpela nijakú škodu a budete 
ju brániť v prípade akýchkoľvek nárokov a s\ldnychsporov, vrátane poplatkov:za 
právne zastúpenie, ktoré môžu vzniknúť na základe používania alebo 
distribuovania vášho produktu - soťtv~l'ovej aplikácie, a 

v.svojmu koncovému používatel}ovi nedovoifte ďalšiu distribúciu. 

7. OBMEDZENÁ zÁRUKA 

S výnlmk9u VZOROVÉHO KÓDU a PQMOCNÝCHPROORAMOV, ktoré sa 
poskytujú ,~TAKÉ AKO SÚ". bez2áruky akéhokol'vek druhu, spQ"lQčnost' ARH ručí za 
to,ž~: 

L SOFTVÉROVÝPRODUKT.sa bude správať v podstaté podl'a sprievodtlých 
písomných materiálov počas deväťdesiatich (90) dnt odo dňa prevza~ia, 

il. akýkol'vek hardvér a tlačený materiál, ktGl'Ý Je priložený k SOFTVÉROVÉMU 
PRODUKTU bude bezcbýbmareriállt a spracovania pri .nonnálnompoužívaní a 
prevádzke počas jedn~ho (l) roka ododiia pl'evzatia. Nako.ľk() to povol~iljú platné 
zákony, prípadné implicitné záruky na SOFTVÉROVÝPROPUKTstl 
()bmed~ené na deväťd~.s[at (96}dnf ti prípadné implicitné záruky na hardvér sú 
obmedzené naJe4en .rok. 

ZIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY: OKREM VYŠŠ.IB UVEDENEJ OBMBDZENEJ 
ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ ARH VÝSLOVNE.ODMJETA VŠETKY INÉ ZÁRUKY, Čl 
UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHOJ 
IMPLICrrNYCH ZÁRUK OBCHOPQVATEL'NOSTI A VHODNOSTI NA 
KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O SOFTVÉROVÝ PRODUKT A VŠETOK 
SPRIEVODNÝ HARDVÉR. 

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

V~et1<a Zodpovednosť spoločnosti ARH a vá§ výlučnýopravnýptostriedok bude spočívať 
v tom, ze spoločnost' ARH podľa. svojho rozhodnutia buď 

i. vráti zaplatenú kúpnu cenu,a1ebo 

ii. opraví alebo nahradí SOFTVÉROVÝ PRODUKT alebo hardvér,. ktorý nie je 
chránenýobrnedzenou zárukou spoločnosti ARH a ktotý bol správne vrátený 
spoločnosti ARH s kópiou potvrdenia O príjme .. Táto obmedzená záruka zaniká v 
prípade, ked' bola chyba SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo hardvéru 
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spôsobená nehodou, nesprávnym použitim alebo zneužitím. Na akúkoľvek 
náhradu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo hardvéru bude poskytnutá 
záruka počas zvyšnej časti pôvodnej záručnej lehoty alebo počas tridsiatich (30) 
dnf,podľa toho, ktorá lehotaje dl Mia. Tieto prostriedky na vykonanie nápravy, 
ani žiadne služby na podporu produktov, ktoré poskytuje spoločnosť ARM, nie sú 
k dispozícii bez. dôkazu o kúpe od spoločnosti ARM alebo z oprávneného zdroja. 

NEPREVZATIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLgDNÉŠI<.ODY: SPOLOČNOSŤ ARH 
NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOCVEKŠPEClÁLNE, 
VEDĽAJŠIE; NEPRIAME, ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU 
(VRÁTANE, OKREM INÉHO,ŠKÔD ZO STRATY PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, 
PRERUšENIA PODNIKANIA, STRA TY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO 
AKEJKOĽVEK INEJ PEŇAŽNEJ STRATY), KTORÉ BY VYPLýVALI Z 
POUŽÍVANIA SOľTVÉROVERO PRODUKTU ALEBO Z NEMOŽNOSTI. 
POUŽÍVA t SOFTVÉROVÝ PRQDUKT, A TO AJ VTEDY, AK BOLA 
SPOLOČNOSŤARH NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ. 

9. TRVANIE TEJTO ZMLUVY 

Táto zmluva je Učinná odo. dna. kedy otvorite ohal,až do jej ukončenia. Túto ZMLUVU 
môŽete ukončit'zničením všetkých kópií SOFTVÉROVÉ.HO PRQDUKTU, vrátením 
hardvérových ptvkovspoločnosti ARBa infonnovanf111 spoločnosti ARH.o tomto 
zničení. Bez toho~ aby boU dotknuté akékoľvek iné práva, BP.oločno$tľ ARH môže· fúto 
imluvu ukončiť v prípade,ked' nebudetedodržiavať.stanovené termíny apoqmienky. V 
takom prípade musíte zničitl všetky kópie a hSl'dvérovéprvky SOFTVEROVEHO 
PRODUKTU, disku CD~ROM, ktorý patri k SOFTVÉRU a všetkých ostatných zariadeni. 
ktorésllvisia.shardvél'om spoločnosti ARH. 
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SOFTWARE GENERATION LIMITED 

Licenčná zmluva pre koncového užívatel'a softvéru FlashNet 

Všeobecný opis 

S ciel'om zachovať si a chrániť svoje práva podl'a príslušných zákonov spoločnosť SGL 
nepredáva žiadne práva na softvér SGL. Spoločnosť SGL skôr udel'uje práva na používanie 
softvéru SGL prostredníctvom softvérovej licencie. Spoločnosť SGL si osobitne ponecháva 
vlastnícke právo na všetky softvéry SGL. 

Dôležité upozornenie: 

Softvér neinštalujte z dodaného CD, disku alebo súboru skôr, ako si pozorne prečítate túto 
zmluvu. Inštaláciou softvéru (alebo udelením súhlasu schválenej osobe, ktorá bude softvér 
inštalovať, aby tak urobila) a následným obchodným využívaním softvéru súhlasíte, že budete 
viazaní podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 
softvér a všetku dokumentáciu vráťte Vášmu dodávatel'ovi. 

Udelenie licencie 

Na základe úhrady licenčného poplatku, ktorý je súčasťou ceny uvedenej v prílohe, a Vášho 
súhlasu, že budete dodržiavať podmienky tejto licencie a obmedzenej záruky, Vám ako 
užívatel'ovi licencie spoločnosť SGL ako poskytovatel' licencie udel'uje nevýhradné právo 
používať a zobrazovať kópiu softvérového produktu SGL (ďalej len "softvér") na počítači a na 
mieste uvedenom v prilohách, a to počas doby, pokial'budete dodržiavať podmienky tejto 
licencie. Spoločnosť SGL si vyhradzuje všetky práva, ktoré neboli užívatel'ovi licencie výslovne 
udelené. 

Vlastníctvo softvéru 

Ako užívate I' licencie vlastníte magnetické alebo iné fyzické médium, na ktorom je softvér 
pôvodne alebo následne zaznamenaný alebo zapísaný, avšak výslovnou podmienkou tejto 
licencie je, že spoločnosť SGL si ponechá vlastnícke právo alebo vlastníctvo softvéru a všetkých 
následných kópií softvéru bez ohl'adu na formu alebo médium, na ktorom môže softvér alebo 
iné kópie existovať. Táto licencia nepredstavuje predaj pôvodného softvéru alebo a kej kol've k 
kópie. 

Obmedzenie pre kopírovanie 

Tento softvér a sprievodné alebo následne poskytnuté materiály sú predmetom autorského 
práva. Neoprávnené kopírovanie softvéru, vrátane softvéru, ktorý bol zmenený, zlúčený 

prípadne zahrnutý do iného softvéru, alebo písomných materiálov je výslovne zakázané. 
Môžete niesť právnu zodpovednosť za akékol'vek porušenie autorského práva, ku ktorému 
dôjde z dôvodu alebo následkom nedodržiavania podmienok tejto licencie z Vašej strany. 
V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami môžete vyhotoviť jednu kópiu softvéru výlučne za 
záložnými účelmi. Na záložnú kópii musíte prefotiť a zahrnúť upozornenie o autorskom práve. 
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Obmedzenia užívateli! 

Ako užívater licencie môžete používať softvér na počítači(och) a mieste(ach) uvedenom(ých) 
v prílohe. Softvér nesmiete elektronicky preniesť zjedného počítača na druhý prostredníctvom 
siete bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SGL, s výnimkou prípadu, kedy je 
užívate!' licencie oprávnený preniesť softvér prostredníctvom siete výlučne za účelom 

vyhotovenia záložných kópií alebo preinštalovania softvéru zo záložnej kópie po zlyhaní 
systému. Kópie softvéru alebo sprievodných materiálov nesmiete distribuovať iným osobám. 
Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SGL nesmiete meniť, upravovať, prekladať alebo 
vytvárať odvodené diela na základe písomných materiálov. 

Obmedzenie prevodu 

Licencia na tento softvér sa ude!'uje iba Vám ako užívate!'ovi licencie a nemožno ju previesť na 
·žiadnu inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SGL.Akýko!'vek 
oprávnený prevod softvéru sa riadi podmienkami tejto licencie. V žiadnom prípade nesmiete 
previesť, postúpiť, prenajať, najať, predať alebo inak disponovať so softvérom, či už dočasne 
alebo trvalo, pokia!' nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak. 

Ukončenie zmluvy 

Táto licencia platí do doby skončenia jej platnosti v súlade s ustanoveniami tohto článku. 
Platnosť tejto Ucencie bude automaticky ukončená bez oznámenia zo strany spoločnosti SGLv 
prípade, že nedodržíte niektoré ustanovenie tejto licencie. Ak sa niektorá strana. stane platobne 
neschopnou, alebo sa dohodne na vyrovnaní s verite!'mi, prípadne vstúpi do likvidácie, alebo 
sa stane predmetom reorganizácie, platnosť tejto licencie bude ukončená. Ak sa spoločnosť 
SGL stane platobne nesGhopnou, alebo sadohodnena vyrovnaní s verite!'mi, prípadne vstúpi 
do likvidácie, kópia softvéru bude k uložená u tretej strany (ESCROW) a zdrojový kód bude 
užívate!'ovi licencie sprístupnený iba za účelom interného použitia. Užívate!' licencie predloží 
spoločnosti SGL do 30 dní odo dňa vzniku udalosti opísanej v tomto článku riadne vyhotovené 
čestné vyhlásenie o tom, že zničil alebo vrátil softvér spoločnosti SGL a natrvalo vymazal 
a učinil všetky kópie softvéru nepoužite!'nými a zničil všetky dodané písomné materiály. 

Patenty, ochranné známky, autorské práva a práva duševného vlastníctva 

Užívate!' licencie potvrdzuje, že akéko!'yek a všetky ochranné známky, autorské práva, patenty 
a iné práva duševného vlastníctva použité alebo obsiahnuté v softvéri alebo súvisiace so 
softvérom prípadne jeho údržbou alebo podporou zostávajú výhradným majetkom 
spoločnosti SGL. Užívate!' licencie súhlasí, že žiadnym spôsobom nebude spochybňovať 
vlastnícke právo alebo namietať voči vlastníckemu právu spoločnostiSGL v súvislosti 
s akýmiko!'vek takýmito právami počas doby trvania tejto zmluvy a kedykol'vek po skončení 
platnosti alebo ukončení tejto zmluvy (ani v celku aniz časti). 

Obmedzená záruka 

Poskytovate!' licencie sa zaručuje, že dodaný softvér bude v podstate v súlade so špecifikáciami 
stanovenými spoločnosťou SGL. 

Spoločnosť SGL neručí za to, že softvér je zbavený všetkých programových chýb, chýb 
a opomenutí. 
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Spoločnosť SGL ďalej neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie ohl'adom používania alebo 
presnosti, spol'ahlivosti, správnosti alebo inak. 

Vyššie uvedená záruka je jedinou zárukou akéhokol'vek druhu, či už výslovného alebo 
nepriameho charakteru, okrem iného vrátane vhodnosti použitia alebo účelov. Žiadne ústne 
alebo písomné informácie spoločnosti SGL, jej zamestnancov alebo oprávnených partnerov 
nerozširujú rozsah tejto záruky ana takéto informácie sa nesmiete spoliehať. Spoločnosť SGL 
ani nikto iný zapojený do tvorby, výroby alebo dodania softvéru nezodpovedá voči užívatel'ovi 
za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú akýmkol'vek spôsobom, ktorá priamo alebo nepriamo 
vyplýva z používania softvéru alebo z neschopnosti používať softvér prípadne v súvislosti 
s nimi. 

Spoločnosť SGL výslovne vylučuje zodpovednosť za, avšak nie výlučne, škody na zariadení, ušlý 
zisk, stratu obchodných informácií, dobrého mena, očakávaných úspor a pod. 
Spoločnosť SGL nevylučuje zodpovednosť za smrť alebo osobné zranenie iba vrozsahu, kedy 
k nim dôjde v dôsledku nedbanlivosti spoločnosti SGL, jej zamestnancov, zástupcov alebo 
oprávnených predstavitel'ov. 

Odškodnenie 

Bez ohl'adu na čokol'vek obsiahnuté v článku o obmedzenej zodpovednosti spoločnosť SGL 
ručí za to, že má právo alebo oprávnenie poskytnúť licenciu udelenú podl'a tejto zmluvy, a že 
na vlastné náklady bude užívatel'a licencie brániť a zbaví ho zodpovednosti v súvislosti 
s akýmkol'vek konaním voči užívatel'ovi licencie, ku ktorému dôjde na základe tvrdenia, že 
používaním softvéru zo strany užívatel'a licencie v súlade s touto licenčnou zmluvou dochádza 
k porušeniu akéhokol'vek patentu, autorského práva alebo akéhokol'vek iného práva 
duševného vlastníctva tretej strany. 

Celá dohoda 

Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dojednania a tvorí celú dohodu medzi 
zmluvnými stranami. Žiadne doplnenie alebo zmena ktoréhokol'vek z ustanovení tejto zmluvy 
nebude pre zmluvné strany záväzné, pokial' nebude vyhotovené formou písomného pokynu 
podpísaného riadne oprávneným zástupcom každej zo zmluvných strán. 

Právo a súdna právomoc 

Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Anglicka a prináša prospech 
spoločnosti SGL, jej nástupcom a nadobúdatel'om. 

Potvrdenie 

Potvrdzujete, že ste si prečítali túto licenciu a obmedzenú záruku, že im rozumiete a súhlasíte 
s tým, že budete viazaní jej podmienkami. Taktiež súhlasíte s tým, že licencia a obmedzená 
záruka predstavujú úplné a výhradné dojednanie medzi zmluvnými stranami. 

Licenčná zmluva pre koncového užívatel'a softvéru FlashNet - NF031 O 
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Definície 

SGL znamená: 
Software Generation Limited 
12, Fulcrum2 
Solent Way, Whiteley, 
Fareham 
Hants, Anglicko. P015 7FN 
Tel.: +44 (0)1489 88 99 30 Fax:+44 (0)1489 56 58 25 
E-mail: info@sgluk.com http://www.sgluk.com 

Softvér znamená: 

SI:iL 
SOFTWARE GENERATION LIMITED 

Počítačový(é) program(y) dodaný(é) spolu so všetkými kódmi, technikami, softvérovými 
nástrojmi, formátmi, návrhmi, konceptmi, metódami a nápadmi spojenými s počítačovýrh(i) 
programom(ami). Tento pojem tiež zahŕňa všetky kópie ktorejkol'vek časti softvéru ako aj 
manuál(y) a iné tlačené materiály. 

Licenčná zmluva pre koncového užívateľa softvéru FlashNet - NF031 O 

r 

4 l 

( 

( 

L 

[ 

l 

L 
l 

L 

l 



_-..... _.
- --- - - ---- -- -. ------ - - ---- -.-
-~-,-

Medzinárodná licenčná zmluva pre programy IBM 

1. čast'- Všeobecné podmienky 

STIAHNUTíM, INŠTALÁCIOU, SKOPíROVANíM, PRíSTUPOM K PROGRAMU ALEBO POUŽITíM 
PROGRAMU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. V PRíPADE, ŽE 
PRIJíMATE TIETO PODMIENKY V MENE INEJ OSOBY ALEBO SPOLOČNOSTI ALEBO INEJ 
PRÁVNICKEJ OSOBY, TÝMTO PREHLASUJETE A ZARUČUJETE SA, ŽE MÁTE SPLNOMOCNENIE 
ZAVIAZAŤ TÚTO OSOBU, SPOLOČNOSŤ ALEBO PRÁVNICKÚ OSOBU K PLNENIU TÝCHTO 
PODMIENOK. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASíTE, 

• NESŤAHUJTE, NEINŠTALUJTE, NEKOpíRUJTE, NEPRISTUPUJTE A NEPOužíVAJTE PROGRAM; 
A 

• OKAMŽiTE VRÁŤTE PROGRAM A OSVEDČENIE O OPRÁVNENí (PROOF OF ENTITLEMENT) 
SUBJEKTU, OD KTORÉHO STE HO ZíSKALI A TENTO VÁM VRÁTI ČIASTKU, KTORÚ STE ZA 
PROGRAM ZAPLATILI. AK STE UŽ PROGRAM STIAHLI, KONTAKTUJTE, PRosíM, SUBJEKT, OD 
KTORÉHO STE HO ZíSKALI. 

"IBM" znamená spoločnosť International Business Machines Corporation alebo niektorú z jej dcérskych 
spoločností. 

"Licenčné informácie" ("LI") je dokument, ktorý uvádza informácie špecifické pre Program. Licenčné 
informácie pre Program sú k dispozícii na http://www.ibm.com/software/sla/. LI sa tiež nachádzajúv súbore v 
adresári s programom, prostredníctvom systémového príkazu, alebo v príručke, ktorú obdržíte spolu s 
Programom. 

"Program" znamená pôvodný program a všetky jeho úplné alebo čiastočné kópie. Program pozostáva zo 
1) strojovo čitateľných inštrukcií a údajov, 2) komponentov, 3) audiovizuálneho obsahu (obrazy, text, 
nahrávky alebo obrázky), 4) s ním spojených licencovaných materiálov a 5) licenčných dokumentov alebo 
kl'úča a dokumentácie. 

"Osvedčenie o oprávnení" ("PoE") je dôkazom o vašom oprávnení používať Program na špecifikovanej 
úrovni. Túto úroveň je možné určiť napr. na základe počtu procesorov alebo užívateľov. Osvedčenie PoE je 
tiež dôkazom vášho nároku na záruku, ceny za budúce prechody na vyššie verzie (ak boli zverejnené) a 
prípadné zvláštne alebo propagačné ponuky. Ak vám IBM nedodá PoE, potom môže IBM akceptovať 
pôvodnú potvrdenku o nákupe alebo iný doklad o nákupe od subjektu (IBMalebo jej predajcu), od ktorého ste 
Program získali, za predpokladu, že tento doklad uvádza názov Programu a zakúpenú úroveň užívania, 

"Vy" a "VášIvaše" sa vzťahuje na jednotlivú osobu alebo na jeden právny subjekt. 

Táto Zmluva pozostáva z 1. časti 1 - Všeobecné podmienky, 2. časti - Špecifické podmienky platné v 
jednotlivých krajinách, z Licenčných informácií a z Osvedčenia o oprávnení, ktoré 
spoločne predstavujú úplnú zmluvu o použití tohto Programu. Táto Zmluva nahrádza akékol'vek 
predošlé ústne alebo písomné dohovory medzi vami a spoločnosťou IBM ohl'adne užívania Programu. 
Podmienky uvedené v 2. časti a v Licenčných informáciách môžu modifikovať Všeobecné podmienky 
uvedené v časti 1. V prípade, že sa vyskytne rozpor medzi podmienkami tejto Zmluvy a podmienkami 
zmluvy IBM IPA (Medzinárodná zmluva Passport Advantage), prevládať budú podmienky stanovené 
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zmluvou IBM IPA. 

1. Oprávnenie 

Licencia 

Program vlastní spoločnosť IBM alebo dodávateľ spoločnosti IBM, je chránený autorskými právami a 
poskytovaný formou práva na užívanie - licencie, nie formou predaja. 

Spoločnosť IBM vám zaručuje nevýhradnú licenciu na používanie Programu, ak ste ho nadobudli zákonným 
spôsobom. 

Ste oprávnený 1) používať Program v rozsahu oprávnenia, ktoré ste je uvedené v PoE a 2) robiť a inštalovať 
kópie, vrátane záložných kópií, potrebné na využitie príslušnej úrovne oprávnenia na použitie za predpokladu, 
že na každú kópiu alebo čiastočnú kópiu Programu uvediete informáciu o autorských právach a akékoľvek 
ďalšie informácie o vlastníctve. 

Ak tento Program nadobudnete ako vyššiu verziu (upgrade) programu, vaše oprávnenie na použitie nižšej 
verzie Programu zaniká a nie ste oprávnený ho previesť na tretiu osobu. 

Ste povinní zabezpečiť, že ktokol'vek, kto používa tento Program (s lokálnym alebo vzdialeným prístupom), ho 
bude používať len v rozsahu vášho oprávneného užívania a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

Nie ste oprávnený 1) používať, kopírovať, upravovať alebo distribuovať tento Program inak, než je uvedené 
v tejto Zmluve; 2) rozkladať, dekompilovať alebo inak preložiť Program, pokiaľ tak explicitne nedovoľuje zákon 
bez možnosti zmluvného vzdania sa nárokov; alebo 3) Program následne licencovať, prenajať alebo 
poskytnúť formou lízingu. 

IBM má právo odňať vám licenciu, ak nedodržujete podmienky tejto Zmluvy. Ak IBM takto urobí, musíte zničiť 
všetky kópie Programu a PoE. 

Záruka vrátenia peňazí 

Ak nie ste z akéhokoľvek dôvodu spokojní s Programom a ste pôvodným držiteľom licencie, obdržíte späť 
čiastku, ktorú ste za Program zaplatili, za predpokladu, že Program a jeho PoE vrátite do 30 dní od vášho 
fakturačného dátumu subjektu, od ktorého ste Program nadobudli. Ak ste si Program stiahli, kontaktujte 
predajcu, ktorý vám poskytne inštrukcie ako dosiahnuť vrátenie peňazí. 

Prevod Programu 

Program a všetky vaše práva a povinnosti plynúce z Osvedčenia o oprávnení používať Program môžete 
previesť na iný subjekt, len ak sa tento zaviaže dodržiavať podmienky tejto Zmluvy. Pri prevode Programu 
musíte odovzdať tiež Osvedčenie o oprávnení spolu s kópiou tejto Zmluvy a celou dokumentáciou. Prevodom 
vašich práva povinností plynúcich z licencie zaniká vaše oprávnenie používať Program. 

2. Poplatky a dane 

Čiastka splatná za poskytnutie programovej licencie je jednorázovým poplatkom. 

Jednorázové oplatky vychádzajú z rozsahu oprávneného použitia, ktorý určuje PoE. Spolocnosť IBM nevracia 
už zaplatené alebo splatné poplatky ani neposkytuje dobropisy, ak Zmluva na inom mieste nestanovuje inak. 

Ak si želáte zväčšiť rozsah použitia, oznámte to spoločnosti IBM alebo jej predajcovi a uhraďte príslušné 
poplatky. 

Ak akýkoľvek orgán vyrubí na Program, ktorý spoločnosť IBM poskytuje na základe tejto Zmluvy, akýkoľvek 
odvod, daň, zrážku alebo poplatok s výnimkou tých, ktoré zdaňujú príjmy spoločnosti IBM, zaväzujete sa 
takúto čiastku podl'a pokynov spoločnosti IBM buď zaplatiť alebo predložiť dokumenty potvrdzujúce 
oslobodenie od tejto povinnosti. Odo dňa, kedy Program nadobudnete, zodpovedáte za úhradu akýchkoľvek 
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daní z osobného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na Program. 

3. Obmedzenie záruky 

Spoločnosť IBM zaručuje, že Program používaný v predpísanom prevádzkovom prostredí sa správa podfa 
špecifikácií. Záruka sa vZťahuje iba na neupravené časti Programu. Spoločnosť IBM nezaručuje 
neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku Programu a ani opravu všetkých chýb Programu. Za výsledky 
získané použitím Programu zodpovedáte sami. 

IBM vám umožňuje prístup do databáz IBM, ktoré obsahujú informácie o známych vadách Programu, 
opravách, obmedzeniach a premosteniach a ktoré sú bezplatné. Ďalšie informácie nájdete v Príručke IBM pre 
softvérovú podporu na http://www.ibm.com/software/support. IBM poskytne k dispozícii tieto informácie po 
dobu najmenej jedného roku od zakúpenia licencie na Program pôvodným nadobúdatefom ("záručná lehota"). 

Ak Program nefunguje v zaručenej kvalite počas záručnej lehoty po získaní licencie, a nie je možné problém 
vyriešiť pomocou informácií získaných z databáz IBM, môžete Program a jeho PoE vrátiť subjektu (buď 
spoločnosti IBM alebo jej predajcovi ), od. ktorého ste Program získali, a čiastka, ktorú ste za Program 
zaplatili, vám bude vrátená. Ak ste si Program stiahli, kontaktujte subjekt, od ktorého ste ho získali a tento 
vám poskytne inštrukcie ako získať späť čiastku zaplatenú za Program. 

TIETO ZÁRUKY PREDSTAVUJÚ VAŠE VÝHRADNÉ ZÁRUKY A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ 
ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY,VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE ALE NIELEN 
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY 
ÚČEL. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO LEGISLATíVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE 
VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK , VTAKOMTO PRíPADE SA TOTO VYLÚČENIE 
NA VÁS NEVZTAHUJE A SPOMíNANÉ ZÁRUKY SÚ PLATNÉ PO DOBU TRVANIA ZÁRUČNEJ . 
LEHOTY. PLATNOSŤ VŠETKÝCH ZÁRUK SA KONČí VYP.RŠANíM ZÁRUČNEJ LEHOTY. NIEKTORÉ 
ŠTÁTY A.LEBO LEGISLAtíVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE TRVANIAIII/lPLlKOVANÝCH 
ZÁRUK, VDANÓM PRIPADE SA'TAKETO OBMEDZENIE NA vÁS NEVZŤAHUJE; . . 

TIETO ZÁRUKY VÁM POSKYTUJÚ OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠiE PRÁVA, 
KTORÉ SÚ V KAžDOM LEGISLATíVNOM SYSTÉME INÉ. 

4. Obmedzenie zodpovednosti 

Môžu nastaťokolnosti, keď ste z dôvo.du neplnenia na strane spoločnosti IBM alebo na základe inej 
skutočnosti, budete oprávnení nárokovať Si II spoločnosti IBM náhradu škody. V každom takomto prípade, 
bez ohľadu na titul vášho nároku, ktorý vás oprávňuje ku vzneseniu nároku voči spoločnosti IBM na náhradu 
škody, (vrátane podstatného porušenia, nedbanlivosti,nesprávneho výkladu alebo iného zmluvného, resp. 
zákonného nároku), je zOdpovednOSť spoločnosti IBM obmedzená na 1) ublíženie na zdraví (vrátane úmrtia) 
a škodami na nehnutefnom majetku a hmotnom osobnom majetku a 2) výškou akýchkoľvek iných skutočných 
priamych škôd alebo výškou poplatkov za Program, ktorý; je predmetom nároku. 

Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na vývojárov a dodávateľov Programu .spoločnosti 18M. 
Uvedená výška náhrady predstavuje maximálnu výšku spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti spoločnosti 
IBM a jej dodávateľov. 

IBM A JEJ VÝVOJÁRI NIE SÚ ZA ŽiADNYCH OKOLNOSTí ZODPOVEDNí ZA ŽiADNU Z NiŽŠiE 
UVEDENÝCH ŠKÔD A TO ANI V PRíPADE, ŽE SI BOLI VEDOMí MOŽNOSTI JEJ VZNIKU: 

1. STRATA ALEBO POŠKODENIE DÁT 

2. ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO NÁSLEDNÉ EKONOMICKÉ ŠKODY; 
ALEBO . 

3. UŠLÝ ZISK, STRATA OBCHODNÝCH PRíLEŽITOSTí, VÝNOSOV, DOBRÉHO MENA ALEBO 
PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR 

NIEKTORÉ LEGISLATíVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH 
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ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, V TAKOM PRíPADE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO 
OBMEDZENIE NEMUsí VZŤAHOVAŤ. 

5. Všeobecné ustanovenia 

1. Žiadna časť tejto Zmluvy nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľov, ktorých sa nie je možné zmluvne 
vzdať alebo ich zmluvne obmedziť. 

2. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude považované za neplatné alebo nevymožiteľné, 
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú platné a účinné v celom rozsahu. 

3. Zaväzujete sa dodržiavať všetky platné dovozné a vývozné predpisy a nariadenia. 

4. Týmto dávate IBM súhlas, aby uchovávala a používala vaše kontaktné informácie, vrátane mena, 
telefónnych čísel, e-mailových adries kdekoľvek, kde podniká svoje obchodné aktivity; Takéto informácie 
bude spoločnosť IBM spracovávať a používať v súvislosti s naším obchodným vzťahom a môže ich 
poskytnúť svojim dodávateľom, obchodným partnerom a právnym nástupcom IBM pre účely, ktoré sú v 
súlade s ich spoločnými obchodnými aktivitami vrátane komunikácie s vami (napr. pre spracovanie 
objednávok, prieskum trhu, propagáciu). 

5. Ani vy ani spoločnosť IBM nepodáte návrh na začatie konania vo veci podľa tejto Zmluvy po uplynutí 
dvoch rokov od vzniku žalobného dôvodu pokiaľ miestne zákony neurčujú'inak, bezmožnostiuplatniť 
zmluvné vzdanie sa alebo obmedzenie takéhoto práva. 

6. Ani vy ani spoločnosť IBM nenesiete zodpovednosť za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností z dôvodov, 
ktoré sú mimo \(ašej kontroly. , " 

7. Táto Zmluva nezakladá tretím stranáITl žiadne právo ani dôvod k žalobe a IBM nenesie právnu 
zodpovednosť za nároky tretích strán vznesené voči vám s výnimkou zodpovednosti za škody na zdraví 
(vrátane úmrtia) a za škody na nehnuteľnom a osobnom hmotnom majetku podľa znenia odseku 
Obmedzenie zodpovednosti. 

6. Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž 

Rozhodujúce právo 

Obidve zmluvné strany súhlasia, že ich práva, záväzky a povinnosti vyplývajúce alebo nejakým spôsobom 
súvisiace s predmetom tejto Zmluvy sá. budú riadiť, budú interpretované a uplatňovať v súlade so zákonmi 
štátu, kde licenciu na používanie Programu získali a to bez ohradu na konfliktzákonov. ' 

Uplatňovanie KonvenCié OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa vylučuje. 

Jurisdikcia 
Všetky práva, povinnosti a záväzky sa budú riadiť rozhodnutím súdu štátu, kde zmluvné strany získali licenciu 
na používanie Programu. 

2. Čast' Špecifické podmienky platné v jednotlivých krajinách 

AMERIKA 

ARGENTíNA: Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Pridáva sa Nasledujúca výnimka: 

Všetky súdne spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú spadať pod právomoc Riadneho obchodného súdu 
mesta Buenos Aires. 

BRAZíLIA: Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (čast' 6): Pridáva sa Nasledujúca výnimka: 

Všetky súdne spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú spadať pod právomoc Obchodného súdu mesta Rio de 
Janeiro, RJ. 
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KANADA: Všeobecné podmienky (časť 5): Nasledovné nahrádza bod 7. : 

7. Táto Zmluva nezakladá tretím stranám žiadne právo ani dôvod k žalobe a IBM nenesie právnu 
zodpovednosť za nároky tretích strán vznesené voči vám s výnimkou zodpovednosti za škody na zdraví 
(včítane úmrtia) a za škody na nehnuteľnom a osobnom hmotnom majetku podľa znenia odseku Obmedzenie 
zodpovednosti, ktoré boli spôsobené nedbalosťou zo strany 18M. 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Vetu."v súlade so zákonmi štátu, kde licenciu na 
používanie Programu získali" nahradí: 

v súlade so zákonmi Provincie Ontario 

PERU: Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): Na koniec tejto časti sa pripája: 

V súlade s článkom 1328 Občianskeho zákonníka Peru sa obmedzenia a vylúčenia uvedené v tejto části 
nevzťahujú na škody spôsobené úmyselným protiprávnym konaním ("dolo") alebo hrubým zanedbaním 
povinností ("culpa inexcusable") 

SPQJENE ŠTÁTY AMERICKÉ: Všeobecné podmienky (čast' 5): Do tejto časti sa pridáva nasledovné: 

Vláda USA Obmedzené užívateľské práva - Užívanie, kopírovanie a sprístupnenie je obmedzené zmluvou 
medzi IBM Corporation a vládou USA o automatickom spracovaní dát (ADP SchedLile Contract). 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časf 6): Vetu"v súlade so zákonmi štátu, kde licenciu na 
používanie Programu získali" v pododseku Rozhodujúceprállo nahradí: 

v súlade so iákonmi štátu New York,Spojené štáty americké 

ÁZIA, TICHOMORIE 

AUSTRÁLIA: 

Obmedzenie záruky (časť 3): K tomuto bodu sa pridáva tento odsek 

Záruky uvedené v tejto časti sa poskytujú ako doplnok k akýmkoľvek právam, ktoré vám plynú zo Zákona 
o obchodných praktikách z roku 1974 alebo z inej legislatívy, a sú obmedzené len do tej miery, ako to 
povoruje platný zákon. 

( Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): K tejto časti sa pridáva nasledujúci odsek: 

Tam, kde spoločnosť IBM poruší podmienku záruky podľa :zákona o obchodných praktikách z roku 1974, je 
zodpovednosť spoločnosti IBM obmedzená na opravu alebo výmenutovaru alebo nadOdávku identického 
tovaru. Tam, kde sa takáto podmienka alebo záruka vzťahuje na právo predať, mať v pokojnej držbe alebo 
mať jasný právny titul, alebo ide o tovar takej povahy, aký sa bežne nadobúda na osobné alebo domáce 
použitie alebo spotrebu alebo použitie či spotrebu v domácnosti, neplatí žiadne z obmedzení uvedených 
v tomto odseku. 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Vetu"v súlade so zákonmi štátu, kde licenciu na 
používanie Programu získali" v pododseku Rozhodujúce právo nahradí: 

v súlade so zákonmi štátu alebo teritória, kde ste získali licenciu na užívanie Programu 

KAMBODŽA, LAOS, VIETNAM: Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Vetu"v súlade so 
zákonmi štátu, kde licenciu na používanie Programu získali" v pododseku Rozhodujúce právo nahradí: 

v súlade so zákonmi štátu New York, Spojené štáty americké 

Táto časť sa doplňuje o nasledovné: 
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Arbitráž 

Nezhody vyplývajúce alebo súvisiace z touto Zmluvou budú s konečnou platnosťou urovnané v arbitrážnom 
konaní, ktoré bude prebiehať v Singapure v súlade s vtedy platnými pravidlami arbitráže Medzinárodného 
centra pre arbitráž v Singapure (Pravidlá SIAC). Verdikt arbitrážneho konania bude konečný 
a záväzný pre zúčastnené strany bez možnosti odvolania, bude vydaný písomnou formou a budú sa v ňom 
nachádzať výsledky preskúmania a konečné rozhodnutie súdu. 

Arbitri budú traja a každá strana bude mať možnosť menovať jedného arbitra. Dvaja arbitri, ktorých si zvolili 
zúčastnené strany určia ešte jedného arbitra, ktorý bude predsedať porote. Na uvoľnené miesto predsedu 
bude vymenovaný prezident SIAC, ostatné uvolnené miesta obsadí príslušná strana svojím nominantom. 
Súdne konanie bude pokračovať od etapy, v ktorej sa nachádzalo, keď sa miesta uvolnili. 

Ak ktorákol'vek zo strán odmietne alebo sa jej nepodarí menovať arbitra do tridsiatich dní od dňa kedy druhá 
zo zúčastnených strán takto urobí, prvý vymenovaný arbiter sa stane, pod podmienkou, že bol riadne a platne 
zvolený, jediným arbitrom. 

Súdne konanie ako aj všetky dokumenty predkladané na takýchto pojednávaniach budú v anglickom jazyku. 
Znenie tejto Zmluvy v anglickom jazyku bude prevládať nad akoukoľvek verziou tejto Zmluvy v inom jazyku. 

HONG KONG SAR a MACAU SAR, ČíNA: Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (čast' 6): Vetu"v 
súlade so zákonmi štátu, kde licenciu na používanie Programu získali" v pododseku Rozhodujúce právo 
nahradí: 

v súlade so zákonmi Zvláštneho administratívneho regiónu Číny Hong Kong 

INDIA: Obmedzenie zodpovednosti (čast' 4): Body 1 a 2 v prvom odseku sa nahrádzajú týmto textom: 

1) zodpovednosť za úraz (vrátane úmrtia) alebo škody na nehnutel'nom majetku a hmotnom osobnom 
majetku je obmedzená rozsahom zanedbania spoločnosťou IBM; a 2) v prípade akýchkoľvek iných 
skutočných škôd zapríčinených akýmkol'vek neplneniím spoločnosťou IBM podľa tejto Zmluvy alebo 
v akejkol'vek súvislosti s predmetom tejto Zmluvy je zodpovednosť spoločnosti IBM obmedzená poplatkom, 
ktorý ste zaplatili za konkrétny Program, ktorý je predmetom nároku. 

Všeobecné ustanovenia (časť 5): Piaty bod tejto časti sa nahrádza týmto textom: 

Ak v súvislosti s akýmkol'vek nárokom, ktorý môže ktorákol'vek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej 
strane mať, nedôjde k podaniu alebo žalobe do troch rokov od vzniku žalobného dôvodu, práva dotknutej 
strany v súvislosti s takýmto nárokom prepadajú adruhá zmluvná strana je očistená od akýchkoľvek 
povinností v súvislosti s takýmto nárokom. 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (čast' 6): Táto časť sa doplňuje o nasledovné: 

Arbitráž 

Nezhody vyplývajúce alebo súvisiace z touto Zmluvou budú s konečnou platnosťou urovnané v arbitrážnom 
konaní, ktoré bude prebiehať v Bangalore v súlade s vtedy platnými zákonmi Indie. Verdikt arbitrážneho 
konania bude konečný a záväzný pre zúčastnené strany bez možnosti odvolania, bude vydaný písomnou 
formou a budú sa v ňom nachádzať výsledky skúmania a konečné rozhodnutie súdu. 

Arbitri budú traja a každá strana bude mať možnosť menovať po jednom arbitrovi. Dvaja arbitri, ktorých si 
zvolili zúčastnené strany určia ešte jedného arbitra, ktorý bude predsedať porote. Na uvoľnené miesto 
predsedu bude vymenovaný prezident Advokátskej komory Indie, ostatné uvolnené miesta obsadí príslušná 
strana svojim nominantom. Súdne konanie bude pokračovať od etapy, v ktorej sa nachádzalo, keď sa miesta 
uvolnili. 

Ak ktorákoľvek zo strán odmietne alebo sa jej nepodarí menovať arbitra do tridsiatich dní odkedy druhá zo 
zúčastnených strán takto urobí, prvý vymenovaný arbiter sa stane, pod podmienkou, že bol riadne a platne 
zvolený, jediným arbitrom. 
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Súdne konanie ako aj všetky dokumenty predkladané na takýchto pojednávaniach budú v anglickom jazyku. 
Znenie tejto Zmluvy v anglickom jazyku bude prevládať nad akoukoľvek verziou tejto Zmluvy v inom jazyku. 

JAPONSKO: Všeobecné ustanovenia (časť 5): nasledujúce sa doplní za bod 5: 

Akékoľvek nezrovnalosti vyplývajúce z tejto dohody sa pokúsime najprv riešiť v dobrej viere a v súlade s 
princípmi vzájomnej dôvery. 

MALAJZIA: Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): treťom odstavci bodu 2 sa vypúšťa slovo "zvláštne" 

NOVÝ ZÉLAND: Obmedzenie záruky (čast' 3): Pridáva tento odsek: 

Záruky uvedené v tejto časti sa poskytujú ako doplnok k akýmkoľvek právam, ktoré vám plynú zo Zákona 
o spotrebiteľských zárukách z roku 1993 alebo z inej legislatívy, a ktoré nie je možné vylúčiť alebo obmedziť. 
Zákon o spotrebiteľských zárukách z roku 1993 sa nevzťahuje na žiadny tovar alebo služby poskytované 
spoločnosťou IBM, pokiaľ požadujete produkty alebo služby na účely podnikania tak, ako to definuje tento 
Zákon. 

Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): K tejto časti sa pridáva tento odsek: 

Tam, kde sa Programy nenadobúdajú na účely podnikania podľa Zákona o spotrebiteľských zárukách z roku 
1993, obmedzenia uvedené v tomto bode podliehajú obmedzeniam stanoveným v tomto Zákone. 

ČíNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA: Poplatky (čast' 2): Pridáva tento odsek: 

Všetky bankové poplatky, ktoré vzniknú na území Čínskej I'udovej republiky uhradíte vy a poplatky, ktoré 
vzniknú mimo územia ČĽR uhradí IBM. 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Vetu"v súlade so zákonmi štátu, kde licenciu na 
používanie Programu získali" v pododseku Rozhodujúce právonahradí: 

v súlade so zákonmi štátu New York, Spojené štáty americké (okrem prípadov kedy si vyžadujú miestne 
zákony inak) 

FILIPíNY: Obmedzenie zodpovednosti (čast' 4): nasledujúce nahrádza podmienky stanovené tretím 
odsekom bodu 2: 

2. zvláštne (zahŕňajúce nominálne a penalizované náhrady škôd) morálne, náhodné, nepriame škody alebo 
následné ekonomické škody 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6): Táto časť sa doplňuje o nasledovné: 

Arbitráž 

Nezhody vyplývajúce alebo súvisiace z touto Zmluvou budú s konečnou platnosťou urovnané v arbitrážnom 
konaní, ktoré bude prebiehať v Metro Manila, Filipíny v súlade s vtedy platnými zákonmi Filipín. Verdikt 
arbitrážneho konania bude konečný a záväzný pre zúčastnené strany bez možnosti odvolania, bude vydaný 
písomnou formou a budú sa v ňom nachádzať výsledky skúmania a konečné rozhodnutie súdu. 

Arbitri budú traja a každá strana bude mať možnosť menovať po jednom arbitrovi. Dvaja arbitri, ktorých si 
zvolili zúčastnené strany určia ešte jedného arbitra, ktorý bude predsedať porote. Na uvoľnené miesto 
predsedu bude vymenovaný prezident Filipínskeho centra pre urovnávanie sporov, Inc., ostatné uvolnené 
miesta obsadí príslušná strana svojim nominantom. Súdne konanie bude pokračovať od etapy, v ktorej sa 
nachádzalo, keď sa miesta uvolnili. 

Ak ktorákoľvek zo strán odmietne alebo sa jej nepodarí menovať arbitra do tridsiatich dní odkedy druhá zo 
zúčastnených strán takto urobí, prvý vymenovaný arbiter sa stane, pod podmienkou, že bol riadne a platne 
zvolený, jediným arbitrom. 

Súdne konanie ako aj všetky dokumenty predkladané na takýchto pojednávaniach budú v anglickom jazyku. 
Znenie tejto Zmluvy v anglickom jazyku bude prevládať nad akoukoľvek verziou tejto Zmluvy v inom jazyku. 
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SINGAPUR: Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): treťom odstavci bodu 2 sa vypúšťa slovo "zvláštne" a 
"ekonomické". 

Všeobecné podmienky (časť 5): Nasledovné nahrádza podmienky v bode 7. : 

V súlade s právami poskytnutými vývojárom a dodávateľom Programu IBM v časti 4 vyššie (Obmedzenie 
zodpovednosti), osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy, nebude mať podľa Zákona o zmluvách 
(právo tretích strán) právo vymáhať dodržiavanie podmienok tejto Zmluvy. 

TAIWAN: Obmedzenie záruky (časť 3): vypúšťa sa posledný odsek 

EURÓPA, BLíZKY VÝCHOD, AFRIKA (EMEA) 

Obmedzenie záruky (časť 3): V rámci Európskej únie sa pridáva nasledujúci odsek: 

Na území Európskej únie majú spotrebitelia práva vyplývajúce z národnej legislatívy, ktorou sa riadi predaj 
spotrebného tovaru. Ustanovenie tejto Zmluvy o obmedzení záruky (časť 3) nemá na tieto práva vplyv. 
Obmedzenia záruky platia celosvetovo. 

Obmedzenie ~odpovednC?sti (časť 1>: v Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Grécku, Taliansku, Nizozemsku, Nórsku, 
Portugalsku, Spanielsku, Svédsku a Svajčiarsku nahrádza nasledujúce podmienky tejto časti ako celku: 

Ak záväzné právne predpisy nestanovujú inak: 

1. Zodpovednosť IBM za škody a straty, ktoré vznikli v súvislosti s plnením jej povinností a v súvislosti s 
touto Zmluvou alebo inou príčinou vyplývajúcou z tejto Zmluvy je obmedzená na náhradu za tie škOdy a 
straty, ktoré preukázatel'ne vznikli ako okamžitý a priamy následok neplnenia týchto povinností (ak je 
chyba na strane IBM) alebo spomenutej inej príčiny a to do maximálnej výšky čiastky rovnajúcej sa 
poplatkom, ktoré ste zaplatili za Program. 
Zmienené obmedzenie sa nevzťahuje na náhradu škôd v súvislosti s úrazmia škody na nehnuteľnom.a 
hmotnom osobnom majetku, za ktoré IBM nesie právnu zodpovednosť. 

2. IBM A JEJ VÝVOJÁRI NIE SÚ ZA ŽiADNYCH OKOLNOSTí ZODPOVEDNí ZA ŽiADNU Z NiŽŠiE 
UVEDENÝCH ŠKÔD A TO ANI V PRíPADE, ŽESI BOLI VEDOMí MOŽNOSTI JEJ VZNIKU: 
1),ZTRATA,ALEBO POšK9gENIE DÁT, 'J ~ÁHODNÉ ALEB9 NEPRJAME ŠKODY AI:-EBO 
NASLEDNE EKONOMICKE SKODY, 3) l,ISLY ZISK, AJ V PRIPADE, ZE JE OKAMZITYM 
NÁSLEDKOM UDALOSTI, KTORÁ SPÔSOBILA ŠKODU 3) ZTRATA OBCHODNÝCH PRíLEŽITOSTí, 
VÝNOSU, DOBRÉHO MENA ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR 

3. Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti stanovené touto Zmluvou sa vzťahuje nielen na aktivity 
uskutočňované spoločnosťou IBM, ale aj na aktivity, ktoré pOdnikajú jej dodávatelia a vývojári Programu a 
predstavujú maximum, za ktoré IBM, jej dodávatelia a VývOjári spoločne zodpovedajú. 

Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): vo Francúzsku a Belgicku nahrádza naSledujúce podmienky tejto 
časti ako celku: 

Ak záväzné právne predpisy nestanovujú inak: 

1. Zodpovednosť IBM za škody a straty; ktoré vznikli v súvislosti s plnením jej povinností a v súvislosti s 
touto Zmluvou alebo inou príčinou vyplývajúcou z tejto Zmluvy je obmedzená na náhradu za tie Škody a 
straty, ktoré preukázateľne vznikli ako okamžitý a priamy následok neplnenia týchto povinností (ak je 
chyba na strane IBM) alebo spomenutej inej príčiny a to do maximálnej výšky čiastky rovnajúcej sa 
poplatkom, ktoré ste zaplatili za Program. 
Zmienené obmedzenie sa nevzťahuje na náhradu škôd v súvislosti s úrazmi a škody na nehnuteľnom a 
hmotnom osobnom majetku, za ktoré IBM nesie právnu zodpovednosť. 

2. IBM A JEJ VÝVOJÁRI NIE SÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTí ZODPOVEDNí ZA ŽIADNU Z NiŽŠiE 
UVEDENÝCH ŠKÔD A TO ANI V PRíPADE, ŽE SI BOLI VEDOMí MOŽNOSTI JEJ VZNIKU: 
1) ,ZTRAT A, ALEBO POšK9gENIE DÁT, 2) ~ÁHODNÉ ALEB9 NEPRJAME ŠKODY AI:-EBO 
NASLEDNE EKONOMICKE SKODY, 3) USLY ZISK, AJ V PRIPADE, ZE JE OKAMZITYM 
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NÁSLEDKOM UDALOSTI, KTORÁ SPÔSOBilA ŠKODU 3) ZTRAT A OBCHODNÝCH PRílEŽiTOSTí, 
VÝNOSU, DOBRÉHO MENA ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR 

3. Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti stanovené touto Zmluvou sa vzťahuje nielen na aktivity 
uskutočňované spoločnosťou IBM, ale aj na aktivity, ktoré podnikajú jej dodávatelia a vývojári Programu a 
predstavujú maximum za ktoré IBM, jej dodávatelia a vývojári spoločne zodpovedajú. 

Rozhodujúce právo, jurisdikcia a arbitráž (časť 6) 

Rozhodujúce právo 

Vetu "Zmluva sa riadi zákonmi platnými v krajine, v ktorej ste Program nadobudli" sa nahrádza: 

1) "sa riadi zákonmi Rakúska" v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne/Hercegovine, 
Bulharsku, Chorvátsku, Gruzínsku, Maďarsku,·Kazachstane, Kirgizsku, Macedónsku, Moldavsku, 
Pol'sku, Rumunsku, Rusku, Slovenskej republike, Slovinsku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine, 
Uzbekistane a Federatívnej republike Juhoslávia 2) "sa riadi zákonmi Francúzska" v Alžírsku, Benine, 
Burkina Faso, Kamerune, Cape Verde, Stredoafrickej republike, Čad~, Komorách, Republike Kongo, 
Džibuty, Demokratickej republike Kongo, Rovníkovej Guinei, Francúzskej Guiane, Francúzskej 
Polynézii,Gabune, Gambii, Guinei, Guineia- Bissau, Pobreží Slonoviny, Libanone, Madagaskare, Mali, 
Mauretánii, Mauríciu, Mayotte, Maroku, Novej Kaledónii, Nigere, Reunione, Senegalle, Seychellách, 
Togu, Tunisku, Vanuatu a Wallis &Futuna 3) "sa riadi zákonmi Fínska" v Estónsku, Litve a lotyšsku 4) 
"sa riadi zákonmi Veľkej Británie" v Angole, Bahraine, Botswane, Burundi, Egypte, Eritrei, Etiópii, Ghane, 
Jordánsku,Keni, Kuvaite, Libérii, Malawi, Malte Mozambiku, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, 
Rwande, Sao Tome, Saudskej Arábii, Sierra Leone, Somálii, Tanzánii Ugande, Spojených arabských 
emirátoch, Vel'kej Británii, Západnom brehu/Gaze, Jemene, Zambii a Zimbabwe; a 5) "sa riadi zákonmi 
Juhoafrickej republiky" v Juhoafrickej republike, Namíbii, Lesote a Svazijsku. 

Jurisdikcia 

Do tejto časti sa pridávajú nasledujúce výnimky: 

1) V Rakúsku bude riešenie všetkých sporov ohľadne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich spadať pod jurisdikciu 
Viedenského súdneho dvora; 2) V Angole, Bahraine, Botswane, Burundi, Egypte, Eritrei, Etiópii, Ghane, 
Jordánsku,Keni, Kuvaite, Libérii, Malawi, Malte Mozambiku, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, 
Rwande, Sao Tome, Saudskej Arábii, Sierra Leone, Somálii, Tanzánii Ugande, Spojených arabských 
emirátoch, Vel'kej Británii, Západnom brehu/Gaze, Jemene, Zambii a Zimbabwe bude riešenie všetkých 
sporov ohľadne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich, vrátane skráteného súdneho konania, spadať pod jurisdikciu 
anglických súdov 3) V Belgicku a Luxembursku bude riešenie všetkých sporov ohl'adne tejto Zmluvy alebo 
súvisiacich s výkladom alebo plnením tejto Zmluvy, spadať pod právomoc súdov krajiny a bude sa riadiť 
zákonmi krajiny, v ktorej sa nachádza registrované sídlo vašej spoločnosti alebo pracovisko 4) Vo 
Francúzsku, Alžírsku, Benine, Burkina Faso, Kamerune, Cape Verde, Stredoafrickej republike, Čade, 
Komorách, Republike Kongo, Džibuty, Demokratickej republike Kongo, Rovníkovej Guinei, 
Francúzskej Guiane, Francúzskej Polynézii, Gabune, Gambii, Guinei, Guineia- Bissau, Pobreží 
Slonoviny, Libanone, Madagaskare, Mali, Mauretánii, Mauríciu, Mayotte, Maroku, Novej Kaledónii, 
Nigere, Reunione,Senegalle, Seychellách, Togu, Tunisku, Vanuatu a Wallis &Futuna bude riešenie 
všetkých sporov ohl'adne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich, vrátane skráteného súdneho konania, spadať 
výlučne pod jurisdikciu Obchodného súdu v Paríži 5) V Rusku bude riešenie všetkých sporov ohl'adne tejto 
Zmluvy, jej ukončenia, porušenia alebo anulovania spadať pod jurisdikciu Arbitrážneho súdu v Moskve. 6) V 
Juhoafrickej republike, Namíbii, Lesote a Svazijskubude riešenie všetkých sporov ohl'adne tejtoZmluvy a 
s ňou súvisiacich spadať pod jurisdikciu Najvyššieho súdu v Johannesburgu 7) V Turecku bude riešenie 
všetkých sporov ohľadne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich spadať pod jurisdikciu Ústredných súdov Istanbulu 
(Sultanahmet) a Výkonných komisariátov Turecka 8) V každej z ďalších krajín bude riešenie všetkých sporov 
ohľadne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich spadať výlučne pod jurisdikciu súdu va) Aténach pre Grécko, b) 
Tel-Avive Jaffa pre Izrael c)Miláne pre Taliansko d) Lisabone pre Portugalsko e) Madride pre Španielsko a 
9) Vo Vel'kej Británii bude riešenie všetkých sporov ohl'adne tejto Zmluvy a s ňou súvisiacich spadať pod 
jurisdikciu anglických súdov. 

Arbitráž 

V Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne/Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, 
Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Kirgizsku, Macedónsku, Moldavsku, Pol'sku, Rumunsku, Rusku, 
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Slovenskej republike, Slovinsku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine, Uzbekistane a Federatívnej 
republike Juhoslávia budú nezhody vyplývajúce alebo súvisiace z touto Zmluvou, jej porušením, zrušením 
alebo anulovaním s konečnou platnosťou urovnané v arbitrážnom konaní, ktoré bude prebiehať v 
Medzinárodnom arbitrážnom centre Federálnej hospodárskej komory vo Viedni v súlade s platnými pravidlami 
pre arbitrážne a zmierovacie konania (Viedenské pravidlá). Podľa týchto pravidiel budú zvolení traja arbitri. 
Arbitráž sa bude konať vo Viedni, Rakúsko, a úradným jazykom konania bude anglický jazyk. Verdikt arbitrov 
bude pre obe strany konečným a záväzným. Z tohto dôvodu sa obidve strany výslovne, v súlade s 
paragrafom 598 (2) Rakúskeho občianskeho zákonníka, vzdávajú nároku na uplatnenie paragrafu 595 (1) 
bodu 7 Zákonníka. IBM však môže zahájiť súdne konanie na príslušnom súde krajiny, kde prebehla 
inštalácia. 

V Estónsku, Litve a Lotyšsku budú nezhody vyplývajúce alebo súvisiace z touto Zmluvou s konečnou 
platnosťou urovnané varbitrážnom konaní, ktoré bude prebiehl;lť v Helsinkách, Fínsko v súlade s vtedy 
platnými fínskymi zákonmi o arbitráži. Každá strana si zvolí jedného arbitra. Arbitri sa potom spoločne 
dohodnú napredsedajúcom. Ak arbitri nie sú schopní dohodnúť sa, predsedu nominuje Ústredná obchodná 
komora v Helsinkách. . 

RAKÚSKO: Obmedzenie záruky (čast' 3): Nasledujúce sa dopfňa na začiatok tejto časti: 

Dížka záručnej lehoty je dvanásť mesiacov od dátumu dodania. Doba premičania pre spotrebiteľov, ktorí 
začali súdne konanie vo veci porušenia záruky je rovnaká ako iákonnom stanovená lehota. 

Záruka vzťahujúca sa na Program sa týka funkčnosti Programu pri jeho bežnom užívaní a súladu Programu s 
jeho špecifikáciami. 

Posledné dva odseky sú nahradené nasledovnými: 

Toto je vašou výlučnou povinnosťou, okrem prípadov, kedy si vyžaduje príslušný zákon inak. 

Všeobecné podmienky (čast' 5) : K bodu 4 sa dopfňa nasledovné: 

Pre účely tohto článku budú kontaktné informácie zahŕňať aj informácie o vás ako právnom subjekte (napr. 
údaje ,o .príjme, iné transakčné informácie). 

NEMECKO: Obm.edzenie záruky (čast' 3): Rovnaké zmeny ako v časti 3 Obme(;'izenie záruky, v 
predchádlajúcom, odseku týkajúcom sa Rakúska 

Obmedzenie zoc:tpovednosti (čast' 4) Ktomuto bodu sa pridáva tento odsek: 

Obmedzenia a vylúčenia uvedené v tejto ZmhJve sa nevzťahujú na škody spôsobené zámerne alebo hrubým 
zanedbaním zo strany spoločnosti IBM. . 

Všeobecné podmienky (čast' 5):. Nasledovné nahrádza podmienky bodu 5 

Všetky nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy je možné uplatňovať do troch rokov od vzniku žalobného dôvodu, 
okrem prípadov, o ktorých sa zmieňuje časť 3 (Obmedzenie záruky) tejto Zmluvy. . 

MAĎARSKO: Obmedzenie zodpovednosti (čast' 4): K tejto časti sa pridáva nasledíJjúci odsek: 

Obmedzenia a vylúčenia tu špeCifikované sa nebudú vzťahovať na porušenie Zmluvy, ktorého výsledkom je 
smrteľný úraz alebo iný úraz a poškodenie zdravia zapríčinené zámerne, hrubým zanedbaním povinností 
alebo trestným činom. 

Zmluvné strany prijímajú obmedzenia zodpovednosti ako platné ustanovenia a prehlasujú, .že budú 
uplatňovať paragraf 314.(2) Maďarského .občianskeho zákonníka, keďže nadobúdacia cena ako aj iné výhody 
vyplývajúce z terajšej Zmluvy dostatočne vyvažujú toto obmedzenie zodpovednosti. 

íRSKO: Obmedzenie záruky (čast' 3): K tejto časti sa pridáva nasledujúci odsek: 

Pokiaľ tieto zmluvné podmienky výslovne neurčujú inak; všetky zákonné podmienky, vrátane všetkých 
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predpokladanych záruk, avšak bez dopadu na všeobecnú platnosť uvedeného, a všetky záruky 
predpokladané v Zákone o predaji tovaru z roku 1893 alebo v Zákone o predaji tovarov a dodávke služieb 
z roku 1980 sa týmto vylučujú. 

Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): Nasledujúce nahrádza podmienky tejto časť v celom znení 

Pre potreby tejto časti sa pod pojmom "Neplnenie" rozumie akýkoľvek čin, vyhlásenie, opomenutie alebo 
zanedbanie zo strany IBM v súvislosti alebo vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy ohľadne ktorých nesie IBM 
voči vám právnu zodpovednosť vyplývajúcu zo Zmluvy alebo zákonov upravujúcich občianskoprávne delikty. 
Niekoľko Neplnení, ktoré spoločne vyústia do alebo prispejú k, v podstate, rovnakej strate alebo škode sa 
bude považovať za jedno Neplnenie a zadátum vzniku Neplnenia sa bude považovať dátum vzniku 
posledného Neplnenia. 

Za istých okolností budete mať, najmä ohľadne Neplnenia, nárok na odškodnenie zo strany IBM. Nasledujúca 
časť vymedzuje rozsah zodpovednosti IBM ajedinúnárokovatel'nú nápravu vo váš prospech. 

1. IBM prijíma neobmedzenú zodpovednosť za (a) smrtel'né a iné úrazy zapríčinené nedbalosťou zo strany 
IBM a (b) okrem Položiek, za ktoré IBM nenesie zodpovednosť uvedených nižšie, za fyzické škody na 
vašom hmotnom majetku zapríčinené nedbalosťou zo strany IBM. 

2. Okrem prípadov, ktoré upravuje bod 1, celková zodpovednosť IBM za škody spôsobené Neplnením 
nepresiahne za žiadnych okolností 1) 120 000 EU R alebo 2) 125% čiastky, ktorú ste zaplatili za Program 
s priamou súvislosťou k Nepneniu. Tieto obmedzenia zodpovednosti platia aj pre dodávatel'ov IBM a 
vývojárov Programu. Uvedená výška náhrady predstavuje maximálnu výšku kolektívnej zodpovednosti 
spoločnosti IBM a jej dodávatel'ov a vývojárov. 

Položky,za ktoré IBM nenesie zodpovednosť 

Mimo zodpovednosti, o ktorej sa zmeňuje bod 1, IBM, jej vývojári ani dodávatelia nezodpovedajú za žiadnu z 
nižšie uvedených škôd a to aj v prípade, že si boli vedomí možnosti jej vzniku: 

1. strata alebo poškodenie dát, 

2. zvláštne, náhodné alebo hepriame škody; alebo 

3. ušlý zisk, strata obchodných príležitostí, výnosu, dobrého mena alebo predpokladaných úspor 

TALIANSKO: Všeobecné ustanovenia (časť 5): k tomuto bodu sa dopfňa nasledujúce: 

IBM a zákazník ( ďalej iba "zmluvná strana") musia dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných 
ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Zmluvná strana odškodní druhú zmluvnú stranu za škody, 
nároky, náklady a výdavky, ktoré táto utrpela, priamo alebo nepriamo, dôsledkom porušenia zmienených 
ustanovení zákona aJalebo nariadení zo strany zmluvného partnera. 

SLOVENSKO: Obmedzenie zodpovednosti (časť 4): K poslednému odseku sa pridáva nasledujúca veta. 

Obmedzenia platia v rozsahu vakom ich povoľuje § 373-386 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

Všeobecné podmienky (časť 5) Podmienky bodu 5 nahrádza nasledovné znenie: 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI, ŽE SÚDNE ALEBO INÉ KONANIE V SÚVISLOSTI S PORUŠENíM 
TEJTO ZMLUVY NESMIE ByŤ ZAPOČATÉ NESKÔR AKO STANOVUJÚ MIESTNE ZÁKONY TZN. 4 
ROKY OD DÁTUMU KEDY VZNIKLA JEHO PRíČINA. 

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMíBIA, LESOTO, SVAZIJSKO: Obmedzenie záruky (čast' 3): Za prvým 
odsekom sa pridáva nasledujúca veta: 

navzdory akejkoľvek prípadnej rade alebo pomoci, ktorú vám IBM poskytla pred výberom takéhoto Programu. 
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ŠVAJČiARSKO: Všeobecné podmienky (čast' 5): Bod 4 sa dopíňa o nasledovné: 

Pre účely tohto článku budú kontaktné informácie zahŕňať aj informácie o vás ako právnom subjekte (napr. 
údaje o príjme, iné transakčné informácie). 

VEĽKÁ BRITÁNIA: Obmedzenie záruky (čast' 3): Nasledujúca veta nahrádza prvú vetu v štvrtom odseku 
tejto časti: 

TIETO ZÁRUKY SÚ VAŠiMI VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY 
ALEBO PODMIENKY, VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, 
PREDPOKLADANÝCH NEVYJADRENÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PRIJATEĽNEJ KVALITY, 
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. 

Pre potreby tejto časti sa pod pojmom "Neplnenie" rozumie akykoľvek čin, vyhlásenie, opomenutie alebo 
zanedbanie zo strany IBM v súvislosti alebo vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy ohl'adne ktorych nesie IBM 
voči vám právnu zodpovednosť vyplývajúcu zo Zmluvy alebo zákonov upravujúcich občianskoprávne delikty. 
Niekol'ko Neplnení, ktoré spoločne vyústia do alebo prispejú k, v podstate, rovnakej strate alebo škode sa 
bude považovať za jedno Neplnenie 

Za istych okolností budete mať, najmä ohl'adne Neplnenia, nárok na odškodnenie zo strany IBM. Nasledujúca 
časť vymedzuje rozsah zodpovednosti IBM a jedinú nárokovatel'nú nápravu vo váš prospech. 

1. IBM prijíma neobmedzenú zodpovednosť za 

(a) smrtel'né a iné úrazy zapríčinené nedbalosťou zo strany IBM; 

(b) akékol'vek nedodržanie povinností vyplyvajúcich z Časti 12 Zákona o predaji tovaru z 1979 alebo 
Časti 2 Zákona o poskytovaní tovaru a služieb z 1982 alebo ich novelizácií; a 

(c) okrem Položiek, za ktoré IBM nenesie zodpovednost' uvedenych nižšie, za fyzické škody na vašom 
hmotnom majetku zapríčinené nedbalosťou zo strany IBM. 

2. Celková zodpovednosť IBM za škody spôsobené Neplnením nepresiahne za žiadnych okolností 
1) 75 000 GBP alebo 2) 125% čiastky, ktorú ste zaplatili za Program s priamou suvislosťou k Nepneniu. 
Tieto obmedzenia zodpovednosti platia aj pre dodávateľov IBM a vyvojárov Programu. Uvedená vyš ka 
náhrady predstavuje maximálnu vyšku kolektívnej zodpovednosti spoločnosti IBM a jej dodávatel'ov a 
vyvojárov. 

Položky, za ktoré IBM nenesie zodpovednost' 

Mimo zodpovednosti, o ktorej sa zmeňuje bod 1, IBM, jej vývojári ani dodávatelia nezodpovedajú za žiadnu z 
nižšie uvedenych škôd a to aj v prípade, že si boli vedomí možnosti jej vzniku: 

1. strata alebo poškodenie dát, 

2. zvláštne, náhodné alebo nepriame škody; alebo 

3. ušly zisk, strata obchodnych príležitostí, vynosov, dobrého mena alebo predpokladanych úspor 
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Príloha č.5 

:I SO.·ITRON, a.s., Plyn .. árenská 5,82975 Bratislava 25, S.lovenSká republika 
tel" +421 2 5822 4111, fax: +421 2 58224199, info@SOitron.sk. www.soitron.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vfožka čo: 3236/8. 
ICo: 35871 636, IČDPH: 51<2021 n4199, Účet 2625832658/1100, Tatra Banka, as. 

SOITRON* 
IN$PIRUJEME K NAROČNOsTI 

Rozdelenie a určenie zodpovednosti jednotlivých členov skupiny 
dodávateľov, ktorá je uchádzačom, za plnenie zmluvy 

Skupina dodávatel'ov Identifikácia plnení predmetu zákazky, za ktoré je príslušný člen skupiny 
dodávatel'ov zodpovedný 

• Aktivita 1 v rozsahu: 

SOITRON, a.s. o Analýza súčasného stavu (GPS) 

Plynárenská 5 o Analýza a zber požiadaviek - vyvolávací systém 

629 75 Bratislava 25 o Návrh riešenia vyvolávacieho systému 
o Aplikačné testy 

• Aktivita 2 v plnom rozsahu 

• Aktivita 3 v plnom rozsahu 

• Aktivita 4 v plnom rozsahu 

• Aktivita 5 v rozsahu: 
o HW- vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 
Q Zavedenie vyvolávacieho systému - pilot 
o Aplikačné testy 
o . Migráda dát preNEV v rámci implementácie 

• Aktivita6 v plnom rozsahu 

• Aktivita 7 v rozsahu: 
o Príprava školiacej dokumentácie (GPS) 
o Školenia (GPS) 

o Školenia koncových užívatel'ov mobilných terminálov 
o Testovanie - vyvolávací systém 

o Aplikačné testy 

• Aktivita 8 v rozsahu: 
o Infraštruktúra - integrácia GPS na rezortný GIS a SAP 
o Príprava technickej dokumentácie (GPS) 
o HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém 

o Podpora prevádzky - vyvolávací systém 
o Školenie prevádzkovateľa - vyvolávací systém 
o Zavedenie vyvolávacieho systému 
o Aplikačné testy 
o Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie 

• Aktivita 10 v rozsahu: 
o Podpora prevádzky mobilných jednotiek - nadštandard -

údržba, odstraňovanie incidentov a úprava systému 
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Príloha č.5 

:I SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25, Slovenská republika 
tel.: +421 2 5&22 4111, fax: +421 25822 4199, info@soitron.sk, www.soitron.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.: 3236/B. 
ILO: 35871 636, IČOPH: 51<2021774799, Očet: 2625832658/11 OO, Tatra Banka, a.s. 

SOITRON* 
DITEC, a.s. 
Plynárenská 7Je 
821 09 Bratislava 

• Aktivita 1 v rozsahu: 
N' KU ItMt K NA KU NOSTI 

o Funkčný a technický návrh integrácie IS EVO 
o Funkčný a technický návrh upgradu IS EVO 
o Vypracovanie procesného modelu eGovernment služieb 

NEV 
o Vypracovanie procesného modelu Národnej evidencie 

vozidiel 

• Aktivita 5 v rozsahu: 
o Implementácia webových služieb evidencie vozidiel 
o Integrácia web služieb IS EVO 
o Upgrade IS EVO a integrácia na externé systémy 

• Aktivita 7 v rozsahu: 
o Integračné a akceptačné testy IS EVO 

• Aktivita 8 v rozsahu: 
o Podpora prevádzky - IS EVO 
o Školenia prevádzkovatel'a - IS EVO 

• Aktivita 9 v plnom rozsahu 
• Aktivita 10 v rozsahu: 

o Podpora prevádzky IS NEV - nadštandard - údržba, 
odstraňovanie incidentov a úprava systému 

o Podpora prevádzky IS ODUEV - nadštandard - údržba, 
odstraňovanie incidentov a úprava systému 
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