
LICENČNÁ ZMLIJVA iS CYGNUS

Nižšie uvedené strany

IRESOFT
so sidlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika,
iČ: 26297850.
DIČ (IČ DPH): CZ26297850
zapisaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne. odd. C. vložka 42453
ktorej menom koná Ing. Jiří Halousek. MBA, konatel‘
na strane jednej ako autor

a

Centrum pomoci Kalná ito.
so sidloni SNP 469 44, Kalná nad Hronom, 935 32, Slovenská republika,
IC: 45742812
DIČ: 2024046112,
IČ DPII: nic smc registrovaní k DPh a nic sme osoba povinná k DPh (zdaniteľná osoba)
ktorej menom koná (funkcia): Mgr. Ivana Tóthová, riaditel‘ka
na strane druhej ako nadobúdatcl‘

uzatvárajú v súlade s prislušnými právnymi predpisrni
túto hicenčnů zmluvu:

L Základné ustanovenia

1.1. Autor je jediným a výlučnym držitel‘om všetkych majetkových práv k počítačovému programu IS Cygnus.
určenému k použitiu ako podporný softwarový nástroj pre vedenie agend poskytovatel‘ov sociálnych služieb.
Tento počitačový program je možné rozšíriť o ďalšiu funkčnost‘ prostredníctvom rozširujúcich modulov. pričom
IS Cygnus a prípadné rozšimjůce moduly tak dohromady tvoria komplexný a prepojený celok. Všeobecná
špeeifikácia funkčného obsahu IS Cygnus a jednotlivých voliteľných rozširujůcich modulov je obsiahnutá
v prilohe Č. 2 tejto zmluvy.

1.2. Predmetoiri tejto zmluvy je závázok autora poskytnúť rjadobúdateľovi za podmienok a v rozsahu stanoveným touto
zmluvou právo na používanie ďalej špecifikovaného počítačového programu. a to pre osobnú, resp. internú potrebu
nadobúdatera (d‘alej len „licencia‘9. Nadobúdatel‘ sa zaväzuje za poskytnutie licencie platíť autorovi d‘alej
špecifikovanú dohodnutú odmenu.

11. Predmet licencie

2.1. Autor týmto poskytuje nadobúdaterovi licenciu k používaniu počítačového programu IS Cygnus v rozsahu, ktorý
je špecifikovaný v prílohe Č. I tejto zmluvy; volitel‘né rozširujúce moduly sú predmetom licencie podra tobto
článku zmluvy len v prípade, ak sú v prílohe č. I výslovne uvedené. Počítačový program IS Cygnus a pripadné
volitel‘né rozširujůce moduly uvedené v prílohe Č. I sa ďalej označujú spoloČne ako „počítačový program“.
Licenciou podľa toMo článku oprávňuje autor nadobúdateľa používat‘ počítačový program pre osobnú potrebu
nadobůdateTa, ktorou sa rozumie interné používanie počítačového programu v sůlade s jeho určením
nadobůdatel‘orn a jeho pracovníkmi, a to formou zavedenia a uloženia rozmnoženiny počítačového programu do
památi počítača, jeho zobrazenia a prevádzky v rámci tohto počitača

2.2. V počitačovorn programe bude nadobúdaterovi prístupná užívaterská príručka pre používanie programu
v elektronickej podobe, ktorú si móže nadobúdateľ vytlačiť.

2.3. Autor sa zavázuje Po dobu trvania tejto zmluvy poskytovať nadobúdateľovi poradenstvo a konzultácie týkajúce Sa
problémov vzniknutých pri používaní počítačového programu, jeho nastaveni alebo inštalácií (ďalej len
„užívateľská podpora“), a to telefonicky na linke 02 206 33 216 (Bratislava) v pracovných dňoch od 7.00 do
15.30 alebo elektronickou poštou na adrese servis~iscygnus.sk. Autor sa zavázuje odpovedat‘ na podnet
nadobúdatel‘a podľa predchádzajúcej vety vždy najneskór v pracovný deň nasledujúci Po doručení podnetu
nadobúdateľa.

2.4. Autor sa zaväzuje priebežne vytvárať aktualizačné sůbory počítačového programu v nadväznosti na vývoji
právnych predpisov tak, aby výstupy počítačového programu zodpovedahi účelu, pre ktorý je určený, a to spravidla
bez zbytočného odkladu potom, čok relevantnej zmene právnych predpisov dójde; aktualizačně súbory budú ďalej
vytvárané tiež za účelom vylepšenia počítačového programu a opráv jeho chýb. Autor bude prijímaf návrhy



k úprave počítačového programu taktiež od nadobúdateľa.

2.5. Autor sa zaväzuje vykonat‘ inštaláciu a aktiváciu počítačového programu na užívatel‘ské stanice (PC)
nadobúdatel‘a, nastavenie počítačového programu podľa požiadaviek nadobůdateľa, zaškolenic pracovnikov
nadobúdatel‘a a prevod dát nadobúdateľa do počítačového programu (ďalej len „inštalačná podpora“). lnštalačná
podpora bude poskytnutá v priestoroch nadobúdatera na adrese podľa dohody strán, a to v termine dohodnutom
obidvoma zmluvnými stranami. Prevodom dát podľa vety prvej sa rozumie prevod dát nadobúdatel‘a zo súčasného
software používaného nadobúdateľom do počítačového programu, pričom nadobúdatel‘ bene na vedomie. že tento
prevod nemusi byt‘ v konkrétnom pripade v plnom rozsahu alebo čiastočne možný a může k nemu byt‘ potrebná
súčinnost‘ nadobúdateľa. Nadobúdateľje povinný poskytnúť autorovi k vykonaniu inštalačnej podpory dostatočnú
súčinnosť, najmä poskytnutím potrebných informácii o svojom aktuálnom hardvérovom a softvérovom vybavení
a počte pracovníkov, ktorí majů byt‘ zaškoleni. Súčinnosť podl‘a predchádzajúcej vety zahřňa tiež zaistenie
pritomnosti a súčinnosti správcu siete a počítačového vybavenia nadobúdateľa. Na prípadné spracuvanie osobných
údajov. ku ktorému bude v sůvislosti s vykonávanim inštalačnej podpory podľa tohto bodu zmluvy dochádzat‘, sa
použijú prislušné ustanovenia zmluvy o ochrane osobných ůdajov (bližšie v bode 6.6.).

2.6. Autor sa zavázuje poskytnúť nadobúdateľovi na jeho vyžiadanie tzv. inštalačný baliček spósoboni podl‘a dohody
strán, pričom tento balíček umožní inštaláciu počítačového programu samotným riadobúdatel‘om. k čomu je
nadohúdatel‘ oprávnený ten v rozsahu a v súlade s touto zmltivou.

III. Rozsah užívacích práv (licencia)

3.1. Autor poskytuje touto zmluvou nadobúdateľovi oprávnenie na používanie počítačového programu na dobu trvania
tejto zmluvy, pričom prvým dňom trvania licencie je deli aktivácie počítačového programu. Nadobúdateľ je
oprávnený poulívat‘ počítačový program pie vedenie svojej agendy ako poskytovateľa sociálnycli služieb, a to len
vo vzťahu k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení alebo zariadeniach na adresách špecifikovaných v prilohe
č. 1 tejto zmluvy. Nadobúdatel‘ berle na vedomie, že počítačový program je obmedzený počtom spracovávaných
záznamov, pričom toto obmedzenie je uvedené v prílohe č. I tejto zniluvy. Nadobůdateľ je oprávnený nainštalovat‘
si počítačový program na ľubovoľný počet užívateľských staníc (PC) a používat‘ ho. pri splnení technických
podmienok špecifikovaných v prilohe č. 2 tejto zmluvy. z ľubovoľného miesta.

3.2. V sůlade so znenim predchádzajúceho bodu tohto článku nieje nadobúdatel‘ oprávnený použit‘ počítačový program
mým spósobom a v mom rozsahu, ako je stanovené v bode 2.1. tejto zmluvy a v predchádzajůcom bode tohto
článku zrnluvy.

3.3. Nadobůdateľ nie je oprávnený udel‘ovať k počítačovému programu sublicenciu tretím osobám ani im mým
spůsobom poskytovat‘ počítačový program alebo práva k netnu či pristup k netnu. Nadobúdateľ ďalej nie je
oprávnený použit‘ počítačovy program pre mé zariadenie než je zariadenie podľa prílohy č. I tejto zmluvy, tj.
najmä ho použiť v mom zariadem či pre evidenciu agend mého zariadenia.

3.4. V prípade, že nadobúdateľ poruší akúkoľvek z povinností podl‘a predchádzajůceho bodu‘ zavázuje sa za každé
jednotlivé porušenie uhradit‘ autorovi zmluvnu pokutu vo výške desat‘násobku mesačnej odmeny za poskytnutie
oprávnenia nadobúdateľa na používanie počitačového programu podl‘a tejto zmluvy (tj. desat‘násobku cetkovej
mesačnej odnieny, ktorú je nadobudateľ povinný autorovi podl‘a prílohy č. I na základe tejto zmluvy hradit‘), a to
v lehote do IS dní odo dňa, kedy bude autorom vyzvaný kjej úhrade.

IV. Odmena autora

4.1. Strany sa dohodli‘ že oprávnenie nadobúdateľa na použivanie počítačového programu na základe tejto zmluvy sa
poskytuje úplatne, a to za odmenu vo výške špecifikovanej v prilohe Č. I tejto zmluvy. V takto stanovenej odmene
je zahrnutá cena uživatel‘skej priručky, cena za užívateľsků podporu, cena za tvorbu aktualizačných súborov,
všetko v zmysle a v rozsahu stanovenom touto zmluvou. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradit‘ autorovi tiež odmenu
za inštalačnú podporu podľa tejto zmtuvy vo výške určenej pred vykonanim inštalačnej podpory samostatnou
pisomnou dohodou zmluvných strán. K odmene bude vždy účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných
právnych predpisov. Pokiaľ nadobúdateľ aleje v dobe uzatvorenia tejto zmluvy osobou registrovanou k DPI-I resp.
platitel‘oni DPH a v budúcnosti sa takouto osobou stane. je povinný bez zbytočného odkladu o takejto zmene
písomne informovať autora a zároveň mu pisomne oznámit‘ deň, ku ktorému táto zmena nastala a svoje iČ DPH;
v opačnom pripade nesie zodpovednost‘ za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti autorovi vznikne.

4.2. Odmena autora bude hradená spósobom špecifikovaným v prílohe Č. I tejto zm]uvy. a to na základe daňových
dokladov vystavovaných autorom so splatnosťou štrnást‘ dní odo dňa vystavenia. Nadobúdateľ výslovne súblasi
so zasielanim všetkých autorom vystavenych daňových dokladov v elektronickej podobe, a to e-mailorn na e
mailovú adresu nadobúdateľa uvedenú v prilohe č. 3 tejto zmtuvy. Pripadnú zmenu ůdajov uvedených v prilohe č.
3 je nadobúdatel‘ povinny oznamiť autorovi pisomne (aspoň elektronickou formou), pričom zmena sa považuje
voči autorovi za účinnů odo dňa, kedy tento zašle nadobúdatel‘ovi na nový kontaktriý e-mail potvrdenie o doručeni
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príslušnej zmeny. Daňový doklad sa považuje za doručený vždy dňom jeho odoslania na kontaktný e-mail
nadobúdateľa uvedený v prílohe Č. 3 tejto zmluvy, pripadne na kontaktný e-mail oznámený autorovi neskór
postuporn podľa predchádzajúcej vety.

4.3. Autor je oprávnený zvýšiť každoročne s účinkom k I. januáru daného roku výšku odmeny stanovenú v tejto
zmluve o mieru inflácie meranú indexoni spotrebiteVských cien za predchádzajůci kalendámy rok vyhlasovanú
Šatistickým úradom Slovenskej republiky. Toto zvýšenie odmeny móže autor vykonať aj bez ďalšieho len
samotným zvýšením fakturovanej čiastky.

V. Záruka za vady

5.1. Autor týmto preberá záväzok, že počítačový program bude po dobu trvania tejto zmluvy a za podmienok ďalej
uvedených technicky spósobilý k uživaniu v súlade s touto zmltivou a s dodávanou dokumentáciou (d‘alej iba
„záruka“). Výstupy počítačového programu však majú len podporný, nie závázný charakter. Nadobúdateľ je
povinný si správnost‘ výstupov a ich súlad s príslušnými predpisnii skontrolovať. Za použitie výstupov
počítačového programu, vrátane dósledkov takéhoto použitia, zodpovedá nadobúdatel‘. Autor nepreberá
zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré sa vzt‘ahujú na nadobúdateľa. a ku ktorých plneniu může byt‘
počítačo‘ ý program podponiým ná~trojom

5.2. Záruka poskytnutá autorom podľa predchádzajúceho bodu zniluvy sa nevzťahuje na pripady, kedy počitačový
program nieje prevádzkovaný v súlade s odporučením autora, najmá na účely. na ktoré nebol vytvorený, v rozpore
s užívateľskou príručkou alebo je prevádzkovaný spolu s programanii mých výrobcov, ktoré můžu znemožnit‘
bezchybný chod počítačového programu alebo počitača. balej sa tento závázok autora nevzt‘ahuje na prípady,
kedy je funkčnosť počítačového programu alebo použitel‘nosť jeho výstupov obmedzená či vylúčená v dbsledku
zmien individuálneho užívatel‘ského nastavenia počítačového programu vykonaných nadobúdatel‘om alebo podľa
pokynu nadobúdateľa, alebo keS je počítačový program používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo
na chybne nakonfigurovanej počítačovej sjeti. Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy nadobúdateľ vykonal
zásah do súborov počítačového programu.

5.3. V pripade, ak sav počítačovom programe vyskytnú vady kryté zárukou podľa tohto článku zmluvy (ďalej tiež len
„ineident“), je nadobúdateľ povinný tento incident autorovi bezodkladne oznámit‘ spůsobom podl‘a článku II.
bodu 2.3. tejto zmluvy, pričom takéto oznámenie musí obsahovať:
- popis prejavov incidentu,
- popis činnosti nadobúdatel‘a, ktorá predchádzala vzniku incidentu,
- text chybového hlásenia (ak bob takéto hlásenie nadobúdateľovi zobrazené).

5.4. Autor sa zavázuje zahájiť preverovanie povahy a príčiny incidentu (zahájíť riešenie incidentu) a potvrdiť tůto
skutočnosť nadobúdateľovi v čo najkratšej možnej dobe. najneskór však nasledujúci pracovný deň.

5.5. Autor sa potom incident zavázuje vynešiť (odstránif vadu) vždy v technicky najkratšej možnej lehote s ohľadom
na povahu incidentu. Incident rieši autor spósobom podľa vlastného uváženia. pričom nadobúdatel‘ je povinný
poskytnúf mu všetku potrebnú súčinnosť.

VI. Ostatné dojednania

6.1. Nadobúdateľ nesie všetku zodpovednosť za pripadnú škodu spósobenů používaním počítačového programu,
najmá za škodu vzniknutú chybnou obsluhou počítačového programu alebo jeho inštaláciou v nevhodnom
prostredí. Nadobúdatel‘ ďalej nesie všetku zodpovednosť za prípadnů Škodu vzniknutú jemu, jeho pracovnikom
alebo tretím osobám v důsledku uživania počítačového programu (predovšetkým naprikiad uži‘ anim počítačového
programu nad rámec jeho určenia) alebo v dósledku nemožnosti užívania počítačového programu. alebo za
akúkol‘vek škodu vzniknutú v súvisbosti s tým.

6.2. Autor je oprávnený zbierať štatistické údaje týkajůce sa využitia počítačového programu a jednotlivých agend
v rámci neho, a to za účelom zvýšenia kvality počítačového programu. Autor vyhlasuje, že pri tomto zbere
nedochádza k prenosu žiadnych osobných údajov.

6.3. Nadobúdatel‘ d‘alej bene na vedomie, že k funkčnosti počítačového programu musia uží‘~atel‘ské stanice (PC)
splňať požiadavky špeciíikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

6.4. ?«adobúdatel‘ bene na vedomie. že ak bude počítačový program používat‘ na spraeovanie osobnych ůdajov (so
špeciálnyrn dórazoni na osobitné kategórie osobných údajov), bude ako prevádzkovateľ spracůvania osobných
údajo% povinný Lieto údaje zabezpečit‘ pred neoprávnenýni alebo náhodným pristupom. V súlade s touto zákonnou
povmnost‘ou nadobúdatefa sa autor týmto zaväzuje zachovávať mlčanlivost‘ vo vzfahu ku všetkým osobným
údajom spracovávanýrn počítačovým programorn, s ktorými sa pri činnostiach vykonávaných na základe tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou zoznámi. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje tiež na pracovníkov autora a trvá aj
Po ukončení zmluvného vzt‘ahu založeného touto zmluvou.
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6.5. Nadobúdatel‘ bene na vedomie. že počítačový program nic je určený k vedeniu zdravotiiíckej dokumentácie len
v elektronickej podobe a preto je vždy povinný vychádzat‘ len z údajov obsiatwutých v listrnnej podobe
zdravotnickej dokumentácie. V pripade. že túto povinnost‘ nadobúdateľ poruší, nenesie autor žiadnu zodpovednost‘
za akékol‘vek následky, ktore v důsledku tohto porušenia alebo v súvislosti s nim vzniknú.

6.6. Používanie počítačového programu je spravidla spojené so spracúvanim nůznych osobných údajov k]ientov
nadobúdateľa. Vzhľadom k tornu, že pocitačový program je inštalovaný a prevádzkovaný u nadobúdatel‘a a na
jeho vlastnej inlřaštruktúre. nevystupuje autor (s výnimkou určitých situácií) vo vzfahu k osobnýrn údajom
spracúvaným počítačovým programom zásadne v pozieii sprostredkovateľa. Ked‘že má autor záujem na torn. aby
bola pd používaní počítačového programu zaistená najvyššia micra ochrany osobných údajov týmto programom
spracúvaným, dohodli sa zrnluvné strany na torn, že v sú‘ islosti s touto licenčnou zmluvou spolu uzatvoria tiež
zmluvu o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov (v tejto zmluve tiež len
..zmluva o ochrane osobných údajov“). Predmetom zmluvy o ochrane osobných údajov pritom je:

- úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so spracúvaním osobných údajov
nadobůdateľorn všeobecne pri používaní počítačového programu; a súčasne

- úprava vzájomných práv a povinností zniluvných strán súvisiacich so špecifickýini operáciami spracúvania,
ku ktorým pri používaní počítačového programu nadobúdateľom výniniočne tiež může z jeho iniciatívy
docliádeat‘, a pu ktorýcli sa autoi podíeľa aj na vlastuoin spiaeuvaiii osobiiyeli udajov, (tu, vystupuje v lJOLWII
sprostredkovateľa.

Ochrana osobných údajov sa riadi samostatnou zmluvou.

6.7. Nadobúdatel‘ a autor sa ďalej dohodli na torn, že autor bude v priebehu doby trvania tejto zmluvy oprávnený
prostrednictvom informačného panelu v klientskej aplikácii (d‘alej Jen „informaČný panel“) oslovovať
pracovnikov nadobúdatel‘a fyzické osoby, ktore z poverenia nadobúdatel‘a prislušný počítačový program
použivajú. konkrétne sa jedná predovšetkým o zamestnancov nadobúdatel‘a, ale tiež o ďalšich užívateľov daného
počítačového programu, ktoré sů s nadobudateľom v mom než pracovnoprávnom vzťahu (ďalej spoločne Jen
„užívatelia programu“). Nadobudateľ bene na vedomie a výslovne súhlasí stým. že autor bude podl‘a svojho
viastného uváženia oslovovať prostredníctvom informačného panelu (tzn. formou zasielania elektronických správ
do schránky patriacej príslušnému uživateľovi programu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou počítačového
programu) jednotlivých uživateľov programu, a to najmä za ďalej stanovenými účelmi:

a) v rámci tzv. onboardingu (tzn. procesu zaučovania nových užívateľov programu) týmto zasielať různe návody
a pripomienky potrebné predovšetkým k riadnemu použivaníu počítačového programu;

b) k uľahčeniu či zefektívneniu používania počítačového programu, zasielaniu noviniek a tipov k počítačovému
programu;

c) k uľahčeniu a zefektívneniu koniunikácie medzi autorom a jednotlivými užívatel‘mi programu
(nadobúdateľom) s tým, že nadobúdatel‘ týmto rovnako súhlasí s pripadným zriadením interného chatu medzi
týinito stranami, ktorého účelom by predovšetkým bob poskytovanie užívateľskej podpory zo strany autora;

d) k priamemu marketingu, tzn. k zasielaniu obchodných oznámení súvisiacich s produktami a službami autora.

V sůvislosti s popisaným oslovovaním jednotlivých uživatel‘ov programu bude autor vo vzťahu k týmto osobám
spracúvať informácie o využívaní počítačového programu, informáeie o nastavených pristupových právach
v systéme apod.

K zasielaniu správ zo strany autora v zmysle tohto bodu zmluvy dochádza buď na základe výsbovnej požiadavky
príslušných užívatel‘ov programu. alebo na základe nastavenia oprávnení, pnp. na základe preferencii oznámení,
tzn., že užívateľ programu si sáni zvolí, že chce byť informovaný napr. o určitých typoch akcií.

V pripade, že si oslovovanie jednotlivých uživateľov počítačového programu popísané v tomto článku zmluvy
vyžiada v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy prijatie akýchkol‘vek dodatočných opatrení (vrátane doplnenia
potrebnej dokumentácie), zaväzujú sa strany tejto zmluvy ku vzájomnéniu poskytovaniu súčinnosti, ktorá sa ukáže
ako nevyhnutná k dosiahnutiu v tomto článku popisanýcli cieľov.

VII. Trvanie zmluvy

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to na dobu 12 mesiacov.

7.2. Pokial‘ žiadna zo zmluvných strán neoznámi aspoň 20 dni pred uplynutím doby trvania tejto zmluvy podľa
predchádzajúceho bodu druhej zrnluvnej strane, že na ukončení zmluvy trvá. mení sa táto zmluva automaticky
a bez ďalšieho posledným dňom dohodnutej doby trvania podľa predchádzajúceho bodu na zmluvu na dobu
neurčitú a takto trvá d‘alej.

7.3. V dobe. kedy je táto zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. je každá zmluvná strana oprávnená túto zmluvu

4



kedykoľ‘ck ‘ypo‘edať v ichote iroch mesiaco‘ ku koncu kalendárneho štvrfroka. a to aj bez uvedenia důvodu.

7.4. V pripade. ak nadobudater poni~i niektoru svoju povinnosf stanovenú mu čiánkom Ill. tejto 7mIu‘y. alebo
v pripadejelia omeškania s uhradou odmeny či jej časti dlhšim než 30 dni.je autor oprávncný zmluvu kedykofvek
vypovedať bez výpovednej doby (s účinnosťou ku dtm doručenia výpovede).

7.5. Bezprostredne Po ukončeni trvania tejto zmluvy je nadobúdateľ ~O‘ inný odstránif ‘šetky rozmnoženiny
počitačového programu z počitačov. na ktorých bol tento používaný, všetky ďalšie rozmnoženiny. ktoré má
k dispo7ieií a ďaiej je povinný zdržaf sa akéhokoľvek ďalšieho použi‘ania počitačo‘ého programu.

7.6. Pred skončenim tnania tejto zmluvy sa móžu strany dohodnuť na ‘ykonaní exportu databázy počitačo‘ého
programu autorom pre ďalšie využitic nadobúdatel‘orn. a to ‚O formate. na ktorom so strany dohodnú. Cena za
práeu na exporte bude činiC 70.- EUR bez DPll za hodinu prace jedného zamestnanea autora. pokiaľ sa strany
nedohodnú mok. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná podľa platných prá‘nych predpiso‘. Na pripadné
spracúvanie osobných údajov. ku ktorému bude v sú‘ islosti s vykoná‘ anim operácit podl‘a tohto bodu zmlu‘y
dochád7at‘. sa použijú prislušné usianovenia 7miu‘ y o oclirane osohnych udajo‘

‚III. Zá‘erečné ustano‘enia

8.1. Autor znilu‘ u ‘kdy zasiela nadobúdateľo‘ i opatrenu z jeho strany k‘ aliliko‘ anym elektronickym podpisom.
pričom ta móže byt‘ akcepto‘aná nasledujúcimi spůsobmi:

a) elektronicky. tj. opatrena k‘alitiko‘anym elekironickým podpisorn nadohúdatefa a zaslaná v elektronickej
forme späf autoro“i.

b) ‚ iistinnej podobe. a to tak, že nadohudatel‘ zmiuvu vytlačí v dvoeii vyhoto‘eniach s platnost‘ou originálu a
opatri s‘ojirn ‚lastnoručnýni podpisom.

8.2. Zmiu‘ ti je možne meiuf len formou pisomnych dodatko‘. “šetky prílohy sú nedeiitcľnou súčast‘ou tejto ziMu‘ y

8.3. Pripadná neplatnosf niektorého dojednania tejto zmiuvy nemá vplyv na platnost‘ ostatných ustanovení. Účastnici
zmiuvy sa v takom pripade zaväzujů poskytovat‘ si vzájomnú súčinnost‘ s cieľom uzatvorit‘ dodatok k zmluve.
v ktoroni bude neplatná časf zmluvy nahradenó novým dojednanim. a to ‚ lehote do jedného mesiaca odo dňa,
kedy táto poireba vznikne.

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosti aje uzatvorená dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosti dňom
nasledujůcim Po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. * 47a občianskeho zákonnika: pokiaľ však zákon v ztnysle ~
47a ohčianskeho zákonníka neustano‘ uje ~O‘ inné ‚‘ erejnenie tejto ‚mluvy. nadobúda zniluva účinnosti dňoni
podpisu ohoma zmluvnýnu stranami.

8.5. Táto zmlu‘a sa riadi slovenským právom. a to najmü autorským zákonom a obchodným zákonnikom.

8.6. Zmlu‘ nými pokutami podľa tejto zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

8.7. Účastnici zmlu‘y prehiasuju. že st zmlu‘u prcčítali. rozumejú jej obsahu, že zmlu‘a odpo‘edá ich slobodnej
a pravej ‚Úh. Ďalej pot‘rdzuJu. že zmlu‘a nebula podpisaná ‚ tiesni alebo za mipadne ne‘ýhodných
podmienok

Centrum pa
\~ ‘1 Kalná fl.O.

Digitálně podepsal I 93S32x~l~~~ Hrónom

hgJiN Halousek, MBA ~/42t1~2~,i2

Ing. Jiří Halousek, MRA, konateľ ‘Igr. Ivana Tóthová, riaditcľka

za IRI-SOFT srn za Centrum pomoci Kaina no.
autor nadohúdatef
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PRÍLOHA Č. 1

ZOZNAM ZARIADENÍ, VO VZtAHU KU KTORÝM BUDE POČÍTAČOVÝ PROGRAM POUŽÍVANÝ A
VÝŠKA ODMENY AUTORA

Zaradenie pre seniorov, Mieru 25, Kalná nad Hronorn, 935 32

Program Odmena bez DPH za I kalendárny niesiac

IS Cygnus - Pobytová starostlivosť Do 50 kliento-služieb 190,64 EUR

Za jednu kliento-službu sa považuje evidencia I fyzickej osoby v ránwi I sociálnej sLužby poskytovanej nadobůdateľom
tejto osobe, ktorej agenda je vedená prostredníctvoni počitačového programu.

Platobné podinienky:

Odmena hude účtovaná vždy ni ~tvt‘ro1‘ resp jeho časť ‚‘ prípnde uzntvorenia imluvy v priehehti štvrťrokti a to vždy do
desiateho dňa prvého mesiaca príslušného prvého mesiaca príslušného štvrt‘roku (v prvom období do desiateho dňa Po
aktivácií modulu). Odmena za inštalačnú podporu bude vyúčtovaná na prvoin daňovom doklade. ktorý autor po jej
vykonaní vystaví. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň vystavenia daňového dokladu. Daň
z pridanej hodnoty bude účtovaná podl‘a platných právnych predpisov.

PRÍLOHA Č. 2

ŠPECIFIKÁCIA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU A ROZŠIRUJÚCICH MODULOV

IS Cygnus — Pobytová starostlivost‘

Počítačový program je určený pre poskytovateľov sociálnych služieb a slúži na komplexnú evidenciu klientovi
a zamestnancov nadobúdatera. Program svojou funkčnosťou pokrýva nasledujúce oblasti: výpočet úhrad za pobyt,
výpočet vratiek a evidenciu neprítomnosti klienta, fakultatívne služby, doplatky za beky. finančně a hmotné depozitů,
hromadnů výplatnicu, vyúčtovanie klientov, tvorbu plánov starostlivosti, individuálne plány a ich hodnotenie, formuláre
sociálnej a ošetrovatel‘skej dokumentácie, evídencie zrealizovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ošetrovatel‘ské
plány podJ‘a taxonómie NANDÁ-l, plánovací kalendár intervencií, evidenciu záznamov a hodnotenie starostlivosti,
tvorba rozpisov služieb zamestnancov, spracovanie dochádzkových výkazov, exporty podkladov do vybraných mzdových
prograinov, hodnotenie a vzdelávanie zamesmancov, prehľady, štatistiky.

Počitačový program je možné voliteľne rozšíriť o nasledujúce moduly:
. Modul Stravovacia prevádzka, ktorý umožňuje tvorbu jedálnycli lístkov, rozbor stravníkov. tvorbu a odpis

výdajok zo skladu, evidenciu skutočnej spotreby a stravovacích noriem, evidenciu plateb a objednávok stravy
zamesmancov a cudzich stravnikov. Tento modul tiež umožňuje evidenciu skladov a ich položiek metódou
priemernýcli cien, tvorbu prijemok a výdajok. tlač inventúr a uzávierok.

. Modul Sklady, ktorý umožňuje evidenciu skladov a ich položiek metódou priememých cien, tvorbu príjemok a
výdajok. tlač inventúr a uzávierok,

. Modul Vykazovanie na ZP. ktorý umožňuje zadávanie výkonov odbornosti 993. vytvorenie dokladov a dávok
podľa dátového rozhrania UDZS, vytvorenie faktúr a sprievodných listov, opravné a adití‘me dávky,

Počitačový program umožňuje napojenie na externě zariadenie dodané autorom, najmä na terminály a miniterminály na
čiarový kód, dochádzkové čítačky a stravovací systém

Minimálna konfigurácia počítača pre riadne hmgovanie počítačového programu:
. PC s operačným systémom Windows Vista a novšie v 32-bitovej alebo 64-bitovej verzii. pričom operačný

systém musí byť podporovaný výrobcom a musí byť aktualizovaný na najnovšiu verziu.
. Operačná památ‘ 4 GB RAM
. Rozlišenie monitoru 1024x768 pixelov
. Administrátorský pristup pre inštaláciu klientskej aplikacie

Požiadavky pre možnost‘ pristupu k počítačovému programu z viacerých stanic (PC):



. Zdieľaná zložka na operačnom systéme Windows v rámci počítačovej siete pre urniestnenie zdieľaných súborov
a databáze. Databázu je tiež možné umiestniť na Microsoft SQL Server, ktorého licenclu. inštaláciu
a konfiguráciu si zaisti sám nadobúdateľ.

. Stabilná Ioká]na počítačová sieť Fast lzthernet s prenosovou rýchlost‘ou 100 Mbit/s, pripadne vzdialený pristup
RDP (napr. terminálový server)

. Bezdrótová sleť Wi-Fl nic je z důvodu nestability podporovaná

PRÍLOHA Č. 3

KONTAKTNÉ ÚDAJE NADOBÚDATEUA PRE ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE DAI~OVÝCH
DOKLADOV

Nadobúdateľ v súlade s ČI. IV. IiccnČncj zmluvy sůhlasi s elektronickým zasielaním daňových dokladov vystavených
autorom na základe tejto zmluvy. a to na nizsie uvedený kontaktný e-mail (e-mail pre zasielanie daňových dokladov):

Kontaklná osoba pre fakturáciu: Mgr. Stanislava Zalánová

E-mail pre zasielanie daňových dokladov: ekoiioinsp@kalna.eu

Telefón:


