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·\; J ·N·akla~ , lství C. H. Beck, s. r. o. 

~q&/c- so '<t~ Jungmannova 34/750, 110 00 Praha, česká republika 
-~-=IC.,,..: 41 46 978 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 182960 

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: 

·Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 
so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava 
IČO: 46 380 434, DIČ: 4020342106, IČ DPH: SK4020342106 
zastúpená: Ing. Margita Benková, Sales Manager 
bankové spojenie IBAN: SK23 1111000000114739 0001 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č. 2017/B 
ďalej len „poskytovate!"' 

a 

štatistický úrad Slovenskej republiky 

so sídlom Lamačská cesta 3/C, 840 OS Bratislava 45 

IČO: 00166197, DIČ: 2020830218, IČ DPH: nie je registrovaný 

zastúpený: Ing. Peter Peťka, MBA- predseda 
ďalej len „užívateľ" 

uzatvárajú túto zmluvu: 

1. úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ prevádzkuje právny informačný systém Beck-online, ktorý pozostáva z jednotlivých 
poskytovateľom vytvorených databáz odborných informácií a vyhľadávacieho programového vybavenia 
(softvér) a ktorý je prístupný prostredníctvo_m siete Internet (online) na internetovej adrese www.Beck
online.sk (ďalej len „Beck-online"). 

2. Právne vzťahy medzi užívateľom a poskytovateľom sa riadia touto zmluvou a všeobecnými obchodnými 
podmienkami poskytovateľa, verzia 6/2019 (ďalej len „VOP") a „Informáciami o spracovaní osobných 
údajov" (ďalej len „ZOOÚ"). Vo VOP sú o. i. upravené technické podmienky na prístup do Beck-online, 
garantovaná dostupnosť Beck-online, zodpovednosť za použitie obsahu Beck-online, možnosť odstúpenia 
od zmluvy, rozhodné právo a spôsob riešenia sporov. Obchodné zvyklosti sa nepoužijú. Užívateľ vyhlasuje, 
že sa pred uzavretím tejto zmluvy s VOP riadne zoznámil. VOP sú dostupné na internetovej stránke Beck
online. 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi právo na prístup do Beck-online a právo Beck-online užívať (ďalej len 
„licencia") a užívateľ sa zaväzuje za užívanie Beck-online platiť poskytovateľovi odmenu stanovenú v 
Prílohe, ktorá. je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.2. Užívateľ je oprávnený k Beck-online pristupovať a užívať ho výlučne prostredníctvom užívateľského účtu 
zriaďovaného poskytovateľom, a to na základe užívateľského mena a hesla užívateľa (ďalej len 
,,užívateľský účet"). , 
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2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť užívateľovi užívateľský účet, resp. užívateľské účty najneskôr k prvému 
dňu prvého obdobia, avšak nie skôr, než mu bola v plnej výške uhradená odmena za prvé obdobie. 

2.4. Rozsah licencie špecifikuje Príloha, pričom ďalšie podmienky užívania licencie sú upravené vo VOP. 

3. Platobné podmienky 

3.1. Za užívanie Beck-online sa užívateľ zaväzuje platiť poskytovateľovi odmenu, ktorej výška sa odvíja od 
rozsahu licencie uvedeného v Prílohe (ďalej len „odmena"). 

3.2. Faktúru na jednotlivé obdobia je poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr dva mesiace pred začiatkom 
daného obdobia. Elektronická faktúra bude zasielaná na email: renata.leskovska@statistics.sk. O 
prípadnej zmene emailovej adresy je užívateľ povinný poskytovateľa neodkladne písomnou formou 
informovať. 

3.3. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia užívateľovi. Pri omeškaní sa s úhradou faktúry je poskytovateľ 
oprávnený prístup k Beck-online prerušiť až do vyrovnania pohľadávky. Pozastavením prístupu do Beck
online však nezaniká právo Poskytovateľa na úhradu odmeny i za dobu, počas ktorej nebola táto služba 
poskytovaná. 

4. Inflačná doložka 

4.1. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť cenu na druhé a každé nasledujúce predplatné obdobie, a to podľa 
inflácie vyhlásenej štatistickým úradom Slovenskej republiky na posledný (predchádzajúci) kalendárny 
rok. Poskytovateľ je oprávnený vykonať zvýšenie ceny po inflácii aj po uplynutí viacerých predplatných 
období, a to o infláciu za toľko predchádzajúcich kalendárnych rokov, koľko uplynulo predplatných období 
od predchádzajúceho zvýšenia ceny alebo od uzavretia tejto zmluvy. 

5. Doba trvania zmluvy 

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.2.2023 aj za 
predpokladu, že k zverejneniu tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na § Sa ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, dôjde 
skôr. 

5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.2.2023 do 31.1.2024 Licencia sa užívateľovi udeľuje na dobu 
trvania tejto zmluvy. 

6. Školenia 

6.1. Poskytovateľ usporadúva školenia na užívanie Beck-online výlučne prostredníctvom svojich vyškolených 
lektorov (ďalej len „školenia"). 

6.2. V priebehu troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po podpise zmluvy má užívateľ právo využiť 
školenie raz bezplatne, a to v počte osôb zodpovedajúcom počtu užívateľských účtov. 

7. Zodpovednosť poskytovateľa za škodu 

7.1. Zmluvné strany dojednávajú, že poskytovateľ sa užívateľovi zodpovedá za takú majetkovú ujmu (škodu), 
ktorá vznikne zavineným porušením tejto zmluvy zo strany poskytovateľa. Zmluvné strany dojednávajú, 
že poskytovateľ sa užívateľovi zodpovedá za skutočnú škodu, vylučujú teda ušlý zisk. Výška náhrady škody 
je obmedzená na čiastku rovnajúcu sa odmene poskytovateľa z tejto zmluvy za predplatné ôbdobie (ako 
je vymedzené v Prílohe), v ktorom došlo k porušeniu zmluvy. Na základe výšky odmeny za plnenie podľa 
tejto zmluvy zmluvné strany považujú limitáciu náhrady škody za primeranú. Zmluvné strany dojednávajú, 
že akékoľvek nárokx vzniknuté v prípade, že by Beck-online nezodpovedal dojednaným vlastnostiam, 
budú považované výlučne za nárok na náhradu škody. 
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8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva je uzavretá písomne vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ a užívateľ dostane 
každý po jednom (1). 

8.2. Nevykonanie ktoréhokoľvek práva podľa tejto zmluvy nemožno vykladať ako vzdanie sa takéhoto práva. 

8.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzaj(! na právnych nástupcov zmluvných strán. 

8:4. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť iba uzavretím očíslovaných písomných dodatkov. 

V Bratislave dňa 9. 1. 2023 

Ing. Margita Benková, Sales Manager 

Nakladatelství c. H. Beck 
O 

• v • , s. r. o., 
rgan,zacna zložka 

~ichalská 9, 811 01 Bratislava 
IC0:46380434 DIČ:4020342106 
IČDPH:SK4020342106 

Správa 
majetku 

Meno a priezvisko 

Stanovtako l)l'edledu šú SR 
alebo .Qtoe,álneflo tajomnlka 
~altbo 
rladltera ekonomié:k6ho odboru 
alebo nim povereného zamestnanca 

• nehodiace sa vyjadrenia Drečiar1mite 

Dátum 

1 2 -01- 2023 
V Bratislave dňa ................ . 

Ing. Petre Peťka, MBA- predseda 

Vyjadrenlo: 
Rnantnú operáciu 
alebo jej časť 

//1.1. 2&3 J~ n:iožné vyi(onar 
~ 

Je možné vykonar 
Nie-Je možné vykonal" 

Je možné vykonať' 
Nie Je motné vyi\onat" 

Je, možné vykonar 

1"'" Nll ja moW~-.f/. f.K!vf!f) 
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