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 úprava autorských práv / licencie

 zabezpečenie podkladov (zdrojové kódy, podkladové 
materiály, dokumentácia)

 úprava súčinnosti zhotoviteľa IS pri prechode na nového 
dodávateľa



 objednávateľ by mal disponovať licenciou na akékoľvek 
použitie diela ako celku i akejkoľvek jeho časti

Nevhodná úprava: 

Objednávateľ je oprávnený používať IS na účel, na ktorý bol 
vytvorený.



Vhodnejšia úprava: 

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi nevypovedateľnú, časovo 
a inak rozsahovo neobmedzenú (po dobu právnej ochrany 
majetkových práv trvajúcu) a výhradnú licenciu na akékoľvek 
použitie takéhoto autorského diela ako celku i jeho jednotlivých 
častí v neobmedzenom množstevnom, či vecnom rozsahu, ktorá 
zahŕňa všetky známe spôsoby použitia tohto autorského diela, 
ktorými sú najmä právo autorské dielo spracovať (zmeniť a/alebo 
upraviť) alebo dať spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) tretej 
osobe, vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela, spracovanie, 
preklad autorského diela, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj 
osobami ním poverenými s tým, že taká licencia zahŕňa aj výslovný 
súhlas na udelenie sublicencie na používanie autorského diela pre 
akékoľvek tretie osoby, či na postúpenie takej licencie na tretie 
osoby



Zmluva by mala obsahovať úpravu pravidiel použitia štandardného / 
krabicového SW, napr.:

 zanedbateľný význam, nekomplikovaná prepojiteľnosť či oddeliteľnosť 
a nahraditeľnosť bez nutnosti vynakladania výraznejších prostriedkov, možný 
ďalší rozvoj IS inou osobou ako zhotoviteľom bez nevyhnutnosti zasahovať do 
zdrojových kódov takéhoto softvéru

 softvér renomovaných výrobcov, ktorý je na trhu bežne dostupný

 zhotoviteľ k softvéru poskytne alebo zabezpečí poskytnutie úplných 
komentovaných zdrojových kódov softvéru a bezpodmienečne právo vykonávať 
akékoľvek modifikácie, úpravy, zmeny takéhoto softvéru podľa svojho uváženia

 open source softvér, ktorý je verejnosti poskytovaný zadarmo, verejnosti sú voľne 
k dispozícii zdrojové kódy a dokumentácia



Zmluva by mala obsahovať úpravu pravidiel použitia štandardného / 
krabicového SW, napr.:

 použitie takéhoto softvéru by malo byť riadne zdokumentované a 
zhotoviteľ by mal preukázať splnenie podmienok jeho použitia

 zabezpečiť právo objednávateľa užívať takýto softvér v rozsahu 
nevyhnutnom na používanie IS a dosiahnutie cieľov projektu



Objednávateľ by mal disponovať aktuálnymi zdrojovými kódmi, 
všetkými podkladovými materiálmi a užívateľskou, technickou a 
prevádzkovou dokumentáciou:

Odovzdaním Diela sa Objednávateľ stáva jediným a výhradným disponentom so 
všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas zhotovovania 
Diela a prevádzky Diela vrátane vytvoreného riešenia, jeho zmien a servisu. (§
15 ods. 2 písm. d) bod 2. zákon č. 95/2019 Z. z.)

Zmluva by mala obsahovať čo najpodrobnejšiu úpravu, ktorou bude 
tento cieľ dosiahnutý / dosiahnuteľný



Servisná (zmluva) by mala obsahovať úpravu súčinnosti pri zmene 
dodávateľa

Pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne objednávateľovi 
úplnú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa, najmä v oblasti 
architektúry a integrácie informačných systémov. (§ 15 ods. 2 písm. d) 
3. bod zákona č. 95/2019 Z. z.), 

Zmluva by mala obsahovať čo najpodrobnejšiu úpravu spôsobu, formy 
súčinnosti zo strany pôvodného dodávateľa, ktorou bude tento cieľ 
dosiahnutý / dosiahnuteľný + úprava v zmluve s novým dodávateľom 
prechodného obdobia na oboznámenie sa s IS



 predčasné ukončenie zmluvy o dielo / zmluvy na dodanie nového 
riešenia – ponechanie čiastkových výstupov, nahradenie dodávateľa

 predčasné ukončenie servisnej zmluvy z dôvodov na strane 
dodávateľa - zabezpečiť si súčinnosť zo strany dodávateľa pri 
prevádzke systému na nevyhnutné obdobie po ukončení servisnej 
zmluvy – riešenie incidentov

 súčinnosť v podobe poskytnutia informácií a vysvetlení po dobu 
posledných mesiacov pred plánovaným ukončením servisnej zmluvy, 
pri predčasnom ukončení zmluvy počas prvých mesiacov po 
uzatvorení zmluvy s novým dodávateľom (aby nový dodávateľ čo 
najplynulejšie začal poskytovať služby)


