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Cieľom prezentácie je 1. 
pochopenie štruktúry 

diela
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Cieľom prezentácie je 2. 
identifikovať typológiu 

lock-inov
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Cieľom prezentácie je 3. 
pochopenie anti lock-in 

princípov
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Definícia lock-inu



Závislosť zákazníka/objednávateľa na vybranom faktore, bez 
možnosti  zmeny alebo s náročnou možnosťou zmeny tohto 

faktora. Takýto faktor môže byť napr. dodávateľ, technológia.

Lock-in nastáva vždy, pri každom rozhodnutí, ale dôležitý je 
jeho rozsah a sila.
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Definícia diela



Dielo znamená všetky služby, práce a súvisiace  plnenia, ktoré 
je Zhotoviteľ povinný plniť za podmienok tejto zmluvy v 

prospech Objednávateľa, vrátane udelenia licenčných práv na 
používanie diela a dodania dokumentácie diela.

https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-vydalo-vzory-zmluv-zmluva-o-dielo-sla/6359?u=peter_k
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Dekompozícia IT diela



IT Dielo

Autorské dielo 

Neautorská časť 

Súvisiace 
plnenia



- autorské dielo:
- custom vývoj
- custom modifikácie
- dokumentácia k autorskému dielu

- ne-autorská časť:
- produkty 3. strán (komerčné, OSS)
- produkty dodávateľa
- počítačové programy/”udelátka” dodávateľa

- súvisiace plnenia:
- aplikačné dáta
- projektové riadenie + nástroje + dáta (incidenty, verzie, release plány, ...)
- “DevOps” (coding, building, testing, packaging, releasing, configuring, 
monitoring) 



- prečo rizikové?
- veľký potenciál pre vznik lock-inu
- veľký potenciál pre vznik duplicitných výdavkov pri prevzatí diela iným 
dodávateľom
- je to neoddeliteľná súčasť dodávky diela, často sa rieši ako posledná aktivita
- výrazne uľahčuje “nábeh” nového dodávateľa

- ako identifikovať?
- pohľad cez aktivity dodávateľa a objednávateľa vykonávané počas životného 
cyklu diela (projektové riadenie, biznis analýza, vývoj, testovanie, 
nasadzovanie, prevádzka)
- pohľad cez “DevOps” aktivity

- príklady:
- aplikačné dáta
- projektové dáta (historické + plánované incidenty, verzie, release plány, ...)

Súvisiace plnenia



- príklady:
- automatizácia v testovaní
- automatizácia v buildovaní
- automatizácia v nasadzovaní
- technická dokumentácia diela 
- prevádzková dokumentácie diela

nezabudnúť na: 
- nástroje!!!
- formáty!!!

 

Súvisiace plnenia
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Typy lock-inu



- právny lock-in

- technologický lock-in

- dátový lock-in

- znalostný lock-in

- lock-in z komplexity 
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Anti Lock-in princípy 



1. Nastavenie majetkových práv a licencií

Sú majetkové práva k autorskému dielu definované v potrebnom rozsahu?
Mám možnosť dielo modifikovať, šíriť, vystavovať postupovať tretím stranám 

bez obmedzení?
Bude dielo dodané pod EUPL licenciou?

Mám dostatočné majetkové práva k neautorskej časti diela?
Je definovaná povinnosť pre zhotoviteľa zabezpečiť dielo bez právnych vád?

Je definovaná povinnosť pre zhotoviteľa zabezpečiť licencie produktov tretích 

strán v mojom mene?  



2. Nazeranie na zmluvu “očami tretieho subjektu”

Čo všetko potrebuje tretí subjekt, aby mohol čo najrýchlejšie prebrať dielo?
V akej fáze životného cyklu sa dielo nachádza?

Mám definovanú fázu tranzície know-how, diela a jednotlivých plnení zmluvy 
na nového dodávateľa?

Môžem disponovať jednotlivými časťami diela, plneniami zmluvy napr. v rámci 
prípravy nového verejného obstarávania?

V prípade prechodu diela na nového dodávateľa, kde môžem minimalizovať 
duplicitné financovanie? 



3. Rozhodovacie právomoci na strane objednávateľa

Aké technológie budú použité?
Aké sú licenčné podmienky konkrétneho produktu/technológie?

Aká veľká komunita je za daným produktom/technológiou?
Koľko nezávislých subjektov predáva daný produkt/technológiu?

Aké sú možnosti substitúcie produktu/technológie a aké alternatívy sú 

dostupné?   



4. Jasný akceptačný mechanizmus

Je proces akceptácie popísaný jasne?
Za čo všetko platím? A na čo všetko mám teda právo?

Akceptujem priebežne?
Sú súčasťou akceptácie všetky náležitosti na ktoré mám právo?

Sú všetky náležitosti v potrebných formátoch?
Sú všetky potrebné náležitosti odovzdávané pravidelne s každou akceptáciou?
Platí pravidlo, že mám k dispozícii všetky náležitosti diela, ktoré zodpovedajú 

uvoľnenej a akceptovanej verzii, časti diela?     



5. Prístup tretích strán počas životného cyklu diela

Je zabezpečený, umožnený prístup tretích strán k výstupom, častiam diela 
počas celého životného cyklu diela?

Existujú obmedzenia pre prístup tretích strán k výstupom, častiam diela?

Je potrebné riešiť NDA?       
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Ďakujem za pozornosť

peter.kulich@slovensko.digital


