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SOFTVÉROVÁ SUB-LICENČNÁ ZMLUVA 

TÁTO ZMLUVA („Zmluva“) sa uzatvára dňa xxxxxxxxx MEDZI: 

(1) spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Hodžovo námestie 
1A, Bratislava 811 06, IČO: 35 840 463, IČ DPH:SK2020287786  zapísanouv 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod vložkou 27004/B, oddiel: Sro, 
bakové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx („Poskytovateľ licencie“ alebo „dodávateľ“) 
a   

(2) spoločnosťou Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., založenou a zapísanou 
v Slovenskej republike, IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478, so 
sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I pod vložkou č. 3010/B odddiel: Sa, bankové spojenie: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  („Nadobúdateľ licencie“ alebo „banka“); 

(Poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie sa ďalej spolu uvádzajú ako „Strany“ 
a každý z nich ako „Strana“.) 

 

VZHĽADOM K TOMU, ŽE: 

A. Poskytovateľ licencie je na základe Softvérovej licenčnej zmluvy uzatvorenej s Ernst 
& Young, s.r.o., so sídlom: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 
267 05 338, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová 
značka: C 108716, dňa 4. mája 2017 oprávneným uživateľom Softvéru (ako je 
definovaný ďalej) v rozsahu uvedenom ďalej v tejto Zmluve. 

B. Poskytovateľ licencie je na základe Softvérovej licenčnej zmluvy uvedenej v bode A. 
oprávnený udeliť Nadobúdateľovi licencie súhlas na použitie Softvéru v rozsahu 
uvedenom v tejto Zmluve. 

C. Nadobúdateľ licencie má záujem Softvér užívať v rozsahu a za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve. 

 

STRANY SA DOHODLI na nasledovnom: 

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD 

1.1 Okrem pojmov, ktoré sú vymedzené v inej časti tejto Zmluvy, a pokiaľ si kontext 
nevyžaduje inak: 

Pracovný deň“ znamená akýkoľvek pracovný deň (t. j. pondelok, utorok, streda, 
štvrtok alebo piatok), ktorý nie je štátnym sviatkom ani dňom pracovného pokoja v 
Slovenskej republike. 

„Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie alebo údaje v akejkoľvek forme 
alebo na akomkoľvek pamäťovom médiu, či už hmotné, alebo nehmotné, ktoré 
Poskytovateľ licencie sám alebo vo svojom mene poskytne priamo alebo nepriamo 
pred alebo po uzatvorení tejto Zmluvy Nadobúdateľovi licencie v písomnej forme, 
ústne, prostredníctvom vizuálnych pomôcok alebo vo forme svojho hodnotenia, 
pozorovania, analýzy, kontroly či inej štúdie takýchto informácií, údajov alebo 
poznatkov, ktoré Poskytovateľ licencie v súčasnosti alebo kedykoľvek po dátume 
tejto Zmluvy vlastní alebo ich kontroluje. Dôverné informácie zahŕňajú okrem iného 
obchodné tajomstvá, objavy, know-how, dizajny, špecifikácie, nákresy, súčasné alebo 
budúce výrobky alebo služby a trhy, vynálezy, prototypy, algoritmy, softvér 
akéhokoľvek druhu alebo charakteru vrátane predmetného Softvéru, cieľových alebo 
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strojových kódov, zdrojových kódov (či už sprístupnených v rámci Softvéru, alebo 
poskytnutých inak), počítačové modely a aplikácie, vývoj, procesy, vzorce, 
technológie, inžinierstvo, architektúru, informácie o konfigurácii hardvéru, diagramy, 
údaje, počítačové programy, obchodné činnosti a transakcie, zoznamy zákazníkov, 
správy, štúdie a ostatné technické a obchodné informácie, ako aj akékoľvek iné 
informácie, ktoré by sa na základe ich obsahu mohli považovať za dôverné, či už 
svojou podstatou alebo s ohľadom na kontext a okolnosti, v ktorých boli poskytnuté. 

„Oprávnené subjekty“ znamenajú všetky obchodné subjekty uvedené v Prílohe 2, 
ktorých údaje možno použiť ako vstupné údaje pre Softvér a ktoré môže Softvér 
spracovať. 

„Poplatok“ znamená licenčný poplatok, ktorý Nadobúdateľ licencie zaplatí 
Poskytovateľovi licencie podľa ustanovení článku 4 tejto Zmluvy. Poplatok je 
stanovený dohodou Strán v súlade s Implementačnou zmluvou  a jej Prílohou č. 4, 
položka č.2. 

„Práva duševného vlastníctva“ znamenajú autorské a ostatné súvisiace práva, 
patenty, úžitkové vzory, práva k vynálezom, obchodné a servisné značky, obchodné 
mená a názvy domén, práva na označenie, právo na dobré meno spoločnosti a právo 
súdiť sa v prípade nesprávneho používania alebo nekalej súťaže, práva k dizajnu, 
práva k počítačovému softvéru, práva  
k databázam, práva na zachovanie dôvernosti informácií (vrátane know-how 
a obchodných tajomstiev) a všetky ostatné práva duševného vlastníctva vrátane 
všetkých žiadostí (a práv požiadať a získať povolenie) o ich obnovenie alebo 
predĺženie, práv prednosti a všetkých obdobných alebo rovnocenných práv alebo 
foriem ochrany uplatňovaných v súčasnosti alebo budúcnosti v ktorejkoľvek časti 
sveta. 

„Licenčné obdobie“ znamená obdobie uvedené v Prílohe 2, na ktoré sa 
Nadobúdateľovi licencie udeľuje právo používať Softvér v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. 

„Výstupy“ znamenajú všetky výstupy alebo výsledky vyprodukované Softvérom 
automaticky alebo s usmernením a pod dohľadom Nadobúdateľa licencie vrátane 
okrem iného: (i) všetkých priamych alebo nepriamych výstupov alebo výsledkov; a (ii) 
všetkých záverov alebo zhrnutí, ktoré vyplynú alebo sa odvodia z akýchkoľvek 
priamych alebo nepriamych výstupov alebo výsledkov. 

„Povolení užívatelia“ predstavujú zamestnancov Nadobúdateľa licencie, ktorí sú 
oprávnení používať Softvér v súlade s ustanoveniami článku 3.3 (b). 

„Miesto“ znamená priestory, z ktorých Nadobúdateľ licencie vykonáva svoju 
obchodnú činnosť, ako sa uvádza vyššie alebo ako sa písomne oznámi 
Poskytovateľovi licencie. 

„Softvér“ znamená počítačový program, ktorý je špecifikovaný v Prílohe 1. 

„Implementačná zmluva“ znamená Zmluvu na vytvorenie a implementáciu nástroja 
pre výpočet opravných položiek podľa IFRS 9 a servisnej podpore, uzatvorenú medzi 
Nadobúdateľom licencie a Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., sídlo: Hodžovo 
námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35840463, registrácia v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 27004/B, oddiel Sro  dňa xxxxxxx 

1.2 Pokiaľ si kontext nevyžaduje inak: 

(a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú množné číslo a slová v množnom čísle 
zahŕňajú jednotné číslo; 

(b) odkaz na zákon alebo zákonné ustanovenie je odkazom na jeho priebežne 
zmenené, rozšírené alebo opätovne ustanovené znenie; 
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(c) akékoľvek slová, ktoré nasledujú po pojmoch vrátane, zahŕňajú, predovšetkým, 
napríklad alebo akomkoľvek podobnom výraze, sa vykladajú ako ilustračné 
a neobmedzujú význam slov, opis, definíciu, frázu alebo pojem, ktorý je pred 
týmito pojmami uvedený. 

1.3 Nadpisy v tejto Zmluve majú len informatívny charakter a nemajú vplyv na výklad jej 
ustanovení. 

1.4 V prípade konfliktu alebo nejednoznačnosti medzi ustanoveniami v texte tejto Zmluvy 
a ustanoveniami uvedenými v Prílohách majú prednosť ustanovenia v texte tejto 
Zmluvy. 

1.5 Osoba zahŕňa fyzickú osobu, registrovaný alebo neregistrovaný subjekt  
(s právnou subjektivitou alebo bez nej) a jej zástupcov, právnych nástupcov 
a oprávnených nadobúdateľov. 

1.6 Odkazy na ustanovenia článkov a Prílohy odkazujú na ustanovenia článkov a Príloh 
tejto Zmluvy. 

2. DODÁVKA  

Softvér sa dodá a nainštaluje v termínoch a za podmienok stanovených 
v Implementačnej zmluve. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že je v plnom rozsahu 
oboznámený s obsahom a podmienkami dodania Softvéru podľa Implementačnej 
zmluvy ako aj s podmienkami servisnej podpory. 

3. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A LICENCIA 

3.1 Nadobúdateľ licencie berie na vedomie, že všetky Práva duševného vlastníctva 
k predmetnému Softvéru a všetky jeho potenciálne upravené a/alebo opravné verzie, 
ktoré sa mu môžu poskytnúť v súlade s Implementačnou zmluvou, patria a budú 
patriť Poskytovateľovi licencie, resp. relevantným tretím vlastníkom (podľa okolností), 
a že nemá žiadne práva k predmetnému Softvéru, okrem práva ho používať v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy a  Implementačnej zmluvy. 

3.2 Za Poplatok, ktorý Nadobúdateľ licencie zaplatí Poskytovateľovi licencie, 
Poskytovateľ licencie poskytuje Nadobúdateľovi licencie nevýhradnú, územne 
neobmedzenú, odvolateľnú licenciu na obdobie stanovené v Prílohe 2, aby používal 
Softvér na účely spracovania údajov Nadobúdateľa licencie a Oprávnených 
subjektov, a to výhradne spôsobom ako je uvedené v tejto Zmluve a nevyhnutné na 
dosiahnutie jej účelu a v rozsahu dohodnutom touto Zmluvou a Implementačnou 
zmluvou. 

3.3 V súvislosti s rozsahom používania: 

(a) sa na účely ustanovení článku 3.2 „používanie Softvéru“ obmedzuje na 
používanie Softvéru výlučne v strojovo čitateľnom cieľovom kóde pri vlastných 
interných obchodných transakciách Nadobúdateľa licencie a  v rozsahu 
stanovenom v tejto Zmluve taktiež v prospech Oprávnených subjektov, a to 
spôsobom, ktorý je v súlade s obmedzeniami použitia špecifikovanými alebo 
uvádzanými v tejto zmluve; 

(b) na účely ustanovení článku 3.2, „používanie Softvéru“ znamená umožnenie 
používania Softvéru nainštalovaného na sieťovom serveri Nadobúdateľa 
licencie výlučne zamestnancami Nadobúdateľa licencie uvedenými v Prílohe 2 
(„Povolení užívatelia“), ktorí sú oprávnení používať Softvér aj na diaľku;  

(c) Nadobúdateľ licencie nesmie používať Softvér inak, ako sa uvádza 
v ustanoveniach článku 3.2 a v ustanoveniach článkov 3.3(a) a 3.3 (b) bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa licencie, a berie na 
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vedomie, že akákoľvek zmena v použití schválenom Poskytovateľom licencie 
môže viesť k vzniku a úhrade dodatočných poplatkov; 

(d) Nadobúdateľ licencie smie používať Softvér výlučne na účely spracovania 
svojich vlastných údajov alebo údajov Oprávnených subjektov; 

(e) Nadobúdateľ licencie smie vyhotoviť taký počet záložných kópií Softvéru, aký 
môže byť nevyhnutný na jeho oprávnené použitie. Nadobúdateľ licencie si 
poznačí číslo a umiestnenie všetkých záložných kópií Softvéru a podnikne 
kroky k zabráneniu neoprávneného kopírovania; 

(f) s výnimkou výslovného ustanovenia v tomto článku 3 Nadobúdateľ licencie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa licencie (ktorý možno 
slobodne odoprieť) nemá právo (a nesmie dať povolenie žiadnej tretej strane) 
kopírovať, prispôsobovať, spätne analyzovať, rozoberať, demontovať, 
modifikovať Softvér ani na ňom vykonávať opravy chýb či už ako celku, alebo 
sčasti, Softvér spracovať či spojiť s inými, zaraďovať do databáze, vyhotovovať 
rozmnoženiny Softvéru (s výnimkou ako je povolené touto Zmluvou), verejne 
rozširovať Softvér či akúkoľvek jeho kópiu či uvádzať ho na verejnosti.  

3.4 Nadobúdateľ licencie nesmie používať informácie poskytnuté Poskytovateľom 
licencie, resp. ktoré získal, aby vytvoril akýkoľvek softvér, ktorého použitie by bolo 
v značnej miere podobné predmetnému Softvéru, ani takéto informácie používať 
spôsobom, ktorý by nepovoľovali k nemu prislúchajúce autorské alebo podobné 
práva. 

3.5 Nadobúdateľ licencie nesmie: 

(a) poskytnúť sublicenciu k Softvéru či už ako celku, alebo jeho časti;  

(b) postúpiť licenciu alebo túto Zmluvu či už ako celku, alebo jeho časti; 

(c) umožniť, aby sa na Softvér alebo akékoľvek práva k nemu prislúchajúce 
vzťahovalo akékoľvek bremeno alebo zábezpeka; 

(d) odstrániť, vymazať alebo zmeniť upozornenia a oznámenia týkajúce sa 
autorských a vlastníckych práv ani iné podobné upozornenia a oznámenia na 
Softvéri;  

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa licencie, ktorý možno 
slobodne odoprieť. 

3.6 Nadobúdateľ licencie musí: 

(a) viesť úplné a presné záznamy o svojich kópiách Softvéru vrátane vyhotovenia 
záložných kópií, ďalej viesť úplný a presný zoznam Povolených užívateľov 
a tento zoznam a záznamy poskytovať Poskytovateľovi licencie, keď o ne 
priebežne požiada; 

(b) informovať Poskytovateľa licencie ihneď, ako sa dozvie o neoprávnenom 
použití Softvéru inou osobou, ako je Povolený užívateľ; 

(c) zaplatiť za rozšírenie rozsahu licencie poskytnutej na základe tejto Zmluvy 
s cieľom pokryť nepovolené použitie, a to sumu rovnajúcu sa poplatkom, ktoré 
by Poskytovateľ licencie bol býval vyrubil (v súlade s jeho v tom čase platnými 
bežnými obchodnými podmienkami), ak by licenciu na akékoľvek takéto 
nepovolené použitie poskytoval k dátumu, keď sa takéto použitie začalo. 

3.7 Nadobúdateľ licencie umožní Poskytovateľovi licencie kontrolu a prístup k sieťovému 
serveru, na ktorom je nainštalovaný Softvér, pričom mu sprístupní aj všetky záznamy 
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vedené v súvislosti s touto Zmluvou, a to na účely zabezpečenia súladu 
Nadobúdateľa licencie s podmienkami tejto Zmluvy za predpokladu, že Poskytovateľ 
licencie (i) zachová prísnu mlčanlivosť o všetkých informáciách (okrem informácií 
súvisiacich s použitím Softvéru a so zabezpečením súladu Nadobúdateľa licencie 
s podmienkami tejto Zmluvy) zverejnených Nadobúdateľom licencie v tejto súvislosti; 
a (ii) poskytne Nadobúdateľovi licencie s primeraným časovým predstihom 
oznámenie o takýchto kontrolách, ktoré sa vykonajú v primeranom čase. Právo 
Poskytovateľa licencie na kontrolu a prístup k sieťovému serveru, na ktorom je 
nainštalovaný Softvér, zostáva v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy.  

4. POPLATOK 

4.1 V súlade s platobnými podmienkami uvedenými v čl. IV Implementačnej zmluvy 
Nadobúdateľ licencie zaplatí Poskytovateľovi licencie licenčný poplatok („Poplatok“) 
vo výške 95 000 EUR bez DPH formou bezhotovostného prevodu na bankový účet 
Poskytovateľa licencie do 30 dní od doručenia faktúry vystavenej po odovzdaní 
Softvéru (nástroja) do testovacej prevádzky písomným protokolom, podpísaným na 
základe Implementačnej zmluvy. V prípade ak vystavená a doručená faktúra nebude 
spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, je Nadobúdateľ licencie povinný túto 
faktúru vrátiť Poskytovateľovi licencie v lehote splatnosti a s vyznačenými 
nedostatkami. V prípade vrátenia faktúry sa Nadobúdateľ licencie nedostáva do 
omeškania a po doručení opravenej faktúry plynie nová 30 dňová lehota jej 
splatnosti. Nadobúdateľ licencie berie na vedomie a súhlasí, že ak nezaplatí Poplatok 
v dohodnutej časovej lehote, výkon služieb podľa Implementačnej zmluvy môže byť 
prerušený až do úplného zaplatenia Poplatku. Z uvedeného nevyplynú pre 
Nadobúdateľa licencie žiadne nároky ani práva. 

4.2 Ak Nadobúdateľ licencie neuhradí platbu splatnú Poskytovateľovi licencie na základe 
tejto Zmluvy do dátumu splatnosti poplatku, potom je Nadobúdateľ licencie povinný 
bez toho, aby boli obmedzené opravné prostriedky Poskytovateľa licencie uvedené 
v ustanoveniach článku 8, zaplatiť úrok z dlžnej sumy v sadzbe podľa § 369 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá sa 
rovná ročnej repo sadzbe stanovenej Českou národnou bankou pre posledný deň 
kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárny polrok, v ktorom k omeškaniu 
s platbou došlo, zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Tento úrok bude narastať 
denne odo dňa splatnosti do dňa skutočnej úhrady dlžnej sumy, či už pred alebo po 
vynesení rozsudku. Nadobúdateľ licencie zaplatí úrok spolu s dlžnou sumou. 

5. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

5.1 Nadobúdateľ licencie ochráni všetky Dôverné informácie Poskytovateľa licencie, 
ktoré sa mu stanú známe, pričom využije najvyššiu úroveň ochrany uplatňovanú na 
Dôverné informácie. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nestanoví inak, Nadobúdateľ licencie 
neposkytne Dôverné informácie žiadnym tretím stranám, ani takéto poskytnutie 
Dôverných informácií tretej strane či prístup tretej strany k dôverným informáciám 
neumožní, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa licencie, ktorý 
môže byť odopretý.  

5.2 Nadobúdateľ licencie môže poskytnúť svojim zamestnancom prístup k Dôverným 
informáciám výlučne na základe „opodstatnenej potreby informovanosti“. 
Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov o prísne 
dôvernom charaktere týchto informácií, pričom preberá plnú zodpovednosť za 
zabezpečenie riadneho dodržiavania ustanovení o ochrane Dôverných informácií 
podľa tejto Zmluvy u všetkých svojich zamestnancov a ostatných strán, ktorým budú 
Dôverné informácie poskytnuté.  

5.3 Povinnosti Nadobúdateľa licencie týkajúce sa ochrany Dôverných informácií podľa  
tejto Zmluvy sa nevzťahujú na informácie, ktoré: (i) mu boli v čase ich zverejnenia už 
známe; (ii) sú verejne známe alebo verejne dostupné; (iii) mu boli poskytnuté treťou 
stranou, ktorá nemá povinnosť zachovať dôvernosť informácií; alebo (iv) sám 
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nezávisle vyvinul. Nadobúdateľ licencie smie poskytnúť Dôverné informácie ďalej 
svojim právnym poradcom na ochranu svojich vlastných legitímnych záujmov, resp. 
na zabezpečenie súladu s právnymi alebo regulačnými požiadavkami ako aj v 
 prípade, že od Nadobúdateľa licencie bude zverejnenie informácií, ktoré sú kryté 
povinnosťou mlčanlivosti, požadovať súd, regulačný orgán alebo právny proces. 

5.4 Žiadna Strana neurobí ani nepovolí akejkoľvek osobe, aby urobila akékoľvek verejné 
vyhlásenie v súvislosti s touto Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Strany (pričom tento súhlas nesmie byť neodôvodnene odopretý alebo 
oneskorený), s výnimkou, keď to vyžaduje zákon, akýkoľvek štátny alebo regulačný 
orgán (vrátane okrem iného akejkoľvek príslušnej burzy cenných papierov), 
akýkoľvek súd alebo iný orgán príslušnej jurisdikcie. 

5.5 Nadobúdateľ licencie zabezpečí, že Dôverné informácie sa použijú výhradne na účely 
tejto Zmluvy a že žiadna strana, ktorej Nadobúdateľ licencie Dôverné informácie 
poskytne, ich nepoužije vo vlastný prospech alebo v prospech akejkoľvek tretej 
strany.   

5.6 V prípade, že Nadobúdateľ licencie poruší ustanovenia článku 3.3 alebo ustanovenia 
tohto článku 5, Poskytovateľ licencie má nárok na zmluvnú pokutu v tejto výške: 

(i)  Dvojnásobku výšky Poplatku za každý prípad poskytnutia zdrojového kódu 
Softvéru akejkoľvek inej strane, resp. v každom prípade, keď tretia strana 
získa prístup k zdrojovému kódu Softvéru bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Poskytovateľa licencie; 

(ii)   10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za každý prípad porušenia ustanovení 
článku 3.3 c) alebo článku 5.5 zo strany Nadobúdateľa licencie; v prípade 
porušenia ustanovení článku 3.3 c) sa zmluvná pokuta vyplatí v plnej výške 
za a v súvislosti s každým subjektom, ktorého údaje sa spracujú v rozpore 
s ustanoveniami článku 3.3 c) a tiež za každé porušenie ustanovení tohto 
článku 5, s výnimkou porušenia ustanovení článku 5.5. 

Okrem uvedenej zmluvnej pokuty je Poskytovateľ licencie oprávnený požadovať 
o náhradu škody spôsobenej porušeniami opísanými v (i) – (iii) vyššie zo strany 
Nadobúdateľa licencie alebo akejkoľvek tretej strany, a to vo výške prevyšujúcej 
zmluvnú pokutu.  

5.7 Ustanovenia tohto článku 5 zostanú platné a účinné aj po ukončení tejto Zmluvy 
akýmkoľvek spôsobom.  

5.8 Dodávateľ potvrdzuje, že bol bankou poučený o ochrane tých údajov a dokumentov, 
ktoré v súvislosti s plnením predmetu zmluvy budú mať charakter bankového 
tajomstva v zmysle zákona  č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

5.7. Dodávateľ súčasne potvrdzuje, že bol bankou, ako prevádzkovateľom informačných 
systémov v zmysle zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, poučený o právach a povinnostiach ustanovených 
týmto zákonom, o zodpovednosti za porušenie tohto zákona a zaväzuje sa, že údaje 
charakteru bankového tajomstva a osobné údaje, ku ktorým majú, resp. by mohli mať 
prístup v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy zamestnanci, alebo zástupcovia 
dodávateľa podieľajúci sa na realizácii činností podľa tejto zmluvy (ďalej aj 
„zamestnanci dodávateľa“)  nezneužije pre svoje potreby a bez súhlasu banky ich 
neposkytne, nesprístupní a bude ich chrániť pred zničením, vyzradením, zneužitím 
a neoprávneným prístupom. 

5.9 Dodávateľ si je vedomý, že povinnosť mlčanlivosti zamestnancov dodávateľa o 
bankovom tajomstve a zamestnancov dodávateľa o ochrane osobných údajov, ku 
ktorým majú, resp. by mohli mať prístup v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy trvá 
aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
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5.10 Dodávateľ je povinný poučiť o týchto povinnostiach, najmä však o povinnosti 
mlčanlivosti všetkých zamestnancov dodávateľa, prípadne aj ďalšie fyzické osoby, 
ktoré sa podieľajú na realizácii činností v zmysle tejto Zmluvy. 

5.11 Dodávateľ, berie na vedomie, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, 
ktorá bude v rozpore s touto Zmluvou si môže banka nárokovať úhradu vzniknutej 
škody a v prípade osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky môže danej osobe uložiť pokutu do výšky stanovenej zákonom o ochrane 
osobných údajov (§ 49 ods. 5 písm. c)  tohto zákona). Týmto nie je vylúčená 
prípadná trestnoprávna zodpovednosť, ak konanie konkrétnej fyzickej osoby bude 
napĺňať skutkovú podstatu trestného činu podľa ustanovení Trestného zákona. 

6. ZÁRUKY 

6.1 Každá Strana ručí druhej Strane za to, že má plné právo, nárok a právomoc uzatvoriť 
túto Zmluvu, ako aj akceptovať a vykonávať povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. 

6.2 Nadobúdateľ licencie berie na vedomie, že Softvér sa poskytuje vo forme, „ako je“ 
(tento pojem sa má vykladať v súlade s medzinárodne akceptovanými všeobecnými 
štandardmi pre udeľovanie softvérových licencií), a že (i) Softvér je vhodný na 
konkrétny účel uvedený v čl. 1 bod 1.1. Implementačnej zmluvy; a (ii) Softvér bude 
implementovaný v súlade so súčasnými prevládajúcimi intepretáciami  štandardu 
IFRS9. Poskytovateľ licencie nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, ako 
Nadobúdateľ licencie používa Softvér alebo Výstupy, ani za odvodené výsledky alebo 
rozhodnutia prijaté Nadobúdateľom licencie v súvislosti s jeho používaním, 
a Nadobúdateľ licencie berie na vedomie, že Softvér a Výstupy nepredstavujú 
poradenstvo od Poskytovateľa licencie.  

6.3 Poskytovateľ licencie neručí za to, že používanie Softvéru bude neprerušované alebo 
bez chyby. Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade nefunkčnosti Softvéru, resp. 
jeho chybovej funkčnosti z dôvodu nedostatočného Softvéru alebo hardvéru na 
strane Nadobúdateľa licencie, nenesie Poskytovateľ licencie v tejto súvislosti žiadnu 
zodpovednosť ani nemá žiadnu povinnosť. Zodpovednosť za funkčnosť Softvéru, 
 odstraňovanie chýb a servisnú podporu od podpísania Akceptačného protokolu sa 
spravuje podmienkami Implementačnej zmluvy. 

6.4 Nadobúdateľ licencie preberá zodpovednosť za výber Softvéru na účely dosiahnutia 
svojich plánovaných výsledkov a berie na vedomie, že Softvér nebol vyvinutý 
s cieľom splniť osobitné požiadavky Nadobúdateľa licencie. 

7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

7.1 Poskytovateľ licencie nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek 
majetkovú a/alebo nemajetkovú ujmu, vzniknuté škody a/alebo ušlý zisk, ktoré môže 
utrpieť Nadobúdateľ licencie (alebo akákoľvek osoba uplatňujúca  nárok za 
Nadobúdateľa licencie alebo jeho prostredníctvom), pričom k nim dôjde priamo alebo 
nepriamo, okamžite alebo následne, v rámci zmluvy, na základe deliktu (ex delicto) 
vrátane nedbanlivosti alebo inak. 

7.2 Strany však súhlasia, že (ak je to relevantné) celková zodpovednosť Poskytovateľa 
licencie v žiadnom prípade nepresiahne sumu rovnajúcu sa dvojnásobku výšky 
Poplatku.  

7.3 Nadobúdateľ licencie súhlasí, že pri uzatváraní tejto Zmluvy sa nespoliehal na 
vyhlásenia (písomné alebo ústne) žiadneho iného typu alebo žiadnej inej osoby, 
okrem ustanoveni Implementačnej zmluvy, resp. (ak sa spoliehal na vyhlásenia, či 
písomné, alebo ústne, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve), nemá žiadny 
opravný prostriedok vzhľadom na tieto vyhlásenia a že (v oboch prípadoch) 
Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť v prípade iných okolností ako v súlade 
s výslovnými podmienkami tejto Zmluvy a Implementačnej zmluvy. 
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7.4 Vylúčenia v tomto článku č. 7 platia v maximálnom rozsahu, ktorý povoľujú platné 
právne predpisy, pričom však Poskytovateľ licencie nevylučuje svoju zodpovednosť 
za: 

(a) smrť alebo zranenie; 

(b) podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu; 

(c) akýkoľvek ďalší záväzok, ktorý nieje možné  vylúčiť podľa  platných právnych 
predpisov. 

7.5 Všetky odkazy na „Poskytovateľa licencie“ v tomto článku č. 7 sa majú pre účely tohto 
článku posudzovať tak, že zahŕňajú všetkých zamestnancov, subdodávateľov alebo 
subjekty, ktoré poskytujú licencie Poskytovateľovi licencie, pričom pre všetkých platia 
vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti stanovené v tomto článku č. 7. 

8. TRVANIE A UKONČENIE 

8.1 Licencia na používanie predmetného Softvéru sa na základe tejto Zmluvy udeľuje 
Nadobúdateľovi licencie na Licenčné obdobie špecifikované v Prílohe 2.  

8.2 Každá Strana, bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo dostupné 
opravné prostriedky, môže túto Zmluvu vypovedať v prípade preukázaného 
porušenia povinnosti druhej Strany vyplývajúcej z tejto Zmluvy s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. Strany sa dohodli, že výpovedná lehota začína plynúť dňom 
doručenia výpovede druhej Strane. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. 

8.3 Ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto Zmluvy neovplyvní práva, opravné 
prostriedky, povinnosti alebo záväzky Strán, ktoré vznikli do dátumu ukončenia alebo 
uplynutia platnosti, vrátane práva na náhradu škody v súvislosti s akýmkoľvek 
porušením Zmluvy, ktoré existovalo v deň alebo pred dňom ukončenia alebo 
uplynutia platnosti. 

8.4 V prípade ukončenia z akéhokoľvek dôvodu vrátane uplynutia Licenčného obdobia: 

(a) prestanú platiť všetky práva udelené Nadobúdateľovi licencie na základe tejto 
Zmluvy; 

(b) Nadobúdateľ licencie ukončí všetky aktivity povolené touto Zmluvou; 

(c) Nadobúdateľ licencie okamžite zaplatí Poskytovateľovi licencie akékoľvek 
sumy, ktoré sú voči nemu splatné na základe tejto Zmluvy; 

(d) Nadobúdateľ licencie okamžite zničí alebo vráti Poskytovateľovi licencie (podľa 
voľby poskytovateľa licencie) všetky kópie predmetného Softvéru, ktoré ma vo 
svojej držbe, úschove alebo pod dohľadom, pričom v prípade zničenia potvrdí 
Poskytovateľovi licencie, že tak urobil. 

V primeranom čase po ukončení tejto Zmluvy Nadobúdateľ licencie umožní 
Poskytovateľovi licencie kontrolu a prístup k sieťovému serveru, na ktorom bol 
nainštalovaný Softvér počas trvania tejto zmluvy, aby sa zabezpečilo, že 
Nadobúdateľ licencie dodržiava súlad s podmienkami tohto bodu 8.4. 

8.5 Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré má výslovne alebo implicitne vstúpiť do 
platnosti, resp. pokračovať vo svojej platnosti, pri alebo po ukončení tejto Zmluvy 
(vrátane článkov 5 a 7), zostáva v plnej platnosti a účinnosti. 
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9. OZNÁMENIA 

9.1 Strany vymenovali tieto kontaktné osoby, ktoré sú zodpovedné za komunikáciu 
o všetkých záležitostiach týkajúcich sa existencie a výkonu Zmluvy: 

Kontaktná osoba Poskytovateľa licencie:  

Ing. Dalimil Draganovský 
 Ing. Marek Mikolaj 

 
Kontaktná osoba Nadobúdateľa licencie:  
 
Ing. Pavol Komzala 
Ing. Dano Martinec 
 
Strany si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť kontaktnú osobu. Všetky takéto zmeny 
sa nebudú vnímať ako zmena tejto Zmluvy a nadobudnú účinnosť voči každej Strane 
po prijatí písomného oznámenia o takejto zmene zaslaného druhou Stranou.  
 
Aby sa predišlo pochybnostiam, okrem uvedených kontaktných osôb možno 
akúkoľvek komunikáciu alebo oznámenia súvisiace s existenciou alebo výkonom 
Zmluvy posielať aj zákonným zástupcom príslušnej Strany, resp. iným osobám riadne 
oprávneným zastupovať príslušnú Stranu v súvislosti s touto Zmluvou. 
 

9.2 Akékoľvek oznámenie poskytnuté Strane na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou musí byť v písomnej forme a (i) doručené osobne; (ii) odoslané 
prostredníctvom medzinárodne uznávanej kuriérskej služby; alebo (iii) odoslané 
doporučenou poštou s potvrdenkou o prevzatí.  

9.3 Strany súhlasia, že na účely komunikácie o vedľajších praktických záležitostiach 
súvisiacich s touto Zmluvou a jej výkonom budú používať e-mail. Každá Strana pošle 
e-mailovú komunikáciu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej Strany 
stanovenú v bode 9.1 vyššie. Okrem toho Nadobúdateľ licencie svoju e-mailovú 
komunikáciu pošle aj na túto e-mailovú adresu Poskytovateľa licencie: 
solution.support@ey.cz.com. Aby sa predišlo pochybnostiam, komunikácia, ktorá 
môže viesť k zmene tejto Zmluvy alebo k jej ukončeniu, resp. ktorá sa týka porušenia 
podmienok tejto Zmluvy jednou zo Strán, musí sa vždy poslať vo forme stanovenej 
v bode 9.2 vyššie. Ustanovenia Implementačnej zmluvy týkajúce sa zabezpečenej 
elektronickej komunikácie nie sú týmto ustanovením dotknuté.  

9.4 Strany súhlasia, že v prípade neexistencie dôkazov o realizácii prevzatia sa 
oznámenie alebo iná komunikácia považuje za doručené, ak: 

(a) sa doručilo osobne, po jeho doručení a potvrdení príjemcom; 

(b) sa poslalo kuriérom, na konci dňa uvedeného ako deň prevzatia; 

(c) sa poslalo doporučene s potvrdenkou o prevzatí, v piaty (5.) Pracovný  

(d) deň po odoslaní; 

(e) sa poslalo e-mailom na e-mailovú adresu v súlade s ustanoveniami bodu 9.3, 
o 9:00 hod. nasledujúceho Pracovnéhodňa po elektronickom prenose. 

9.5 Ustanovenia tohto článku 9 sa nevzťahujú na služby a dokumenty v súdnych, 
prípadne arbitrážnych konaniach alebo iných konaniach zameraných na riešenie 
sporov.  
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10. ÚPLNOSŤ ZMLUVY 

10.1 Táto Zmluva  v spojitosti s Implementačnou zmluvou predstavujú úplnú dohodu 
medzi Stranami týkajúcu sa predmetu tejto Zmluvy v deň jej uzatvorenia a nahrádza 
všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi Stranami týkajúce sa 
záležitostí, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Žiadne prejavy vôle vyjadrené počas 
rokovaní o tejto Zmluve a žiadne prejavy vôle vyjadrené po dátume tejto Zmluvy sa 
nebudú vykladať alebo interpretovať v rozpore s výslovnými ustanoveniami tejto 
Zmluvy a nebudú predstavovať záväzok alebo povinnosť žiadnej Strany s výnimkou 
požiadaviek na Softvér uvedených v Implementačnej zmluve.  

10.2 Ak jedna Strana zareaguje na návrh druhej Strany v súvislosti s podmienkami tejto 
Zmluvy a akýmikoľvek jej dodatkami a/alebo Prílohami dodatkom alebo zmenou, 
nebude takáto reakcia znamenať prijatie takéhoto návrhu, aj keby sa vďaka tomu 
pôvodný návrh zmenil len minimálne. 

10.3 Strany týmto potvrdzujú, že základné podmienky tejto Zmluvy sú výsledkom ich 
vzájomných rokovaní a že obe strany mali príležitosť ovplyvniť obsah takýchto 
základných podmienok. 

11. VYŠSIA MOC 

Žiadna Strana neporuší túto Zmluvu ani nebude niesť zodpovednosť za omeškanie 
plnenia alebo neplnenie akejkoľvek svojej povinnosti podľa tejto Zmluvy, ak toto 
omeškanie alebo neplnenie vyplýva z udalostí, okolností alebo príčin, ktoré nemôže 
primerane ovplyvniť. Za týchto okolností bude mať dotknutá Strana právo na 
predĺženie obdobia na plnenie týchto povinností. Ak obdobie meškania alebo 
neplnenia trvá 30 dní, druhá Strana môže ukončiť túto Zmluvu na základe písomnej 
výpovede s 10-dňovou výpovednou lehotou odoslanej dotknutej Strane. 

12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 

12.1 Táto Zmluva a akékoľvek mimozmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo 
s ňou súvisiace sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej  republiky 
bez ohľadu na jej kolízne normy. 

12.2 Strany vynaložia maximálne úsilie, aby všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo 
jej výkladu alebo v súvislosti s nimi vyriešili dohodou. Akékoľvek nevyriešené spory, 
nároky alebo tvrdenia medzi Stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, Implementačnej 
zmluvy alebo výkladu sa predložia na vyriešenie Okresnému súdu Bratislava 1. 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Neuplatnenie alebo neskoré uplatnenie akéhokoľvek práva alebo opravného 
prostriedku jednej Strany na základe tejto Zmluvy alebo zo zákona nebude 
predstavovať vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného 
prostriedku a nebude brániť alebo obmedzovať ďalšie uplatnenie tohto alebo 
akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku. Žiadne jednotlivé alebo 
čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku nebude brániť 
alebo obmedzovať ďalšie uplatnenie tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo 
opravného prostriedku. 

13.2 Žiadna zmena tejto Zmluvy nebude účinná, ak nebude vyhotovená písomne, 
a podpísaná oboma Stranami (alebo ich oprávnenými zástupcami) a zverejnená v 
CRZ. 

13.3 Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia v tejto Zmluve, či 
celého, alebo jeho časti, nemá vplyv na existenciu, vymožiteľnosť alebo platnosť 
ostatných častí tejto Zmluvy. Ak by sa z akéhokoľvek dôvodu malo niektoré z týchto 
ustanovení stať nevymožiteľným alebo neplatným, Strany sa musia poradiť 
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a dohodnúť na zákonne prijateľnom spôsobe výkonu obchodných cieľov 
obsiahnutých v takomto nevymožiteľnom, neplatnom alebo zneplatnenom ustanovení 
tejto Zmluvy. 

13.4 Žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nie je možné vykladať tak, že zakladá akékoľvek 
partnerstvo alebo spoločný podnik medzi ktorýmikoľvek Stranami, že ustanovuje 
ktorúkoľvek Stranu zástupcom druhej Strany alebo že oprávňuje akúkoľvek stranu 
zaväzovať druhú Stranu alebo vstupovať do akýchkoľvek záväzkov za druhú Stranu 
alebo v mene druhej Strany. 

13.5 Nadobúdateľ licencie ani Poskytovateľ licencie nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu  druhej Strany postúpiť ani previesť žiadne 
právo alebo povinnosť na základe tejto Zmluvy, či už postúpením práv, prevodom 
povinností, alebo postúpením tejto Zmluvy. 

13.6 Táto Zmluva je uzatvorená v 2 origináloch v slovenskom jazyku, z ktorých 
Poskytovateľ licencie dostane 1 (jeden) originál a Nadobúdateľ licencie 1 (jeden) 
originál. 

13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 

1. Príloha 1 – Softvér 

2. Príloha 2 – Dodacie a licenčné podmienky 
 

13.8 Táto Zmluva bola podpísaná v deň uvedený na začiatku tejto Zmluvy a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR (“CRZ”). Strany sa dohodli, že zverejnenie Zmluvy 
zabezpečí Nadobúdateľ licencie bezodkladne po jej podpise, najneskôr do 5 dní. 

13.9 Poskytovateľ licencie súhlasí so zverejnením Zmluvy v celom jej znení vrátane jej 
príloh pričom vyhlasuje, že Zmluva neobsahuje informácie, ktoré by nebolo možné 
zverejniť, resp. sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej aj ako „zákon“), a to najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že takéto informácie obsahuje dáva 
Nadobúdateľovi licencie súhlas tieto informácie v zmysle zákona zverejniť, resp. 
sprístupniť. 

NA DÔKAZ ČOHO strany podpisujú túto Zmluvu v deň uvedený vyššie. 

__________________________ 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 
Ing. Dalimil Draganovský, konateľ 

 
 

____________________________ 
Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 

Ing. Peter Ševčovic  
podpredseda predstavenstva 

 

____________________________ 
Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 

Ing. Pavol Komzala 
člen predstavenstva 
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Príloha 1 – Softvér 

Predmetný Softvér predstavuje LIC riešenie na kalkuláciu zníženia hodnoty podľa IFRS 9.  

Automatizuje kalkuláciu zníženia hodnoty pre kolektívne aj individuálne posudzované 
finančné aktíva. Jeho hlavné funkcionality pokrývajú IFRS 9 stupňovanie, kalkuláciu 
kolektívneho zníženia hodnoty s použitím rizikových parametrov (expozícia pri zlyhaní, 
pravdepodobnosť zlyhania a strata pri zlyhaní) a kalkuláciu individuálneho znehodnotenia 
založenú na viacerých pravdepodobnostne vážených scenároch. Ako vstupy slúžia primárne 
údaje na úrovni klienta o expozícii, dňoch po splatnosti, rizikových indikátoroch, posúdení 
rizika pri poskytnutí, ratingu (ak je dostupný), zabezpečení (ak je dostupné) atď. Výstup z LIC 
riešenia zahŕňa zníženie hodnoty, rozdelené na podsúvahové expozície (rezervy) a dostupné 
komponenty súvahových expozícií (opravné položky k istine, úroku, poplatkom atď.) spolu 
s vypočítanými rizikovými parametrami. LIC riešenie pracuje na troch úrovniach, ktoré 
zabezpečujú oddelenie funkcií správy údajov, aplikačného spracovania a prezentácie pre 
konečného užívateľa.  

Aplikačné spracovanie je možné na webovom serveri, ako aj na reportovacom serveri. 
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Príloha 2 – Dodacie a licenčné podmienky 

Použitie Softvéru Nadobúdateľom licencie je obmedzené nasledovne: 

Dodacie podmienky 

Typ dodania elektronicky alebo na DVD 

Licenčné podmienky 

Licenčné obdobie časovo neobmedzená licencia počnúc 
akceptáciou Softvéru písomným  protokolom 
(odovzdanie nástroja do testovacej 
prevádzky), ako sa stanovuje 
v Implementačnej zmluve 

Oprávnené subjekty zamestnanci Odboru riadenia bankových rizík 
SZRB, a.s. 

 

 


