
 
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu 
 Microsoft Office 365 A3 pre vyučujúcich 

 
uzavretá podľa S 269 ods. 2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Poskytovateľ' 

Profi Služby, s. r. o. 

Za ohradami 423 

032 02 Závažná Poruba 

Banka 

Tatra Banka /1100: 

Číslo účtu: 2625128302/1100 

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2512 8302 

 

Obchodný register Okresný súd Žilina oddiel Sro, vl. č. 18767/L 

IČO 36754285 

DIČ 2022348867 

IČ DPH SK2022348867 

Štatutárny zástupca Ing. Martin Plch 

Zástupca oprávnený rokovať' vo veciach 

zmluvných a obchodných 

kontaktná osoba: Ing. Martin Plch  

e-mail: profisluzby@profisluzby.sk 

tel. č.: +421 903 653 462 

(ďalej len „poskytovateľ") 

a 

Požívateľ' 

Hotelová akadémia 

Čs. brigády 1804  

031 01 Liptovský Mikuláš 

Banka Štátna pokladnica: 

SK03 8180 0000 0070 0047 9551 

IČO 00893528 

DIČ 2020581750 

Štatutárny zástupca Ing. Katarína Uličná 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach 

zmluvných a obchodných 

kontaktná osoba: Ing. Vladimír Slahučka  

e-mail:  

tel. č. +421  

(ďalej len „používateľ'") 

Používateľ• a poskytovateľ' (ďalej len „zmluvné strany”) sa dohodli na nasledujúcej Zmluve o dodávke licencie 
Microsoft Office 365 A3 pre vyučujúcich (ďalej len „zmluva” alebo „táto zmluva"). 

  



 

1 PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je umožniť' Používateľovi nadobudnutie licencie (ďalej len 

„užívateľská licencia”) za účelom užívania služieb Microsoft Office 365 A3 (ďalej len „služby”), 

a to v súlade s pravidlami pri poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft vymedzených zmluvou 

Microsoft Office 365 A3 pre vyučujúcich. 

1.2 Predmetom tejto zmluvy je tak poskytnutie celkovo 48ks licencie k programovému vybaveniu 

Microsoft Office 365 A3 pre vyučujúcich a 1920ks licencie k programovému vybaveniu 

Microsoft Office 365 A3 student use benefit. 

1.3 Používateľ' sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy poskytovať' Poskytovateľovi 

nevyhnutnú súčinnosť', užívateľskú licenciu prevziať' a za poskytnutie užívateľskej licencie 

Poskytovateľovi zaplatiť' cenu podľa tejto zmluvy. 

2 OBJEDNANIE SLUŽIEB 

2.1 Poskytnutie užívateľskej licencie k objednaným službám sa realizuje na základe písomnej 

objednávky používateľa, ktorú zašle Poskytovateľovi po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, 

3 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Aktuálne ceny za poskytnutie užívateľských licencií (cena za objednané služby sú dostupné na 

stránke www.microsoft.com 

Bližšia špecifikácia zmluvne dohodnutej ceny, ktorá je cenou konečnou a nemennou (s 

výnimkou úpravy ceny podľa tejto zmluvy), je obsiahnutá v prílohe č. 1 Zmluvy - Cenovej 

ponuke poskytovateľa (ďalej len „cenová ponuka”) , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť' zmluvy. 

3.2. Platba za službu bude fakturovaná mesačne spätne, a to tak, že sa vynásobí počet 

užívateľských licencií používaných Používateľom v predchádzajúcom mesiaci s mesačnou 

cenou príslušnej licencie dohodnutou podľa cenovej ponuky. 

3.3. Navýšenie počtu užívateľských licencií používateľom v priebehu fakturačného obdobia bude v 

alikvotnej čiastke zohľadnené v nasledujúcej faktúre v rámci nasledujúceho fakturačného 

obdobia. V prípade zníženia počtu licencií v priebehu fakturačného obdobia si používateľ' 

nemôže uplatniť' nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za poskytnuté užívateľské licencie k 

objednaným službám. 

3.4. Prípadné užívania iných služieb Microsoft bude používateľovi fakturované na mesačnej báze 

zohľadňujúc skutočnú spotrebu zdrojov tejto služby. 

3.5. Cena užívateľských licencií za objednané služby je splatná v mene EUR, bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade 

s bodom 3.2 tejto zmluvy a 3.5 tejto zmluvy. Splatnosť' faktúr podľa predchádzajúcej vety je 

14 dní odo dňa ich vystavenia, pričom musia byt' doručené Používateľovi minimálne 7 dní 

pred termínom ich splatnosti. 

3.6. K cene užívateľských licencií za objednané služby bude účtovaná DPH vo Výške stanovenej v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v SR. 

3.7. Úhradou ceny užívateľských licencií za objednané služby sa rozumie ich pripísanie v plnej 

vyúčtovanej výške vrátane DPH v prospech účtu poskytovateľa. 



3.8. Cenník užívateľských licencií za služby je poskytovateľ oprávnený jednostranne zvýšiť v 

závislosti od zvýšení uskutočnených spoločnosťou Microsoft. O zvýšení bude poskytovateľ' 

informovať' používateľa minimálne 30 dní vopred. Ak používateľ zvýšenie ceny užívateľských 

licencií za služby neakceptuje, informuje o tom poskytovateľa najneskôr 10 dní pred 

termínom účinnosti nového cenníka užívateľských licencií za služby. Poskytovanie 

užívateľských licencií za služby bude ukončené okamihom účinnosti zvýšenia cien 

užívateľských licencií za služby, ktorú používateľ odmietol akceptovať a o čom poskytovateľa 

v lehote podľa tohto bodu zmluvy informoval. Týmto dňom dochádza k zániku účinnosti tejto 

zmluvy, s výnimkou nároku poskytovateľa na úhradu za reálne poskytnuté služby, ktoré 

riadne používateľovi poskytol a nárokov zmluvných strán na zmluvné alebo zákonné sankcie. 

3.9. Používateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia fakturovanej ceny za poskytnutie 

licencie (služby) alebo akejkoľvek inej platby podľa tejto zmluvy v lehote splatnosti je 

poskytovateľ' oprávnený odmietnuť' vygenerovanie užívateľských licencií za objednané 

služby až do okamihu uhradenia dlžnej sumy, Poskytovateľ' nezodpovedá za akúkoľvek 

škodu, ktorá používateľovi v súvislosti s odmietnutím vygenerovania užívateľských licencií za 

objednané služby podľa predchádzajúcej vety vznikne. 

3.11. V prípade omeškania používateľa s úhradou fakturovanej ceny za poskytnutie licencie 

(služby) alebo akejkoľvek inej platby alebo ich častí podľa tejto zmluvy je poskytovateľ' 

oprávnený uplatňovať' voči používateľovi zaplatenie úroku z omeškania vo Výške 0,05 % 

denne z dlžnej sumy vrátane DPH, a to počnúc prvým dňom omeškania až do zaplatenia. 

Uplatnením nároku na úrok z omeškania podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý nárok 

poskytovateľa na náhradu škody voči používateľovi, ktorú sa používateľ zaväzuje 

poskytovateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na jej úhradu. 

Škodu sa poskytovateľ zaväzuje riadne preukázať, inak nemá nárok na jej náhradu. 

3.12. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak používateľ poruší akékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote 15 dní odo dňa 
doručenia výzvy poskytovateľa používateľovi. 

4 DOBA TRVANIA ZMLUVY 
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.2. Zmluva nadobúda platnosť' dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou a aktiváciou 

služby. Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia na webovom sídle používateľa. 

4.3. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvu: 

4.4.1. dohodou zmluvných strán; 

4.4.2  odstúpením poskytovateľa v prípade, ak je používateľ' v omeškaní s úhradou 

fakturovanej ceny za poskytnutie licencie alebo akejkoľvek inej platby podľa tejto 

zmluvy alebo ich častí o viac ako 30 dní alebo v prípade, ak tak umožňuje táto 

zmluva; na účinky odstúpenia sa primerane použije bod 4.4.4 tejto zmluvy; 

4.4.3. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť' od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane; 

4.4.4. jednostranným odstúpením v prípade opakovaného porušovania ustanovení tejto 

zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 

písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zánikom zmluvy 

nedochádza automaticky k zrušeniu prístupu používateľa k objednaným službám 

spoločnosti Microsoft. V prípade, že používateľ' sa rozhodne ukončiť' užívanie 

ktorejkoľvek z objednaných služieb (licencií) a v tejto súvislosti neuhradí vo vzťahu k 



danej službe časť zodpovedajúcej ceny za službu, má 90 dní od neuhradenia časti 

zodpovedajúcej ceny za službu podľa tejto zmluvy na migráciu svojich dát. 

4.4.5. odstúpením od zmluvy ak u zmluvnej strany dôjde k úpadku, alebo platobnej 

neschopnosti, zmluvná strana vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o 

začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zmluvnej strane alebo ak voči nej bude 

vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť', ktorá by mohla 

ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy, alebo tiež v prípade, ak zmluvná strana porušila 

zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnila svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote 

30 dní odo dňa doručenia upozornenia o nepodstatnom porušení zmluvy druhou 

zmluvnou stranou, príp. v dlhšej lehote, ak sa na tom zmluvné strany dohodli. 

 

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1. Používateľ berie na vedomie, že poskytovanie služieb sa riadi pravidlami spoločnosti 

Microsoft, ktoré sú dostupné na jej webovom sídle www.microsoft.com. Používateľ 

zodpovedá v celom rozsahu za porušenie povinností uvedených v tejto zmluve. 

5.2. Používateľ nie je oprávnený prenajímať, poskytovať na leasing, požičiavať, ďalej predávať, previesť ani 

hosťovať objednané služby, ktoré na základe poskytnutých užívateľských licencií užíva, a to v prospech 

akejkoľvek tretej strany. 

5.3. Používateľ berie na vedomie, že objednané služby môžu byt' na základe poskytnutých 

užívateľských licencií užívané len v rámci EU a spôsobom, ako je definované v tejto zmluve a 

na  webovom sídle www.microsoft.com. 

5.4. Používateľ nie je oprávnený používať služby spôsobom, ktorý je zakázaný právnymi aktmi 

Európskej únie, zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

5.5. Používateľ nie je oprávnený užívať služby akýmkoľvek nedovoleným spôsobom, najmä na 

neoprávnený prístup, zásah do počítačového systému, siete alebo informačného systému, 

počítačového údaja alebo k akýmkoľvek službám, údajom, informáciám alebo užívateľským 

účtom. 

5.6. Používateľ nie je oprávnený používať služby k šíreniu nevyžiadanej komunikácie alebo 

škodlivých kódov. 

5.7. Používateľ súhlasí, že spoločnosť Microsoft ani poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 

akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ktorejkoľvek povinnosti na strane 

používateľa podľa tejto zmluvy alebo zmluvných podmienok firmy Microsoft. V prípade 

porušenia povinnosti výlučne na strane poskytovateľa, v dôsledku čoho vznikne používateľovi 

škoda, zodpovedá poskytovateľ za spôsobenú škodu do výšky skutočnej škody, ktorú musí 

používateľ preukázať. 

5.8. Používateľ má právo zmeniť rozsah užívateľských licencií k objednaným službám pre ďalšie 

fakturačné obdobie podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Žiadosť o zmenu rozsahu 

užívateľských licencií k objednaným službám je používateľ povinný doručiť poskytovateľovi 

formou písomnej objednávky. 

5.9. Poskytovateľ je povinný poskytnúť používateľovi služby podpory v rozsahu: 

základná podpora pri konfigurácii objednaných služieb (tenantu), 

podpora pri aktivácii vygenerovaných užívateľských licencií, 

a informácie o výpadkoch a o stave služieb spoločnosti Microsoft. 

5.10. Používateľ je oprávnený nahlasovať poruchy týkajúce sa užívania objednaných služieb na e-

mail: profisluzby@profisluzby.sk alebo tel. č.: +421 903 653 462. 

 

mailto:profisluzby@profisluzby.sk


6 OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMACÍ 

6.1. Poskytovateľ i používateľ sú povinní považovať všetky informácie o druhej zmluvnej strane a 

ním určených adresátoch za dôverné, nie sú oprávnení akokoľvek ich využiť pre seba, resp. 

iné osoby, resp. zneužiť ich. Poskytovateľ i používateľ sú povinní zabezpečiť zachovávanie 

mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, najmä o osobných údajoch v zmysle Nariadenia EP a 

Rady (Eú) č. 2016/679, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s touto zmluvou (ďalej ako „dôverné 

informácie"). Povinnosť mlčanlivosti podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na osoby 

v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere u zmluvnej strany, ktoré prídu v súvislosti s 

touto zmluvou do styku s akýmikoľvek dôvernými informáciami. Zmluvné strany sa zaväzujú 

vhodnou povinnosťou mlčanlivosti zaviazať všetky osoby podľa predchádzajúcej vety. 

6.2. Používateľ sa zaväzuje, že na požiadanie poskytovateľa bude poskytovateľovi v primeranom 

čase poskytovať všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na to, aby poskytovateľ mohol riadne 

plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

6.3. Za porušenie povinnosti podľa tohto článku sa nepovažuje, ak dôverná informácia s výnimkou 

osobných údajov v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 je poskytnutá alebo 

sprístupnená tretej osobe: 

 ak to bude potrebné pre výkon práv zmluvnej strany zo záväzkového vzťahu 

vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s 

touto zmluvou,  

 ak to bude pre zmluvnú stranu povinné podľa všeobecne záväzného právneho 

predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného 

orgánu,  

 ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných 

konaniach,  

 ak tretou osobou bude osoba, ktorej plnenia poskytovateľ použije na plnenie 

povinností zo záväzkového vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy, alebo zo záväzkového 

vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou (subdodávatelia). 

6.4. Zmluvné strany sú povinné o každom poskytnutí alebo sprístupnení dôvernej informácie 

podľa tohto článku zmluvy bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, najneskôr však do 

15 dní od jej poskytnutia alebo sprístupnenia. 

6.5. Poskytovateľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá 

námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tejto zmluve. 

 

7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Vzťahy zmluvných strán založené zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 

slovenskými právnymi predpismi, najmi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred akýmikoľvek dohodami zmluvných strán 

uzatvorenými v minulosti a súvisiacimi s predmetom tejto zmluvy. 

7.2. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť žiadne práva vyplývajúce z tejto zmluvy 

pohľadávky, povinnosti a ani záväzky podľa tejto zmluvy (a to ani z časti) na žiadnu tretiu 

osobu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Na účely 

tejto zmluvy tretia osoba znamená akúkoľvek inú osobu okrem zmluvných strán. 

7.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluva je záväzná bez akýchkoľvek výhrad a výnimiek 

aj pre ich právnych nástupcov bez ohľadu na to, či singulárnych alebo univerzálnych, a to bez 



ohľadu na právny dôvod žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nedodržanie 

zmluvných ustanovení, alebo za omeškanie spôsobené pri plnení jej povinností z dôvodu 

vyššej moci. V prípade, že do plnenia zmluvy zasiahne vyššia moc, predlžujú sa termíny 

plnenia jednotlivých bodov zmluvy o dobu, po ktorú táto vyššia moc trvala. 

7.4. Zmluva môže byt' zmenená na základe dohody zmluvných strán očíslovaného podľa poradia. 

7.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť 

dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor 

bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. 

z. Civilný sporový poriadok. 

7.6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané 

medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v 

prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy' 

alebo „Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď 

sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane. 

7.7. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, 

telefónnych čísiel, čísla faxu, e—mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné 

vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené 

druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej 

strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete 

oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo. 

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, 

prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť' nie je obmedzená a právny 

úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a bez výhrad súhlasia 

s jej ustanoveniami. 

7.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 

podpise zmluvy jeden rovnopis. 

 

 

 

Príloha č.1 : Cenová ponuka 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ..........................  V Liptovskom Mikuláši dňa .......................... 

Za poskytovateľa:     Za používateľa: 


