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Všeobecné obchodné podmienky 
pre používanie doplnku SRS® 

 
1. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV  

1.1. Autorský zákon: zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

1.2. Doplnok: doplnok SRS® vrátane jeho budúcich aktualizovaných verzií, ktorý je 
softvérovým riešením pre prepojenie Systému SRS a softvérovej platformy, vyvinutej 
Shoptet-om pre e-shop-y 

1.3. Poskytovateľ: spoločnosť  EMEL® BRATISLAVA, s.r.o. so sídlom Švabinského 21, 851 01 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 390 633, registrácia: Obchodný register 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8538/B 

1.4. Produktová stránka: internetová stránka Doplnku na https://doplnky.shoptet.sk/srs 

1.5. Shoptet: spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
Česká republika, IČ: 28935675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou 
B 25395 

1.6. Skúšobná doba: doba, počas ktorej môže Záujemca skúšať Doplnok bezplatne. Dĺžka 
skúšobnej doby sa uvádza na Produktovej stránke. Skúšobná doba je poskytovaná len 
k prvej inštalácii Doplnku pre Subjekt. 

1.7. Systém SRS: softvérový, modulový informačný systém s názvom Ekonomický informačný 
systém pre riadenie a správu podniku SRS® 

1.8. Subjekt: Záujemca a/alebo Užívateľ 

1.9. Užívateľ: právnická alebo fyzická osoba, ktorá používa Doplnok v platenom režime 

1.10. VOP-D: Všeobecné obchodné podmienky pre používanie doplnku SRS® 

1.11. Záujemca: právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o používanie Doplnku a využíva 
Skúšobnú dobu pre oboznámenie sa s fungovaním Doplnku 

1.12. Zmluva-IS: zmluva na dodávku (resp. zhotovenie, resp. prenájom) Systému SRS a/alebo na 
poskytovanie služieb k Systému SRS pre Užívateľa, uzatvorená medzi Poskytovateľom, ako 
zmluvnou stranou, ktorá plnenie pre Užívateľa realizuje a Užívateľom. 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Poskytovateľ na základe VOP-D, prípadne Zmluvy-IS, poskytuje Subjektu k používaniu 
Doplnok a služby s ním spojené. 

2.2. Poskytovateľ poskytuje Subjektu Doplnok na vlastný účet a zodpovednosť. Shoptet nie je 
poskytovateľom Doplnku a nezodpovedá za Doplnok ani za jeho obsah. 

2.3. Subjekt týmto berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že vo vzťahu k Doplnku Shoptet: 

- nemá povinnosť poskytovať akékoľvek služby podpory alebo údržby, 

- nenesie zodpovednosť za vysporiadanie nárokov Subjektu alebo akejkoľvek tretej strany 
vo vzťahu k Poskytovateľovi, a/alebo k Poskytovateľom prevádzkovanému Doplnku, či už 
vyplývajú zo zodpovednosti za vady, spôsobené prípadné škody, či porušenia právnych 
predpisov, hlavne v oblasti spracovania osobných údajov alebo iných práv. 

3. OBJEDNANIE A POUŽÍVANIE DOPLNKU  

3.1. Pre možnosť oboznámiť sa s Doplnkom a/alebo pre možnosť začať Doplnok používať je 
nevyhnutné, aby mal Subjekt nainštalovaný Systém SRS a aby Doplnok objednal. 
Objednávku je potrebné zrealizovať prostredníctvom Produktovej stránky a k tomu určenej 
funkcionality „Objednať doplnok“. 

3.2. Pri vyhotovovaní objednávky Doplnku je Subjekt povinný údaje vypĺňať pravdivo a pri zmene 
údajov ich bezodkladne zaktualizovať. Poskytovateľ nenesie za prípadné škody, vzniknuté 
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porušením tejto povinnosti Subjektom, žiadnu zodpovednosť. Po dokončení objednávky 
bude Subjekt kontaktovať Poskytovateľa za účelom aktivácie Doplnku.  

3.3. Subjekt má možnosť vykonať inštaláciu a nastavenie Doplnku samostatne, podľa inštrukcií 
Poskytovateľa, alebo za úhradu Poskytovateľovi.  

3.4. V prípade, ak Záujemca Doplnok neodinštaluje pred uplynutím Skúšobnej doby, 
bezprostredne po jej uplynutí prešlo používanie Doplnku do plateného režimu, vznikol 
zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom a má sa za to, že Užívateľ je 
s funkčnosťou Doplnku plne oboznámený.  

4. PARAMETRE PREVÁDZKY 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Doplnok tak, že tento bude dostupný prostredníctvom 
siete internet v rozsahu najmenej 99 % všetkého času v každom kalendárnom mesiaci.  

4.2. Doplnok sa považuje za dostupný, ak ho je možné riadne, t. j. bez akýchkoľvek problémov, 
porúch či vád, používať k účelu uvedenému na jeho Produktovej stránke. Lehota, počas 
ktorej trvajú štandardné výluky a odstávky podľa bodu 4.3 VOP-D sa nezapočítava do 
celkového času, ku ktorému sa rozsah dostupnosti posudzuje. 

4.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať odstávky Doplnku v čase od 08:00 do 17:00 hod. Tieto 
odstávky môžu byť vykonávané v rozsahu najviac 8 hodín za mesiac. O každej plánovanej 
odstávke je Poskytovateľ povinný  Subjekt informovať aspoň 3 dní vopred. 

5.  ODMENA, FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
5.1. Výška odmeny za používanie Doplnku je uvedená na Produktovej stránke. 

5.2. Úhradu odmeny za používanie Doplnku bude Uchádzač zrealizovať na základe faktúr 
vystavených Shoptet-om, v lehote splatnosti faktúr. 

5.3. Úhradu odmeny pre Poskytovateľa za objednané služby inštalácie, nastavení 
alebo konzultácie Subjekt vykoná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, v lehote 
splatnosti faktúry. Na činnosti vykonané Poskytovateľom v zmysle tohto bodu 5.3. VOP-D sa 
Skúšobná doba nevzťahuje. Subjekt je povinný zaplatiť faktúru za vykonanie činností 
Poskytovateľom aj v prípade, ak sa Subjekt rozhodne Doplnok nevyužívať.  

5.4. V prípade omeškania Subjektu s úhradou faktúr uvedených v článku 5. VOP-D má 
Poskytovateľ právo fungovanie Doplnku pre Subjekt zastaviť.   

6. LICENČNÉ PODMIENKY  

6.1. V súlade s Autorským zákonom, Poskytovateľ ako osoba vykonávajúca majetkové práva 
autorov k zamestnaneckému dielu Doplnok, udeľuje Záujemcovi právo užívať 
zamestnanecké dielo Doplnok pre vlastnú potrebu, za účelom oboznámenia sa 
s funkčnosťou Doplnku („súhlas na použitie diela“), v rozsahu územia Slovenskej republiky a 
Českej republiky (Licencia podľa Autorského zákona). Táto Licencia sa udeľuje ako 
nevýhradná, bezodplatne, na obdobie Skúšobnej doby. Osobnostné práva autorov Doplnku 
na programové vybavenie Doplnku v zmysle Autorského zákona nie sú dotknuté. 

6.2. Záujemca sa zaväzuje nepostúpiť ani žiadnym iným spôsobom previesť Licenciu na tretiu 
osobu. Záujemca nesmie udeliť sublicenciu tretej osobe. V prípade zániku Záujemcu Licencia 
neprechádza na právneho nástupcu Záujemcu. 

6.3. Ak právne účinky udelenia Licencie pominú, Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa ochrany 
autorského práva podľa platného Autorského zákona. 

6.4. Licenčné podmienky v zmysle Autorského zákona k Doplnku sa pre Užívateľa spravujú 
licenčnými podmienkami dohodnutými v Zmluve-IS.  
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7. PODPORA A ÚDRŽBA 

7.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Subjektu technickú podporu, a to prostredníctvom 
telefonického a/alebo e-mailového kontaktu. Kontaktné údaje sú uvedené na Produktovej  
stránke Doplnku alebo v príslušnej Zmluve-IS.  

7.2. Na akúkoľvek otázku Subjektu súvisiacu s Doplnkom, doručenú Poskytovateľovi, bude 
Poskytovateľ reagovať v pracovných dňoch do 24 hodín od doručenia takej otázky, a to 
prostredníctvom komunikačného kanála, prostredníctvom ktorého bola otázka zaslaná. 

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť pravidelnú údržbu a aktualizáciu Doplnku, a to v rozsahu 
potrebnom pre správne fungovanie Doplnku so Systémom SRS a vykonávať činnosti 
smerujúce k detekcii prípadných vád Doplnku. Akékoľvek zistené vady Doplnku sa 
Poskytovateľ zaväzuje odstrániť v lehote zodpovedajúcej ich závažnosti a v súlade so 
Zmluvou-IS. 

8. ZODPOVEDNOSŤ 

8.1. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie používať Doplnok.  

8.2. Zodpovednosť za vady Doplnku nesie Poskytovateľ. Uplatňovanie reklamácií, nahlasovanie 
vád Doplnku, odstraňovanie chybných stavov Doplnku a ďalšie podmienky plnenia k Doplnku 
sa  spravuje podmienkami Zmluvy-IS. 

8.3. Zodpovednosť Poskytovateľa za prípadné škody vzniknuté Užívateľovi sa spravujú 
podmienkami Zmluvy-IS.  

8.4. Subjekt berie na vedomie, že Shoptet nezodpovedá za žiadne právne ani faktické vady 
Doplnku, rovnako tak nezodpovedá za akúkoľvek  škodu či inú ujmu vzniknutú z dôvodu 
porušenia záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy-IS alebo týchto VOP-D. Shoptet 
nezodpovedá ani za úroveň dostupnosti Doplnku, jeho aktuálnej či budúcej kompatibility ani 
za zhodu popisu funkcionalít Doplnku so skutočnou funkcionalitou Doplnku. 

8.5. Pro účely uplatnenia práv z plnenia majúceho vady Poskytovateľ uvádza nasledovné 
kontaktné údaje:  

- Obchodný názov: EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 
- Sídlo: Švabinského 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
- tel.: +421 2 32 66 33 33 
- CSC – portál Poskytovateľa s prideleným prístupom pre Užívateľa; v prípade nedostupnosti 

portálu: 
o e-mailová adresa pridelená Poskytovateľom Užívateľovi na základe Zmluvy-IS, 

alebo   
o e-mailová adresa uvedená na Produktovej stránke, v časti „Podpora“.    

9. INÉ UJEDNANIA 
9.1. Podmienky neuvedené v týchto VOP-D sa pre Užívateľa spravujú príslušnou Zmluvou-IS. 
9.2. Poskytovateľ má právo zmeniť VOP-D a/alebo výšku odmeny za používanie Doplnku, pričom 

o  pripravovanej zmene bude Užívateľa informovať minimálne 1 mesiac pred nadobudnutím  
účinnosti zmeny.  

9.3. Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ má právo zverejniť na svoje marketingové účely 
obchodné meno Užívateľa a informáciu, že Užívateľ pre svoje e-shopové riešenie na 
platforme Shoptet-u využíva Doplnok.  

9.4. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z VOP-D, sa budú Poskytovateľ i Subjekt 
usilovať riešiť predovšetkým dohodou; ak k dohode nedôjde, spory sa budú riešiť podľa 
slovenského právneho poriadku a podliehajú právomoci príslušného  súdu Slovenskej 
republiky. 

 
V Bratislave, ............................... 
 


