
LICENČNÉ PODMIENKY 

Článok I. 
Preambula 

1. Tieto licenčné podmienky spoločnosti  KEO s.r.o., so sídlom Poľná 151/5, 991 06 Záhorce, IČO: 
36739464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 
12664/S (ďalej ako „KEO s.r.o.“ alebo „Poskytovateľ“) sa riadia a vykladajú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej ako „Autorský zákon“ alebo „AZ“). 
2. Licenčné podmienky upravujú zmluvný vzťah (ďalej ako „Licenčná zmluva“) medzi Poskytovateľom 
sotwaru„ Kopletná evidenica obce (školy)(dalej len KEO)“ a Nadobúdateľom a vzťah medzi 
Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý prejavil súhlas s podmienkami jej používania a používa program 
poskytovaný Poskytovateľom. 
3. Nadobúdateľmi sú fyzické alebo právnické osoby na území SR s vlastným IČO. 
4. Predmetom týchto Licenčných podmienok sú práva a povinnosti Poskytovateľa, Nadobúdateľa 
a Užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľom udelenému súhlasu na používanie (licencii) autorského diela 
Nadobúdateľovi a určujú jeho rozsah a obsah. 
5. Samotné Licenčné podmienky sa pokladajú za Licenčnú zmluvu v prípadoch, ak licenciu k 
autorskému dielu poskytol  KEO s.r.o.  bez osobitnej Licenčnej zmluvy s odkazom v sprievodných 
dokumentoch (faktúra, potvrdenie objednávky) na tieto Licenčné podmienky. Licenčné podmienky 
môžu byť v takomto prípade priložené v papierovej forme, alebo na webovej stránke Poskytovateľa 
www.keo.sk. Platné Licenčné zmluvy, platné potvrdenia objednávok alebo akceptované (t.j. 
zaplatené alebo v stanovenej lehote nevrátené naspäť) daňové doklady s Licenčnými podmienkami 
sú Licenčnými zmluvami v zmysle znenia §65 AZ, ktorými udeľuje KEO s.r.o. Nadobúdateľovi licenciu 
na používanie programu v rozsahu a za odmenu podľa znenia Licenčných podmienok a/alebo 
Licenčnej zmluvy. Okamihom prvého použitia programu sa má za to, a Nadobúdateľ s tým vyjadruje 
súhlas, že Nadobúdateľ akceptoval tieto Licenčné podmienky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. 
6. Nadobúdateľ vyjadrí súhlas (okrem vyjadrenia súhlasu uzatvorením príslušnej zmluvy) so znením 
týchto Licenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať aj zaplatením daňového dokladu. Ak 
Nadobúdateľ s Licenčnými podmienkami nesúhlasí, nemá právo používať  program KEO a akýmkoľvek 
spôsobom program KEO sprístupniť tretej osobe. 

Článok 2: Úvodné ustanovenia 
2.1. Poskytovateľom je spoločnosť KEO s.r.o., so sídlom Poľná 151/5, 991 06 Záhorce, IČO: 
36739464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 
12664/S (ďalej len poskytovateľ)  
2.2. Nadobúdateľom sa chápe právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla počítačový program 
KEO WIN od spoločnosti KEO s.r.o.  
2.3. Počítačovým programom sa chápe softvér KEO a to v moduloch REGISTER, BYTY, HROBY, 
MZDOVÁ EVIDENCIA, MAJETOK, REGISTER POZEMKOV, ÚČTOVNÍCTVO, KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA, 
JEDÁLEŇ.   Jednotlivé počítačové programy sú nazvané moduly a sú vedené ako súbor programov 
pod spoločným názvom KEO WIN (ďalej len moduly KEO WIN) 2.3.1.  Počítačový program slúži na 
vedenie príslušných ekonomických agend a spracovanie dát fyzických a právnických osôb a agend 
samospráv. Nadobúdateľ (užívateľ) si nahráva vlastné údaje do jednotlivých modulov ku ktorým 
poskytovateľ bez súhlasu nadobúdateľa nemá prístup.  

Článok 3: Podmienky pre licencie 
 3.1. Inštaláciou ktoréhokoľvek počítačového programu KEO WIN, vyjadruje nadobúdateľ súhlas s 
licenčnými podmienkami priamo pri inštalácii. Ak bola medzi nadobúdateľom a poskytovateľom 
uzatvorená zmluva, súhlas s licenčnými podmienkami vyjadruje podpisom zmluvy.  Ak nadobúdateľ 
licencie nesúhlasí s podmienkami poskytnutej licencie je povinný odinštalovať a nie je ďalej 
oprávnený používať tento softvér. 
 3.2. Licencia sa poskytuje aj na príslušenstvo počítačového programu, ktoré tvorí používateľská 
príručka, inštalačné CD.  
 



 
3.3. Nadobúdateľ je oprávnený používať počítačový program len pre svoju potrebu, a to výhradne na 
svojich pracoviskách. 
3.4. Nadobúdateľ sa zaväzuje počítačový program chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, 
ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie, zneužitie alebo znehodnotenie 
počítačového programu.  
3.5. Nadobúdateľ nie je oprávnený počítačový program a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo 
modifikovanej podobe, šíriť, prenechať za odplatu alebo bezplatne inej právnickej alebo fyzickej 
osobe.  
3.6. Nadobúdateľ je povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú používateľmi tohto 
softvéru o podmienkach poskytnutej licencie. 

Článok 4: Licencie 
 4.1. Trvalá licencia. Trvalou licenciou je taká licencia, za ktorú nadobúdateľ licencie uhradí 
dohodnutú jednorazovú úhradu a na jej základe je oprávnený používať počítačový program KEO WIN 
za nižšie uvedených licenčných podmienok bez časového obmedzenia na území Slovenskej republiky. 
Trvalá licencia neumožňuje zápis údajov. 
 4.2. Ročná licencia. Ročná licencia sa vystavuje na obdobie jedného kalendárneho roka t.j. od 01.01. 
do 31.12. príslušného roka. Ročná licencia: a) oprávňuje nadobúdateľa uskutočňovať zápisy do 
programu s dátumom do konca roku, na ktorý má vystavenú ročnú licenciu b) využívať HOTLINE - 
poradenstvo k počítačovému programu prostredníctvom telefónu,  e-mailu v pracovných dňoch a 
vyhradených hodinách, tak ako je uvedené na internetovej stránke poskytovateľa. c) sťahovať 
UPGRADE - aktualizácie počítačového programu, vrátane stiahnutia príručiek k programu z webovej 
stránky dodávateľa. Aktualizáciou počítačového programu sa rozumie vykonanie, zmien v 
počítačovom programe v nadväznosti na zmeny právnych predpisov a metodiky evidencie obcí a škôl, 
hlavne takých, ktoré si nemôže nadobúdateľ vykonať sám. Aktualizácia programu prebieha 
prostredníctvom siete internet, buď stiahnutím priamo v jednotlivých moduloch, alebo inštaláciou z 
internetovej stránky poskytovateľa. V prípade doplňujúcej služby (nezahrňuje poplatok za ročnú 
licenciu) aktualizácie prostredníctvom nosiča, nosič (napr.CD) ostáva vo vlastníctve nadobúdateľa s 
tým, že nebude jej obsah zneužitý ani poskytnutý tretím osobám. Na nosiči sa zasielajú len 
najdôležitejšie zmeny.  
4.2.1. Poplatok za ročnú licenciu je 20% z aktuálnej ceny modulov KEO WIN. Po prevedenej úhrade 
poplatku za ročnú licenciu pre moduly KEO WIN, vygeneruje poskytovateľ licenčné číslo, ktoré si 
nadobúdateľ v module licencie prevezme. Pre prevzatie ročnej licencie je potrebná aktuálna verzia 
základného modulu a potrebný prístup na internet v počítači, kde sa KEO nachádza. Prístup na 
internet v PC, kde sa nachádza KEO WIN nie je povinný, na požiadanie zašleme ročnú licenciu e-
mailom.  
4.2.2. Poplatok za ročnú licenciu nezahŕňa manipulačné poplatky, ani služby objednané 
nadobúdateľom, t.z. všetky služby sa účtujú v zmysle platného cenníka ostatných služieb.  

Článok 5 Povinnosti užívateľa 
5.1. Zabrániť prípadnému odcudzeniu dodaného softvérového produktu.  
5.2. Vo vlastnom záujme si robiť pravidelné zálohy všetkých dát na kvalitné záznamové médiá. 
5.3. Ovládať k používanému modulu aktuálnu právnu legislatívu.  
5.4. Zabrániť prístupu k programu osobám, ktoré nepoznajú jeho funkcie a funkcie operačného 
systému, v ktorom je program používaný.  
5.5. Používať program iba na bezporuchových počítačoch nenapadnutých počítačovými vírmi.  
5.6. Vo vlastnom záujme uskutočňovať pravidelné aktualizácie.  
 Článok 6 Podmienky poskytnutej licencie 6.1. Autor programu nezodpovedá za škody na 
programovej databáze spôsobené používateľom programu. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby 
počítačového programu, ktoré by vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr.zmazanie, 
prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú 
tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.  
 



 
 
 6.2. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácii 
počítačového programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, 
ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu účtovania resp. naplnených údajov. 
To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom programe. 
6.3. Autor programu nezodpovedá za správnosť vypočítaných údajov pri opakovanom výpočte za 
predchádzajúce obdobia po zmene programu prevedenej na základe zmeny zákonom stanovených 
pravidiel.  
6.4. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má 
voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia. 
 6.5. Služby nezahrnuté v ročnom poplatku si upraví poskytovateľ s nadobúdateľom samostatnou 
dohodou, alebo podľa platného cenníka ostatných služieb. Licenčné podmienky zahŕňajú  služby ako 
je uvedené v čl.4. O služby navyše žiada nadobúdateľ , a sú fakturované podľa platného cenníka 
poskytovateľa. Služby ani servisné zásahy do programu nainštalovaného na PC u nadobúdateľa 
nemôže poskytovateľ vykonať bez žiadosti nadobúdateľa.  Poskytovateľ nemá prístup k programu 
nadobúdateľa, bez jeho súhlasu a teda nemá prístup k osobným údajom nahratým v tomto 
programe. V prípade, že by nadobúdateľ žiadal od poskytovateľa vykonanie služby, prípadne iný 
vstup,  pri ktorom sú poskytovateľovi sprístupnené  osobné údaje nahraté v programe je 
nadobúdateľ povinný zmluvne ošetriť  poskytnutie osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 
Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov.  
6.6. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním 
počítačového programu v rozpore s licenčnými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré 
tým získal.  
6.7. Všetky informácie, ktoré nadobúdateľ poskytne v súvislosti s používaním programu sú dôverné a 
tvoria predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 až 20 a § 271 zákona č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka 
 6.8. Licenčné podmienky nie je povinný poskytovateľ odovzdať osobne každému nadobúdateľovi 
pokiaľ sú verejne sprístupnené na internetovej sieti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny 
licenčných podmienok. Aktuálne licenčné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke 
poskytovateľa www.keo.sk. Nové licenčné podmienky sa zverejnia najneskôr 30 dní  pred 
nadobudnutím účinnosti. Účinnosť  môžu nadobudnúť  len k 1.1. kedy začína ročná licencia. 
Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021 a platia do vydania nových 
licenčných podmienok. 
                                                                                                                                 Mgr. Alexandra Filipová 
                                                                                                                                   konateľ spoločnosti 


