
SMLOUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BECK-ONLINE 

Nakladateiství C. H. Beck, s . r. o., 
se sídlem Praha 1 - Nové Mesto, Jungmannova 750/34, PSČ 110 00, 
IČO: 241 46 978, DIČ: CZ24146978, 
zastoupena Ing. Jiŕím Holnou, jednatelem, 
zapsané v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, odd. C, vl. 182960, 

dále jen „poskytovateľ 
a 

Najvyšší súd Slovenskej republiky, 
se sídlem Župné nám. 13, Bratislava, PSČ 814 90, 
IČO: 00165581, 

zastoupen Ing. Jozefem Kaffkou, ŕeditelem správy soudu, 

dále jen „užívateľ 

(poskytovatel a uživatel dále též společné jen jako „smluvní strany" a každý zvlášť jako „smluvní 
strana") 
uzavreli niže uvedeného dne tuto 

smlouvu o užívaní právního informačního systému Beck-online 

(dále jen „smlouva") 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Poskytovatel provozuje právni informační systém Beck-online, který sestává z jednotlivých 
poskytovatelem vytvorených databází odborných informací a vyhledávacího programového 
vybavení (software) a který je prístupný prostŕednictvím site internet (online) na internetové 
adrese www.beck-online.cz (dále jen „Beck-online"). 

1.2. Uživatel má zajem Beck-online užívat a poskytovatel má zajem uživateli užívaní Beck-online 
umožnit, a to za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.3. Právni vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem se ŕídí touto smlouvu a všeobecnými 
obchodními podmínkami poskytovatele, verze 1/2014 (dále jen „VOP"). Obchodní zvyklosti se 
nepoužijí. Uživatel prohlašuje, že se pred uzavrením této smlouvy s VOP radné seznámil a byly 
s ním v úplnosti projednány. VOP jsou mimo jiné dostupné na internetové stránce Beck-online. 

2. Predmet smlouvy 

2.1. Poskytovatel poskytuje uživateli právo na prístup do Beck-online a právo Beck-online užít (dále 
jen „licence") a uživatel se zaväzuje uhradit poskytovateli odmenu, a to vše za podmínek této 
smlouvy. 

2.2. Uživatel je oprávnén k Beck-online pfistupovat a užívat ho výlučné prostŕednictvím uživatelského 
účtu zŕizovaného uživateli poskytovatelem, a to na základe uživatelského jména a hesla 
uživatele (dále jen „uživatelský účet"). 

2.3. Poskytovatel se zaväzuje zŕídit uživateli uživatelský účet nejpozdéji k prvnímu dni prvního 
období, avšak nikoliv dn've, než pét (5) pracovních dní ode dne, kdy mu byla uhrazena v plné 
výši odmena za první období. 
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Prostŕednictvím uživatelského účtu bude uživatel oprávnén pŕistupovat a užívat výlučné 
následující databáze (moduly) Beck-online: 

Beck-online Pro 
Duševní vlastnlctví 
Justiční a procesní právo 
Obchodní právo 
Občanské právo 
Pracovní a sociálni právo 
Soutéžní právo 
Správni a ústavní právo 
Trestní právo 
Dokumenty EU 

Na základe této smlouvy a uživatelského účtu bude oprávnéno užívat Beck-online maximálne 
120 osoby současné. 

Za užívaní Beck-online se uživatel zaväzuje platit poskytovateli odmenu, jejíž výše se odvíjí od 
rozsahu zpŕístupnéných databází Beck-online uvedených v článku 2.4. 

Odmena je sjednána pro období dvanácti (12) po sobé jdoucích kalendáŕních mésícú (dále jen 
„období"). Období se sjednává od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. 

Odmena za období činí 250 000 Kč bez DPH (dále jen „odmena"). Uživatel se zaväzuje zároveň 
s odmenou uhradit DPH v zákonné výši. 

Splatnost odmeny a zálohy 

Odmena je splatná do 14 dnu od doručení faktúry poskytovatele uživateli. 

Faktúru za období vystaví poskytovatel bezodkladné po uzavŕení této smlouvy. 

Technické podmínky pro prístup do Beck-online 

Technické podmínky pro využívaní online prístupu do Beck-online jsou následující: 
internetové pripojení a 
internetový prohlížeč Internet Explorer 7, Firefox 2, Chromé nebo jejich vyšší softwarová 
verze. 

Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajišténí. 

Doba trvaní smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obéma smluvními stranami. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 10. 2016. Licence je uživateli udelená na dobu 
trvaní této smlouvy. 

Smlouvu je možné jednostranné ukončit pouze zpúsoby ve smlouvé a VOP výslovné 
sjednanými. 

Záverečná ustanovení 

Tato smlouva je uzavŕena písemné ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 
smluvních strán obdrží po jednom (1) vyhotovení smlouvy. 
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7.2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pŕecházejí na právni nástupce smluvních strán. 

7.3 Nevykonaní kteréhokoliv práva dle této smlouvy nelze vykládat jako vzdaní se takovéhoto práva. 

7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pŕečetly, smlouvé plné porozumély a na dúkaz 
souhlasu s jejím obsahem pripojují své podpisy. 

7.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zverejnení v Centrálním registru smluv. 

V Bratislave dne ...3.Q.P.KJ. 2015 

Poskytovatel 

rtakladatelstvi C. H. Beck, s. r. o. 
jungmannova 750/34,110 00 Praha 1 

IČ: 24146978, DIČ: CZ24146978 
(8) 
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