Zmluvné dojednania pre použitie online služby Schedy
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Toto zmluvné dojednanie upravuje podmienky používania internetovej služby Schedy na
webovej adrese www.schedy.sk (ďalej len „služba“).
1.2. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť KMB group s.r.o., Piešťanská 3, 831 02 Bratislava,
IČO 47 425 288, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 92152/B. Pre kontakt s nami prosím využite tieto kontaktné údaje:
e-mail: jan.rozbora@gmail.com telefón: +421 910 353 354
korešpondenčná adresa: Piešťanská 3, 831 02 Bratislava
1.3. Užívateľom služby je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vytvorí užívateľský účet
(ďalej len „užívateľ“). Vytvorenie užívateľského účtu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena
(e-mailovej adresy) a hesla a vyplnení údajov o užívateľovi, ktoré budú následne použité v
hlavičke dokladu.
1.4. Vytvorením užívateľského účtu dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom a
užívateľom. Zmluvné dojednanie sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením účtu
užívateľa. Obsah zmluvy tvorí túto zmluvnú dohodu. Vytvorením užívateľského účtu súhlasí
užívateľ s týmto zmluvným dojednaním.
1.5. Služba slúži ako šikovný online personálny systém. Služba zaisťuje kompletnú administratívu
spojenú s evidenciou zamestnancov a ich dochádzky, dovolenky, podkladov na spracovanie
miezd a ďalších modulov vzťahujúcich sa k personálnemu manažmentu spoločností.
1.6. Aktuálny zoznam a detailný popis modulov nájdete na webových stránkach
https://www.schedy.sk.

2. Licenčné dojednanie
2.1. Služba je autorským dielom.
2.2. Majetkové práva k službe podľa Autorského zákona aj podľa medzinárodných dohôd o
autorskom práve, uzavretých Slovenskou republikou, patria prevádzkovateľovi. Táto zmluva
neudeľuje užívateľovi žiadne oprávnenie v spojení s ochrannými známkami prevádzkovateľa.
2.3. Prevádzkovateľ týmto udeľuje užívateľovi osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na
používanie služby čo do počtu obmedzenú rozsahom predplatených užívateľov. Licencia je
teritoriálne neobmedzená a časovo obmedzená počas predplatenia služby.

3. Práva a povinnosti užívateľov
3.1. Užívateľ – je oprávnený službu užívať.
3.2. Užívateľ sa zaväzuje neužívať službu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva
prevádzkovateľa.
3.3. Užívateľ nesmie službu využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu diela, alebo
poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných
prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služby tretími osobami.
Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek
rozmnoženiny diela (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa
služby, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom

serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom. Užívateľ nesmie z vygenerovaných dokladov
odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné značky, názov prevádzkovateľa alebo názov
služby.
3.4. Užívateľ nie je oprávnený v súvislosti s poskytovaním služby užívať obchodnú firmu
prevádzkovateľa, jeho ochrannej známky, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a
obchodné prvky prevádzkovateľa.
3.5. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť užívaniu služby užívateľom, o ktorom sa možno
dôvodne domnievať, že porušuje povinnosti uvedené v tomto článku.
3.6. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením užívateľského účtu.
3.7. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet, pokiaľ sa naň užívateľ neprihlásil dlhšie ako 12
mesiacov.

4. Využívanie služieb tretích osôb
4.1. Služba Schedy využíva niektoré služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom tretích osôb.
4.2. Pokiaľ sa užívateľ rozhodne tieto služby využiť, je na to vopred upozornený.
4.3. Podmienky užívania služby poskytované treťou osobou sa riadia všeobecnými podmienkami
vydanými poskytovateľom služby. Aby mohol užívateľ takú službu užívať, musí sa zoznámiť
so všeobecnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na používanie konkrétnej služby tretej
osoby.

5. Cookies
5.1. Tieto webové stránky, samotná služba Schedy, emailové správy, online služby, reklamy a
interaktívne aplikácie môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. „cookies“.
5.2. Cookie je súbor, ktorý prostredníctvom nášho internetového servera posielame do vášho
prehliadača. Účelom cookies je umožniť nášmu internetovému serveru poskytnúť užívateľovi
internetové stránky a službu Schedy tak, aby ich používanie bolo prispôsobené zvyklostiam
užívateľa.
5.3. Viac informácií o súboroch cookie môžete nájsť v dokumente Cookies na stránke
www.schedy.sk

6. Poplatok za užívanie služby
6.1. Užívanie služby je spoplatnené cenníkom zverejneným na www.schedy.com. Prevádzkovateľ
si vyhradzuje právo zmeniť cenu služby.
6.2. Úhrada za službu je nevratná. Užívateľ hradí službu buď spätne mesačne alebo vopred
ročne.
6.3. Mesačná úhrada prebieha výhradne platobnou kartou. Cena zahŕňa počet aktivovaných
používateľov v danom mesiaci x cena podľa počtu a druhu zvolených modulov. Daňový
doklad (faktúru) vystaví prevádzkovateľ užívateľovi po uhradení predpísanej platby. Platba
sa považuje za uhradenú okamihom, kedy je príslušná čiastka pripísaná na účet
prevádzkovateľa.
6.4. Ročná úhrada faktúrou prebieha vopred na základe (zálohovej) faktúry. Cena zahŕňa
dohodnutý počet aktivovaných užívateľov pre ročnú periódu predplatného x cena podľa
počtu a druhu zvolených modulov. Daňový doklad vystaví prevádzkovateľ užívateľovi po

uhradení zálohovej faktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom, kedy je príslušná
čiastka pripísaná na účet prevádzkovateľa. Pokiaľ užívateľ v rámci predplateného obdobia
prekročí limit zakúpenej služby (počet predplatených licencií) o viac ako 30%, bude mu na
konci predplateného obdobia doúčtovaný rozdiel medzi čiastkami za zakúpené predplatné a
skutočným počtom aktívnych užívateľov na konci predplateného obdobia.
6.5. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služby v rozsahu, v ktorom je užívateľ
v omeškaní s úhradou akejkoľvek sumy, ktorú je užívateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi
v súvislosti s užívaním danej služby, hoci bol na úhradu vyzvaný a bola mu poskytnutá
dodatočná lehota na úhradu v dĺžke minimálne sedem (7) dní.
6.6. Užívateľ môže kedykoľvek ukončiť predplatné v nastavení aplikácie. V takom prípade bude
vyúčtovaná posledná perióda predplatného podľa bodu 6.3. Prístup do aplikácie bude
umožnený iba k poslednému dňu uhradenej periódy predplatného.

7. Záruky
7.1. Prevádzkovateľ výslovne neposkytuje žiadnu záruku na službu. Služba sa poskytuje tak, ako
stojí a leží, bez akejkoľvek záruky, či už výslovne uvedenej alebo mlčky predpokladanej.
7.2. Všetky riziká spojené s užívaním tejto služby nesie užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie v
žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním služby, nech by bola
akákoľvek.
7.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s
platnými a účinnými právnymi normami a je iba na užívateľovi, aby sa ubezpečil o ich
úplnosti a bezchybnosti.
7.4. Použitie služby je na vlastné riziko užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu
ani nepriamu škodu alebo ujmu, vrátane straty uložených dát, ktorá je dôsledkom použitia
alebo nemožnosti použitia služby.
7.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie služby užívané užívateľom
spôsobené poruchami prevádzky siete Internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy,
ktoré prevádzkovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ktorých riešenie vyžaduje súčinnosť
tretích strán. (napr. nedostupnosť servera využívaného prevádzkovateľom pre chod služby).
7.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb
do služby alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením. Pri využívaní služieb nesmie
užívateľ používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by
mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku, tj predovšetkým narušiť funkciu systému alebo
neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla
užívateľovi alebo tretím. osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť
programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace službu a užívať službu alebo jej časti či
softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
7.7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah užívateľa. Užívateľ je plne zodpovedný za to, že
obsah vložený užívateľom je správny a neporušuje práva tretích osôb.
7.8. Pokiaľ by napriek vyššie uvedenému bola uznaná povinnosť prevádzkovateľa k náhrade
škody alebo ujmy, je táto povinnosť obmedzená iba do výšky úhrady za službu za posledných
30 dní predplatného.

8. Spracovanie osobných údajov
8.1. Poskytovateľ je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679

(„GDPR“) v postavení spracovateľa osobných údajov uložených v aplikácii Schedy.
8.2. Podľa GDPR je správca a spracovateľ povinný uzavrieť zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente o spracovaní osobných
údajov uvedené na stránke www.schedy.sk.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluva medzi užívateľom a prevádzkovateľom zaniká uplynutím predplateného obdobia.
9.2. V prípade, že ktorákoľvek strana poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú zákonom alebo
týmito podmienkami alebo je v omeškaní dlhšie ako sedem (7) dní s akoukoľvek platbou za
službu, má druhá strana právo obmedziť užívanie Služby a/alebo od zmluvy odstúpiť.
9.3. Užívateľovi v prípade odstúpenia od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti
zaplatenej ceny za využívanie služby.
9.4. Toto zmluvné dojednanie môže byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s
účinnosťou k uplynutiu 14-dňovej lehoty odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene zmluvnej
dohody na www.schedy.sk.
9.5. Podľa takto zmeneného zmluvného dojednania sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté predo
dňom nadobudnutia účinnosti nového zmluvného dojednania, avšak vznik práv a povinností,
ku ktorým došlo predo dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvného dojednania, sa
posudzujú podľa doterajšieho zmluvného dojednania.
9.6. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadia slovenským právom.

Toto zmluvné dojednanie je platné od 01.01.2022 KMB group s.r.o.

Terms & Conditions for the use of the Schedy online Service
1. Introductory provisions
1.1. This terms & conditions regulate the conditions of use of the Schedy software accessible at
the website www.schedy.sk (hereinafter referred to as the "Service").
1.2. The provider of the Service is the company KMB group s.r.o., Piešťanská 3, 831 02 Bratislava,
ID 47 425 288, a company registered in the Commercial Register kept at the District Court of
Bratislava I, section Sro, insert 92152/B (hereinafter referred to as the "Provider"). To
contact us, please use the following contact details:
e-mail: jan.rozbora@gmail.com phone number: +421 910 353 354
correspondence address: Piešťanská 3, 831 02 Bratislava
1.3. The user of the Service is any natural or legal person who creates a user account
(hereinafter referred to as "user"). To create an account, the user shall enter the login name
(e-mail address) and password and fill in the user’s data, which will then be used in the
document header.
1.4. A contract between the Provider and the user is concluded by creating the user account (the
“agreement”). The agreement is concluded for an indefinite period and expires upon
cancellation of the user's account. By creating a user account, the user agrees to these
terms & conditions.
1.5. The Service serves as a smart online personnel system. The Service provides complete
administration associated with the registration of employees and their attendance, leave,
documents for payroll processing and other modules related to the personnel management
of companies.
1.6. The current list and detailed description of the modules of the Service can be found on the
website https://www.schedy.sk.

2. License Agreement
2.1. The Service is an author's work.
2.2. Property rights to the Service belong to the Provider. This agreement does not grant the
user with any rights in connection with the Provider's trademarks.
2.3. The Provider hereby grants the user a personal, non-transferable, non-exclusive license to
use the Service limited in terms of the prepaid users. The license is territorially unlimited
and limited in time for the period of prepaid subscription to the Service.

3. Rights and obligations of users
3.1. The user is entitled to use the Service.
3.2. The user undertakes not to use the Service in any way that would infringe the rights of the
Provider.
3.3. The user may not use the Service in a way that could reduce the value of the work or
damage, disable, overload or impair the operation of servers operated by the Provider or
disrupt the use of these servers or Services by third parties. The user may not in any way
obtain or attempt to obtain any copies of the work (even for personal use), any materials or

information relating to the Service that are not or have not been publicly made available or
provided through servers operated by the Provider. The user may not remove or change any
trademarks, Provider's name or Service name from the generated documents.
3.4. The user is not entitled to use the business name of the Provider, its trademarks, logos,
domain names or any other designations and business elements of the Provider in
connection with the provision of the Service.
3.5. The Provider is entitled to prevent the use of the Service by a user who can be reasonably
believed to be in breach with the obligations set out in this Article.
3.6. The user is not entitled to any compensation in connection with the cancellation of the user
account.
3.7. The Provider is entitled to cancel the account if the user has not logged into the account for
more than 12 months.

4. Use of third-party Services
4.1. The Schedy Service uses some Services that are provided through third parties.
4.2. If the user decides to use these Services, he / she is notified in advance.
4.3. The conditions of use of the Service provided by a third party are governed by the general
conditions issued by the Service provider. In order to use such a Service, the user must be
familiar with the general terms and conditions that apply to the use of a particular thirdparty Service.

5. Cookies
5.1. The websites and the Schedy Service itself, e-mail messages, online Services, advertisements
and interactive applications may use so-called "cookies" in order to optimize the Services.
5.2. A cookie is a file that we send to your browser via our internet server. The purpose of
cookies is to enable our internet server to provide the user with the website and the Schedy
Service so that their use is adapted to the user's habits.
5.3. More information about cookies you can find on www.schedy.sk.

6. Payment for using the Service
6.1. Use of the Service is charged by the price list published on www.schedy.sk. The Provider
reserves the right to change the price of the Service.
6.2. Payment for the Service is non-refundable. The user pays for the Service either monthly for
the previous month or in advance annually.
6.3. The monthly payment is made exclusively by a payment card. The price includes the number
of activated users in a given month x the price according to the number and type of selected
modules. The tax document (invoice) is issued by the Provider to the user after the
payment. The payment is made when credited to the Provider's account.
6.4. Annual payment by invoice takes place in advance on the basis of an (advance) invoice. The
price includes the agreed number of activated users for the annual subscription period x
price according to the number and type of selected modules. The tax document is issued by
the Provider to the user after payment of the advance invoice. The invoice is considered

paid when the relevant amount is credited to the Provider's account. If a user exceeds the
limit of the purchased Service (number of prepaid licenses) by more than 30% within the
subscription period, he/she will be charged the difference between the subscription price
and the actual number of active users at the end of the subscription period.
6.5. The Provider is entitled to suspend the provision of the Service if the user is in default with
payment of any due amount, although he was requested for payment in an additional
period of at least seven (7) days.
6.6. The user can terminate the subscription at any time. In such a case, the last subscription
period will be charged according to point 6.3. Access to the Service will be granted only until
the last day of the paid subscription period.

7. Warranties
7.1. The Provider does not provide any warranty for the Service. The Service is provided "as it is"
without warranty of any kind.
7.2. All risks associated with the use of this Service are borne by the user. The Provider is in no
case liable for damage caused by the use of the Service, whatever it may be.
7.3. The Provider is not responsible for the compliance with the applicable legal requirements of
the generated documents. It is the user’s responsibility to ensure the completeness and
accuracy of the documents.
7.4. Use of the Service is at the user's own risk. The Provider is not liable for any direct or
indirect damage or injury, including loss of stored data, which is the result of the use or
inability to use the Service.
7.5. The Provider is not responsible for the impossibility to access or limited access of the Service
caused by failures of the Internet, as well as for other circumstances of a technical nature,
which the Provider is unable to influence or whose solution requires the cooperation of
third parties. (e.g. unavailability of the server used by the Provider to run the Service).
7.6. The Provider is not liable for errors caused by third party interventions into the Service or as
a result of the use contrary to its purpose. When using the Services, the user must refrain
from using mechanisms, software, scripts or other procedures that could adversely affect its
operation and must refrain from any activity that could allow the user or third parties to
tamper with or misuse the software or other components forming the Service and to use
the Service or any part thereof in a manner that is contrary to its intended purpose.
7.7. The Provider is not responsible for the content of the user. The user is fully responsible that
the content entered by the user is correct and does not infringe the rights of third parties.
7.8. If, in spite of the above, the obligation of the Provider to compensate for damage, is limited
only to the amount of payment for the Service for the last 30 days of the subscription.

8. Processing of personal data
8.1. The Provider is according to the General Regulation on Personal Data Protection No.
2016/679 ("GDPR") in the position of a processor of personal data stored in the Schedy
application.
8.2. According to the GDPR, the controller and the processor are obliged to conclude a contract
on the processing of personal data. The conditions for the processing of personal data are
described in more detail in document Conditions for personal data processing on

www.schedy.sk.

9. Final provisions
9.1. The contract between the user and the Provider expires at the end of the subscription
period.
9.2. In the event that either party breaches any obligation under the applicable law or these
Terms & conditions or is more than seven (7) days in default with any payment for the
Service, the other party has the right to restrict the use of the Service and / or withdraw
from the Agreement.
9.3. In the event of withdrawal from the Agreement, the User is not entitled to a refund of an
aliquot part of the price paid for the use of the Service.
9.4. The Terms & conditions may be unilaterally amended by the Provider, always with effect in
14- days period from the date of publication of the notice on the change of the contractual
agreement on www.schedy.sk.
9.5. Legal relations established before the date of entry into force of the amended Terms &
conditions are governed by the amended Terms & conditions, however the emergence of
rights and obligations that occurred before the date of entry into force of amended Terms &
conditions are governed by the existing Terms & conditions.
9.6. The Agreement is governed by Slovak law.

The Terms & conditions are valid from 1.1.2022 KMB group s.r.o.

