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Dôvera!Dôvera!Dôvera!Dôvera!    



Je Je Je Je cloud computingcloud computingcloud computingcloud computing    revolúcirevolúcirevolúcirevolúciouououou????    
    
    



Je cloud computing revolúciJe cloud computing revolúciJe cloud computing revolúciJe cloud computing revolúciouououou????    
    

NIE!NIE!NIE!NIE!    



Dodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vody    
    



Dodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vodyDodávka elektriny / vody    
Hracie konzolyHracie konzolyHracie konzolyHracie konzoly    



CC je „pilotný“ projektCC je „pilotný“ projektCC je „pilotný“ projektCC je „pilotný“ projekt    
revolúcie vrevolúcie vrevolúcie vrevolúcie v    ITITITIT    

    
    
    
    



CC CC CC CC jejejeje    „pilotný“„pilotný“„pilotný“„pilotný“ projekt projekt projekt projekt    
revolúcie vrevolúcie vrevolúcie vrevolúcie v    ITITITIT    

    
službaslužbaslužbaslužba    

xxxx    
prostriedky/náprostriedky/náprostriedky/náprostriedky/nástrojestrojestrojestroje    



Externé faktoryExterné faktoryExterné faktoryExterné faktory    
    
    
    
    
    



Externé faktoryExterné faktoryExterné faktoryExterné faktory    
    

naše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy a    dichotómia vdichotómia vdichotómia vdichotómia v    ITITITIT    
    
    
    



Externé faktoryExterné faktoryExterné faktoryExterné faktory    
    

naše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy anaše „moderné“ stereotypy a    dichotómia v ITdichotómia v ITdichotómia v ITdichotómia v IT    
bariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúry    

(rýchlosť a(rýchlosť a(rýchlosť a(rýchlosť a    kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)    
    



Externé faktoryExterné faktoryExterné faktoryExterné faktory    
    

naše „moderné“ stereotypy naše „moderné“ stereotypy naše „moderné“ stereotypy naše „moderné“ stereotypy aaaa    dichotómia v ITdichotómia v ITdichotómia v ITdichotómia v IT    
bariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúrybariéry infraštruktúry    

(rýchlosť a(rýchlosť a(rýchlosť a(rýchlosť a    kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)kvalita pripojenie)    
limity právnej regulácielimity právnej regulácielimity právnej regulácielimity právnej regulácie    



10 pravidiel10 pravidiel10 pravidiel10 pravidiel    



Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?    
(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)    

    
    
    
    



Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?    
(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)    

    
ppppríjemca službyríjemca službyríjemca službyríjemca služby    

    
    



Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?    
(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)    

    
ppppríjemca službyríjemca službyríjemca službyríjemca služby    

B2C x B2BB2C x B2BB2C x B2BB2C x B2B    
    



KtKtKtKto je kto?o je kto?o je kto?o je kto?    
(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)    

    
poskytovateľ službyposkytovateľ službyposkytovateľ službyposkytovateľ služby    

    
    



Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?Kto je kto?    
(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)(zmluvné strany)    

    
pppposkytovateľ oskytovateľ oskytovateľ oskytovateľ službyslužbyslužbyslužby    

neexistuje právna bariéra vstupu na trhneexistuje právna bariéra vstupu na trhneexistuje právna bariéra vstupu na trhneexistuje právna bariéra vstupu na trh    
(§3 ods. 1 ZoEO)(§3 ods. 1 ZoEO)(§3 ods. 1 ZoEO)(§3 ods. 1 ZoEO)    



Predmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvy    
    
    
    
    
    



Predmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvy    
    

nnnneexistuje pomenovaný zmluvný typeexistuje pomenovaný zmluvný typeexistuje pomenovaný zmluvný typeexistuje pomenovaný zmluvný typ    
ALEALEALEALE    

vvvvšeobecne popísané CC šeobecne popísané CC šeobecne popísané CC šeobecne popísané CC modely:modely:modely:modely:    
„rollout“ modely„rollout“ modely„rollout“ modely„rollout“ modely    

„a„a„a„as s s s aaaa    SSSServiceerviceerviceervice“ modely“ modely“ modely“ modely    



Predmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvyPredmet zmluvy    
    

atomizácia požiadavkyatomizácia požiadavkyatomizácia požiadavkyatomizácia požiadavky    
iiiidentifikácia právneho inštitútudentifikácia právneho inštitútudentifikácia právneho inštitútudentifikácia právneho inštitútu    
aaaaplikácia vhodnej právnej úpravyplikácia vhodnej právnej úpravyplikácia vhodnej právnej úpravyplikácia vhodnej právnej úpravy    

    
    



Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

iiiinfraštruktúrnfraštruktúrnfraštruktúrnfraštruktúraaaa    
    

(identifikácia dátovych centier, typ DC)(identifikácia dátovych centier, typ DC)(identifikácia dátovych centier, typ DC)(identifikácia dátovych centier, typ DC)    
    
    



Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

ppppopisopisopisopis služieb služieb služieb služieb    
    

(podstata(podstata(podstata(podstata cc služby cc služby cc služby cc služby, , , , využívané služby využívané služby využívané služby využívané služby 
tretích strán, interfejsy, správa tretích strán, interfejsy, správa tretích strán, interfejsy, správa tretích strán, interfejsy, správa 

užívateľských právužívateľských právužívateľských právužívateľských práv))))    



Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

iiiimplementácimplementácimplementácimplementáciaaaa    
    

((((postup, trial fáza, akceptácia, školenia)postup, trial fáza, akceptácia, školenia)postup, trial fáza, akceptácia, školenia)postup, trial fáza, akceptácia, školenia)    
    
    



ObsahObsahObsahObsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

úúúúpravy apravy apravy apravy a    zmenyzmenyzmenyzmeny    
    

(úpravy konfigurácie, povinnosť updatovať(úpravy konfigurácie, povinnosť updatovať(úpravy konfigurácie, povinnosť updatovať(úpravy konfigurácie, povinnosť updatovať, , , , 
požiadavky na interoperabilitu, zmeny požiadavky na interoperabilitu, zmeny požiadavky na interoperabilitu, zmeny požiadavky na interoperabilitu, zmeny 

platformy, štruktúra dátplatformy, štruktúra dátplatformy, štruktúra dátplatformy, štruktúra dát))))    



Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

DoDoDoDostupnosťstupnosťstupnosťstupnosť    
    

(ticketing system, hotline, response time)(ticketing system, hotline, response time)(ticketing system, hotline, response time)(ticketing system, hotline, response time)    
    
    



Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)Obsah/náležitosti zmluvy (špecifiká CC)    
    

bbbbezpečnosťezpečnosťezpečnosťezpečnosť    
    

((((firewall, antivirus, bezpečnostné testy, firewall, antivirus, bezpečnostné testy, firewall, antivirus, bezpečnostné testy, firewall, antivirus, bezpečnostné testy, 
spôsoby šifrovania, politika prístupov, spôsoby šifrovania, politika prístupov, spôsoby šifrovania, politika prístupov, spôsoby šifrovania, politika prístupov, 

zabezpečenie objektuzabezpečenie objektuzabezpečenie objektuzabezpečenie objektu))))    



Životný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvy    
    
    
    
    
    
    



Životný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvy    
    

vznik; zmeny; zánikvznik; zmeny; zánikvznik; zmeny; zánikvznik; zmeny; zánik    
    
    
    
    



Životný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvy    
    

vvvvznik zmluvyznik zmluvyznik zmluvyznik zmluvy    
(medzi neprítomnými)(medzi neprítomnými)(medzi neprítomnými)(medzi neprítomnými)    

    
všeobecná úprava OZvšeobecná úprava OZvšeobecná úprava OZvšeobecná úprava OZ (§43a a (§43a a (§43a a (§43a a    nasl.)nasl.)nasl.)nasl.)    
osobitná úprava ObZ (§275 ods. 4)osobitná úprava ObZ (§275 ods. 4)osobitná úprava ObZ (§275 ods. 4)osobitná úprava ObZ (§275 ods. 4)    



Životný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvyŽivotný cyklus CC zmluvy    
    

zmeny zmluvyzmeny zmluvyzmeny zmluvyzmeny zmluvy    
(zmeny subdodávateľov(zmeny subdodávateľov(zmeny subdodávateľov(zmeny subdodávateľov, právo veta, právo veta, právo veta, právo veta))))    

POZOR: vylúčiť zadržanie aPOZOR: vylúčiť zadržanie aPOZOR: vylúčiť zadržanie aPOZOR: vylúčiť zadržanie a    mazanie dátmazanie dátmazanie dátmazanie dát    
    
    



Životný cŽivotný cŽivotný cŽivotný cyklus yklus yklus yklus CC CC CC CC zmluvyzmluvyzmluvyzmluvy    
    

zzzzánik zmluvyánik zmluvyánik zmluvyánik zmluvy    
((((splnenie, výpoveď, odstúpeniesplnenie, výpoveď, odstúpeniesplnenie, výpoveď, odstúpeniesplnenie, výpoveď, odstúpenie))))    

POZOR: spätná migrácia dátPOZOR: spätná migrácia dátPOZOR: spätná migrácia dátPOZOR: spätná migrácia dát    
    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    
    
    
    
    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    

na strane poskytovateľana strane poskytovateľana strane poskytovateľana strane poskytovateľa    
    
    
    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    

na strane poskytovateľana strane poskytovateľana strane poskytovateľana strane poskytovateľa    
    

(za kvalitu, zlyhanie, bezpečnosť)(za kvalitu, zlyhanie, bezpečnosť)(za kvalitu, zlyhanie, bezpečnosť)(za kvalitu, zlyhanie, bezpečnosť)    
(obmedzenie zodpovednosti podľ(obmedzenie zodpovednosti podľ(obmedzenie zodpovednosti podľ(obmedzenie zodpovednosti podľa a a a §6 §6 §6 §6 ZoEO)ZoEO)ZoEO)ZoEO)    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    

na strane príjemcuna strane príjemcuna strane príjemcuna strane príjemcu    
    
    
    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    

nnnna strane príjemcua strane príjemcua strane príjemcua strane príjemcu    
    

(za súčinnosť, dáta, platbu)(za súčinnosť, dáta, platbu)(za súčinnosť, dáta, platbu)(za súčinnosť, dáta, platbu)    
    



ZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosťZodpovednosť    
    

? l? l? l? limitácia imitácia imitácia imitácia náhradynáhradynáhradynáhrady škody škody škody škody ? ? ? ?    
zmluvná pokuta azmluvná pokuta azmluvná pokuta azmluvná pokuta a    moderačné právo súdumoderačné právo súdumoderačné právo súdumoderačné právo súdu    
ppppredĺženie premlčacej dobyredĺženie premlčacej dobyredĺženie premlčacej dobyredĺženie premlčacej doby (§ 401 ObZ) (§ 401 ObZ) (§ 401 ObZ) (§ 401 ObZ)    

    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
osobných údajosobných údajosobných údajosobných údajovovovov    

    
    
    
    
    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
osobných údajovosobných údajovosobných údajovosobných údajov    

    
aleboaleboaleboalebo    

    
„VEĽKÁ EURÓPSKA TÉMA“„VEĽKÁ EURÓPSKA TÉMA“„VEĽKÁ EURÓPSKA TÉMA“„VEĽKÁ EURÓPSKA TÉMA“    

    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
osobných údajovosobných údajovosobných údajovosobných údajov    

    
formalisticko byrokratický prístupformalisticko byrokratický prístupformalisticko byrokratický prístupformalisticko byrokratický prístup    

c/ac/ac/ac/a    
edukácia aedukácia aedukácia aedukácia a    „evanjelizácia“„evanjelizácia“„evanjelizácia“„evanjelizácia“    

    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
osobných údajovosobných údajovosobných údajovosobných údajov    

    
ssssubjektyubjektyubjektyubjekty    

    
problém problém problém problém identifikáciidentifikáciidentifikáciidentifikácieeee v v v v    súladesúladesúladesúlade    

ssss    právnymi predpismiprávnymi predpismiprávnymi predpismiprávnymi predpismi    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
ososososobných údajovobných údajovobných údajovobných údajov    

    
mmmmiestoiestoiestoiesto    

    
„cezhraničný tok osobných údajov“„cezhraničný tok osobných údajov“„cezhraničný tok osobných údajov“„cezhraničný tok osobných údajov“    

Safe Harbor, záväzné firemné pravidláSafe Harbor, záväzné firemné pravidláSafe Harbor, záväzné firemné pravidláSafe Harbor, záväzné firemné pravidlá    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
osobných údajovosobných údajovosobných údajovosobných údajov    

    
IT bezpečnosťIT bezpečnosťIT bezpečnosťIT bezpečnosť    

    
aaaa    ich vzájomná konvergenciaich vzájomná konvergenciaich vzájomná konvergenciaich vzájomná konvergencia    

    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
obchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informácií    

    
    
    
    
    
    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
obchodného tajomstva/dôveobchodného tajomstva/dôveobchodného tajomstva/dôveobchodného tajomstva/dôverných informáciírných informáciírných informáciírných informácií    

    
pojmové znaky obchodného tajomstvapojmové znaky obchodného tajomstvapojmové znaky obchodného tajomstvapojmové znaky obchodného tajomstva    

(zodpovednosť štatutára?)(zodpovednosť štatutára?)(zodpovednosť štatutára?)(zodpovednosť štatutára?)    
    
    
    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
obchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informáciíobchodného tajomstva/dôverných informácií    

    
dôverné informáciedôverné informáciedôverné informáciedôverné informácie    

(širší rozsah ako obchodné tajomstvo)(širší rozsah ako obchodné tajomstvo)(širší rozsah ako obchodné tajomstvo)(širší rozsah ako obchodné tajomstvo)    
((((rozšírenie pôsobnosti rozšírenie pôsobnosti rozšírenie pôsobnosti rozšírenie pôsobnosti –––– čas, subjekty) čas, subjekty) čas, subjekty) čas, subjekty)    

    
    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
obchodného tajobchodného tajobchodného tajobchodného tajomstva/dôverných informáciíomstva/dôverných informáciíomstva/dôverných informáciíomstva/dôverných informácií    

    
nnnnotifikačná povinnosťotifikačná povinnosťotifikačná povinnosťotifikačná povinnosť    

    
(pre prípad poskytnutia údajov)(pre prípad poskytnutia údajov)(pre prípad poskytnutia údajov)(pre prípad poskytnutia údajov)    

    
    



OCHRANAOCHRANAOCHRANAOCHRANA    
práv duševného vlastníctvapráv duševného vlastníctvapráv duševného vlastníctvapráv duševného vlastníctva    

    
POZOR na rozsah licencie!POZOR na rozsah licencie!POZOR na rozsah licencie!POZOR na rozsah licencie!    

Novela AZ: fakultatívnosť písomnej formyNovela AZ: fakultatívnosť písomnej formyNovela AZ: fakultatívnosť písomnej formyNovela AZ: fakultatívnosť písomnej formy    



Voľba právaVoľba právaVoľba právaVoľba práva    
    
    
    
    



Voľba právaVoľba právaVoľba právaVoľba práva    
    

zmluvná voľnosťzmluvná voľnosťzmluvná voľnosťzmluvná voľnosť    
    
    



Voľba právaVoľba právaVoľba právaVoľba práva    
    

zmlzmlzmlzmluvná voľnosťuvná voľnosťuvná voľnosťuvná voľnosť    
(obmedzená v(obmedzená v(obmedzená v(obmedzená v    prípade B2C)prípade B2C)prípade B2C)prípade B2C)    

nnnnariadenie Rím 1, zákon o MPSariadenie Rím 1, zákon o MPSariadenie Rím 1, zákon o MPSariadenie Rím 1, zákon o MPS    



Riešenie sporovRiešenie sporovRiešenie sporovRiešenie sporov    
    
    
    



Riešenie sporovRiešenie sporovRiešenie sporovRiešenie sporov    
    

ssssúdúdúdúd x  x  x  x arbitrážarbitrážarbitrážarbitráž    
(rýchlosť, kvalita, náklady)(rýchlosť, kvalita, náklady)(rýchlosť, kvalita, náklady)(rýchlosť, kvalita, náklady)    



Ďakujem za pozornosť

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

mchlipala@bch.sk


