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ON-LINE PRODUKTY
ON-LINE PRODUKTY

Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetových portálov podľa bodu 2.1 VOP nasledovné on-line
produkty:
Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetových portálov podľa bodu 2.1 VOP nasledovné on-line
produkty:
1.
Portály – prístup k platenému obsahu
1.1. Mzdové
odborný portál
pre oblasť miezd a personalistiky
1.
Portály –centrum
prístup k– platenému
obsahu
1.2.
Daňové
centrum
–
odborný
portál
pre
a účtovníctva
1.1. Mzdové centrum – odborný portál pre oblasť
oblasť daní
miezd
a personalistiky
1.3. Daňové
Verejná centrum
správa Slovenskej
– odborný
portál
pre oblasť verejnej správy
1.2.
– odbornýrepubliky
portál pre
oblasť daní
a účtovníctva
1.4.
v praxi
– odborný
portál –pre
rôzne oblasti
bezpečnosti
1.3. Bezpečnosť
Verejná správa
Slovenskej
republiky
odborný
portál pre
oblasť verejnej správy
1.5.
manažment
– odborný
portál
prepre
manažérov
1.4. Zisk
Bezpečnosť
v praxi
– odborný
portál
rôzne oblasti bezpečnosti
1.6. EPI
odborný portál
pre ekonomické
právne informácie
1.5.
Zisk–manažment
– odborný
portál preamanažérov
2.
EPI produkty a systémy1
2.1.
EPI produkty
Zbierka zákonov
SR1 a konsolidované znenia – databáza právnych predpisov od roku 1945 vo
2.
a systémy
časových
verziách
2.1. všetkých
EPI Zbierka
zákonov
SR a konsolidované znenia – databáza právnych predpisov od roku 1945 vo
2.2. všetkých
EPI Zbierka
zákonov
ČR a konsolidované znenia – databáza právnych predpisov od roku 1945 vo
časových
verziách
časových
verziách
2.2. všetkých
EPI Zbierka
zákonov
ČR a konsolidované znenia – databáza právnych predpisov od roku 1945 vo
2.3. všetkých
EPI Predpisy
EÚ – databáza
časových
verziách smerníc a nariadení portálu Eur-lex
2.4.
Rozhodnutia
– databáza
slovenských,
českých a európskych súdnych rozhodnutí
2.3. EPI Predpisy
EÚ –súdov
databáza
smernícvybraných
a nariadení
portálu Eur-lex
2.5.
– právne,
a daňové
kalkulačky
2.4. EPI Kalkulačky
Rozhodnutia
súdov –mzdové
databáza
vybraných
slovenských, českých a európskych súdnych rozhodnutí
2.6.
zákonom
– komentáre
k najpoužívanejším
právnym predpisom
2.5. EPI Komentáre
Kalkulačky –kprávne,
mzdové
a daňové
kalkulačky
2.7.
EPI
Vzory
zmlúv
a
právnych
podaní
–
editovateľné
vzory
zmlúv
2.6.
Komentáre k zákonom – komentáre k najpoužívanejším právnym predpisom
2.8.
z praxe
– odpovede
z účtovnej,
daňovej
a mzdovej
2.7. EPI Príklady
Vzory zmlúv
a právnych
podaní
– editovateľné
vzory
zmlúv praxe
2.9.
Tlačivá azformuláre
– editovateľné
tlačivádaňovej
a formuláre
určené
pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax
2.8. EPI Príklady
praxe – odpovede
z účtovnej,
a mzdovej
praxe
2.10.
správy – databáza
dôvodových
od roku
2003 pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax
2.9. EPI Dôvodové
Tlačivá a formuláre
– editovateľné
tlačivá aspráv
formuláre
určené
2.11.
Interné firemné
– editovateľné
firemných predpisov
2.10. EPI Dôvodové
správypredpisy
– databáza
dôvodovýchvzory
správinterných
od roku 2003
2.12. EPI Interné
Odbornéfiremné
články –predpisy
odborné– články
z ekonomickej
a právnej
oblasti predpisov
2.11.
editovateľné
vzory interných
firemných
2.13.
– databáza
odaroku
1997
2.12. EPI Finančný
Odborné spravodajca
články – odborné
článkydokumentov
z ekonomickej
právnej
oblasti
2.14. EPI Finančný
Účtovné súvzťažnosti
účtovania
2.13.
spravodajca – prehľad
databázasúvzťažného
dokumentov
od roku 1997
2.15.
– videoškolenia
oblasti práva,účtovania
daní a miezd
2.14. EPI Videoškolenia
Účtovné súvzťažnosti
– prehľadz súvzťažného
2.16.
vestník
– databáza dokumentov
od daní
roku a1993
2.15. EPI Obchodný
Videoškolenia
– videoškolenia
z oblasti práva,
miezd
2.17.
Ministerstva
zdravotníctva
SR – databáza
predpisov
2.16. EPI Vestník
Obchodný
vestník – databáza
dokumentov
od roku
1993 od roku 2005
2.18.
životného prostredia
SR – databáza
predpisov
roku 2008
2.17. EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva
SR – databáza
predpisov
od rokuod
2005
2.19.
revue – kompletná
databáza
článkov
roku 2001
2.18. EPI Justičná
Vestník Ministerstva
životného
prostredia
SR –oddatabáza
predpisov od roku 2008
2.20. Eurokódex
– výber komentárov
z rôznych
oblastí
práva
2.19.
EPI Justičnákomentáre
revue – kompletná
databáza článkov
od roku
2001
2.21.
EKX
Literatúra
–
výber
monotematík
z
rôznych
oblastí
práva
2.20. Eurokódex komentáre – výber komentárov z rôznych oblastí práva
2.22. EKX
EPI Monitoring
monitoring
informácií
o zmenách
obchodných spoločnostiach publikovaných vo
2.21.
Literatúra – –výber
monotematík
z rôznych
oblastívpráva
verejne
dostupných
registrochinformácií o zmenách v obchodných spoločnostiach publikovaných vo
2.22. EPI
Monitoring
– monitoring
verejne dostupných registroch
3.
Časopisy (on-line)
3.1.
a Účtovníctvo
3. Dane
Časopisy
(on-line)(on-line) – praktický odborný mesačník z oblastí daní, účtovníctva a miezd
3.2.
Daňový
a účtovný (on-line)
poradca– praktický
podnikateľa
(on-line)
– odborný
poskytujúci
vysvetlenia
3.1. Dane
a Účtovníctvo
odborný
mesačník
z oblastímesačník
daní, účtovníctva
a miezd
a komentáre
účtovnýmpodnikateľa
predpisom (on-line) – odborný mesačník poskytujúci vysvetlenia
3.2.
Daňový kadaňovým
účtovný aporadca
3.3.
Práca, mzdy
a odmeňovanie
(on-line)
– praktický odborný mesačník z oblastí miezd a personalistiky
a komentáre
k daňovým
a účtovným
predpisom
3.3. Práca, mzdy a odmeňovanie (on-line) – praktický odborný mesačník z oblastí miezd a personalistiky
1

Na účely týchto VOP sa systémami rozumejú: EPI Právny systém Basic, EPI Právny systém Medium a EPI Právny systém
EPI Právny
systémrozumejú:
Basic (ďalej
„PSB“)
predstavujú
on-line
2.1. až 2.5.
bodu,
EPI
Na účely pričom
týchto VOP
sa systémami
EPIlen
Právny
systém
Basic, EPI
Právnyprodukty
systém Medium
a EPItohto
Právny
systém
Právny
systém
Medium
(ďalejsystém
len „PSM“)
on-line
produkty on-line
2.1. až 2.15.
tohto2.1.
bodu
EPItohto
Právny
systém
Premium,
pričom
EPI Právny
Basic predstavujú
(ďalej len „PSB“)
predstavujú
produkty
až a2.5.
bodu,
EPI
Premium
(ďalejMedium
len „PSP“)
predstavujú
on-line
produktyon-line
2.1. ažprodukty
2.21 tohto
bodu.
On-line
produkt
2.22. uvedený
Právny systém
(ďalej
len „PSM“)
predstavujú
2.1.
až 2.15.
tohto
bodu ačíslo
EPI Právny
systém
vPremium
tomto bode
nielen
je súčasťou
žiadneho zo
systémov
a je predajný
jedine
samostatne.
On-line
produkty
číslo
2.6.uvedený
až 2.21.
(ďalej
„PSP“) predstavujú
on-line
produkty
2.1. až 2.21
tohto
bodu. On-line
produkt
číslo
2.22.
v tomto
bode
sú predajné
aj samostatne
byť súčasťou
niektoréhoOn-line
z uvedených
systémov.
vuvedené
tomto bode
nie je
súčasťou
žiadneho
zo systémova anemusia
je predajný
jedine samostatne.
produkty
číslo 2.6. až 2.21.
uvedené v tomto bode sú predajné aj samostatne a nemusia byť súčasťou niektorého z uvedených systémov.
1
Premium,

3.4. Personálny a mzdový poradca podnikateľa (on-line) – odborný mesačník poskytujúci vysvetlenia
a komentáre k predpisom
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Videoškolenia
Videoškolenia Dane a účtovníctvo – výber videoškolení z oblastí daní a účtovníctva
Videoškolenia Personalistika a mzdy – výber videoškolení z oblastí miezd a personalistiky
Videoškolenia Právo – výber videoškolení z oblastí práva
Videoškolenia Verejná správa – výber videoškolení z oblastí verejnej správy

Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetových portálov podľa bodu 2.1. Úvodné ustanovenia aj
produkty, na ktoré sa nevzťahuje bod 9.4. Doba trvania zmluvy VOP, t. j. ich zakúpenie je jednorazové
a použitie časovo neobmedzené.
Poskytovateľ poskytuje bezodplatne k užívacím právam vybraných on-line produktov doplnkové produkty
a/alebo služby, o ktorých užívateľov pri zakúpení on-line produktov informuje.

