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LICENČNÉ PODMIENKY 
 

o použití programového produktu (software)  
(ďalej len „Licenčné podmienky“) 

 
medzi spoločnosťou ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 46578706 (ďalej len „Poskytovateľ“) 
a Užívateľom programového produktu (software) "EVIDENCIA ZMLÚV" (ďalej len „Produkt“) 

 
Vážený Užívateľ, prečítajte si, prosím, tieto Licenčné podmienky predtým, než použijete licenčný 
kľúč za účelom registrácie Produktu. Použitie licenčného kľúča za účelom registrácie Produktu 
sa považuje za Váš výslovný súhlas s obsahom týchto Licenčných podmienok a ste týmito 
podmienkami viazaný! 

1. Úvodné ustanovenie 

Toto je licencia, ktorá Vás, za podmienky úhrady ceny Produktu, oprávňuje na výkon práva používať 
vyššie uvedený Produkt, jeho kópie a súvisiace materiály, a Vy sa nestávate ich vlastníkom, ani Vám 
nevzniklo žiadne právo na ochranné známky Poskytovateľa alebo tretích osôb. Všetky práva, ktoré 
Vám nie sú výslovne udelené v týchto Licenčných podmienkach, Vám neprináležia. Licencia je 
dojednaná ako nevýhradná, na obmedzenú dobu podľa špecifikácie Evidencia zmlúv, s územným 
rozsahom: Európska únia. Pojem „Produkt“ znamená v rámci týchto Licenčných podmienok vyššie 
uvedený počítačový program (software) vo vybranej verzii, digitálne (elektronicky) distribuovaný 
vrátane súvisiacich materiálov (ďalej tiež len „základná dodávka“ alebo „dodávka“). Prostredníctvom 
digitálnej distribúcie (elektronicky) sú rovnako poskytované aj prípadné ďalšie aktualizované verzie 
Produktu (povinný update). Pojem „kópia Produktu“ znamená aktuálnu kópiu celého programového 
Produktu alebo jeho ľubovoľnej časti, vrátane záložných, aktualizovaných, zlúčených alebo 
čiastočných kópií, prípadne neskôr dodaných. Pod pojmom „súvisiace materiály“ rozumieme všetky 
elektronické materiály v balení so základnou dodávkou, príp. aj neskôr dodané. Pod pojmom 
„Zmluva“ sa rozumie Objednávka a Zmluva o prevode práva a/príp. Zmluva o dodávke aktualizácií 
či Servisná zmluva uzatvorená medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ktorá špecifikuje modulárnu 
verziu Produktu, kód verzie, spôsob inštalácie a ďalšie súvisiace náležitosti.     

2. Rozsah licencie  

Prípustné využitie Produktu: 
 Inštalovať Produkt na stálu pamäťovú jednotku (pevný disk) lokálneho počítača alebo sieťového 

servera, spustiť ho a používať na lokálnom počítači alebo pracovných staniciach podľa počtu 
inštalácií a sieťových prístupov daného licenciou a Zmluvou. 

 Vytvoriť a používať záložné kópie Produktu používané len pre účely zálohovania. 

Neprípustné využitie Produktu: 
 Inštalovať alebo prevádzkovať Produkt na viacerých počítačoch ako je množstevný rozsah 

licencie dojednaný v Zmluve a daný príslušným doplňujúcim kódom verzie. 
 Vytvárať kópiu Produktu okrem vyššie povoleného.  
 Rozmnožovať Produkt alebo jeho časti (najmä vo forme exportovaných dát či dokumentov), za 

účelom jeho rozširovania, šírenia či oznamovania akýmkoľvek iným spôsobom tretím osobám, 
obchodovať s ním či ho využívať (vyťažovať jeho dáta) s úmyslom vytvoriť obdobný produkt, 
prípadne ho použiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s oprávnenými 
záujmami Poskytovateľa. 

 Poskytnúť prenájom, leasing, sublicenciu, výpožičku alebo prevod Produktu, kópií Produktu, 
súvisiacich materiálov alebo práva vyplývajúceho z týchto Licenčných podmienok alebo 
Zmluvy. 

 Spracovať, prekladať, zmeniť, dekompilovať alebo disassemblovať software alebo sa pokúsiť 
odblokovať alebo obísť inicializačný systém použitý na registrovanie prevádzkovanej inštalácie 
software. 
 
 
Odstraňovanie alebo zmena akéhokoľvek odkazu na copyright alebo ochrannú značku 
Produktu, alebo ďalších používaných súčastí dodávaných spoločne s ním. Produkt je 
vlastníctvom firmy ATLAS consulting spol. s r.o., Ostrava a je ako autorské dielo a databáza 
v ňom zahrnutá chránený predovšetkým (zákon č. 185/2015 Z.z) a trestným zákonníkom (zákon 
č. 300/2005 Z.z.. Poskytovateľ má v prípade zásahu Užívateľa do jeho autorských práv 
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predovšetkým nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších 
zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného 
použitia Produktu a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane 
poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydania prípadného bezdôvodného obohatenia.  

3. Platnosť a Doba trvania Licenčných podmienok  

3.1 Dojednanie týchto Licenčných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom použitia 
licenčného kľúča za účelom registrácie Produktu. V prípade, že učiníte niečo, čo je v rozpore 
s ustanovením týchto Licenčných podmienok, strácate právo na využívanie špecifikovaného 
Produktu. 

3.2 Ukončenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa 
Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade preukázateľného porušenia autorských 
práv zo strany Užívateľa, popr. z dôvodu nezaplatenia ceny Produktu ani napriek písomnej 
výzve Poskytovateľa s poskytnutím primeranej lehoty na nápravu. 

3.3 Ukončenie Zmluvy zo strany Užívateľa 
3.3.1 Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného závažného porušenia 

podmienok Zmluvy zo strany Poskytovateľa podľa ust. § 48 občianskeho zákonníka.  

3.4 Spoločné ustanovenia 
 3.4.1 V prípade ukončenia Zmluvy odstúpením musí byť oznámenie o odstúpení písomné, 

doručené druhej strane a je účinné dňom jeho doručenia, popr. neskorším dňom 
uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení. 

3.4.2 Zánikom alebo zrušením Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, zmluvnú 
pokutu a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom 
ku svojej povahe majú trvať aj po ukončení Zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti alebo 
ustanovenie o ochrane autorských práv Poskytovateľa). 

4. Dodávka, registrácia a inštalácia 

4.1 Súčasťou digitálnej (elektronickej) základnej dodávky Produktu je vždy licenčný kľúč a pokyny 
k inštalácii s odkazmi na užívateľskú dokumentáciu (užívateľská a systémová príručka), ak to 
vyžaduje povaha Produktu. Užívateľská a systémová príručka Produktu (manuál) je bezplatne 
umiestnená na internetových stránkach Poskytovateľa www.atlasconsulting.cz. 

4.2 Pre zahájenie prevádzky Produktu je potrebná registrácia, ktorú Užívateľ vykoná 
prostredníctvom licenčného kľúča, ktorý je súčasťou dodávky. V prípade straty licenčného kľúča 
môže byť opätovná registrácia (telefonicky, e-mailom alebo dodaním registračného súboru na 
záznamovom nosiči) spoplatnená na základe aktuálneho cenníku Poskytovateľa.  

4.3 Registrovaná inštalácia Produktu je neprenositeľná. Pred premiestnením Produktu alebo 
vykonaním zmien na pamäťovom nosiči, na ktorý sa viaže registrácia, je potrebné Produkt 
odregistrovať a po vykonaní príslušných zmien Produkt znovu registrovať. V prípade 
nedodržania postupu uvedeného v predchádzajúcej vety a následnej straty registrácie nemá 
Užívateľ nárok na bezplatné dodanie novej licencie Produktu.  

4.4 Inštaláciu a registráciu Produktu vykoná Užívateľ na základe pokynov k inštalácii, ktoré sú 
súčasťou základnej dodávky a zároveň sú prístupné na internetových stránkach Poskytovateľa 
www.atlasconsulting.cz. 

4.5 Užívateľ môže s Poskytovateľom uzatvoriť Servisnú zmluvu, ktorej predmetom je školenie 
obsluhy, servisné a iné služby Poskytovateľa súvisiace s údržbou a prevádzkou Produktu. 
Užívateľovi, ktorý uzatvorí s Poskytovateľom Servisnú zmluvu, vzniká na základe úhrady 
paušálnej ceny nárok na zľavu a výhody uvedené v Servisnej zmluve a aktuálnom Cenníku 
Poskytovateľa.  

5. Záruka za akosť, riešenie problémov 

5.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že Produkt zodpovedá vlastnostiam uvedeným v užívateľskej 
dokumentácii (príručkách a manuáloch), ktoré sú dostupné na internetových stránkach 
Poskytovateľa. Užívateľ je zodpovedný za to, že sa s užívateľskou dokumentáciou oboznámil. 
Absencia vlastností či funkcií, ktoré nie sú v užívateľskej dokumentácii uvedené, sa nepovažuje 
za vadu a Užívateľovi nevznikajú z tohto dôvodu žiadne nároky zo zodpovednosti za vady ani 
nárok na odstúpenie od Zmluvy.  

http://www.atlasconsulting.cz/
http://www.atlasconsulting.cz/
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5.2 Poskytovateľ garantuje plnú funkcionalitu Produktu len za predpokladu, že Užívateľ splní 
požiadavky na minimálnu konfiguráciu hardware. Aktuálnu minimálnu konfiguráciu Poskytovateľ 
uvádza na svojich stránkach www.atlasconsulting.cz.   

5.3 Poskytovateľ ďalej garantuje plnú funkcionalitu Produktu len na podporovaných operačných 
systémoch uvedených v systémových požiadavkách, oddiel Podporované operačné systémy, 
na stránkach www.atlasconsulting.cz.   

5.4 Poskytovateľ zodpovedá len za funkčnosť aktuálnych verzií Produktu, t. j. s uhradeným update, 
ku ktorým majú prístup len registrovaní Užívatelia. Poskytovateľ nezodpovedá za vady starších 
verzií Produktu (t. j. verzií, u ktorých Užívateľ nevykonal update) ani ich nekompatibilitu s novými 
softwarovými či hardwarovými prostriedkami. Poskytovateľ nie je povinný poskytovať technickú 
podporu, vývoj ani údržbu starších verzií Produktu. 

5.5 Užívateľ berie na vedomie, že registrovaný Produkt vyžaduje periodickú obnovu registrácie 
v maximálne ročnom horizonte v závislosti od typu dodávky (základná dodávka, výpožička, 
prenájom). Táto preregistrácia je pre Užívateľa bezplatná, ale bez jej vykonania nie je možné 
Produkt ďalej prevádzkovať. 

5.6 Práva a povinnosti vyplývajúce z Licenčných podmienok v plnom rozsahu prechádzajú na 
prípadných právnych nástupcov oboch pôvodných strán, po predchádzajúcej vzájomnej 
dohode.  

5.7 Problémy Produktu oznamuje Užívateľ prostredníctvom klientskeho centra Poskytovateľa. Pri 
oznamovaní vady je Užívateľ povinný uviesť svoje ID zákazníka alebo IČ, program alebo 
modul/doplnok, ktorý je dôvodom kontaktu klientskeho centra a presný popis jeho stavu.  

5.8 Služby Poskytovateľa pri riešení problémov a odstraňovaní vád sú poskytované v pracovných 
dňoch spravidla medzi 8:00 a 16:00 hod. Keď bola požiadavka na servisný zásah doručená 
mimo túto dobu, začína bežať lehota na vykonanie servisného zásahu od 8:00 hod najbližšieho 
pracovného dňa. Po vzájomnej dohode medzi Poskytovateľom a Užívateľom môžu byť 
dohodnuté aj iné termíny.   

 

 

6. Obmedzenie zodpovednosti 

6.1 Užívateľ je povinný zabezpečiť Produkt proti strate, odcudzeniu či zneužitiu tretími osobami. 
V prípade odcudzenia, zničenia, straty alebo vyčerpania počtu inštalácií vyplývajúceho zo 
zakúpenej licencie Produktu nemá Užívateľ nárok na bezplatné dodanie nových licenčných 
kľúčov. 

6.2 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ani škody spôsobené vadami Produktu alebo jeho 
chybnými výstupmi, ak boli zapríčinené Užívateľom, tretími osobami alebo okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za vady ani za škodu spôsobenú 
najmä: 
 vložením nesprávnych údajov do Produktu Užívateľom, nesprávnym postupom Užívateľa pri 

vkladaní informácií, importe súborov do Produktu alebo nesprávnou interpretáciou údajov 
prezentovaných Produktom; 

 zavírovaním lokálnej siete Užívateľa alebo priamo jeho počítača počítačovými vírmi 
(spyware, malware, trójske kone a i.), popr. útokom hackerov alebo iným obdobným 
vonkajším útokom;  

 iným neodborným zásahom do Produktu, do systémového programového vybavenia 
a prostredia; 

 poškodením spôsobeným nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného 
systému alebo siete; 

 v dôsledku poškodenia Produktu spôsobeného nesprávnou funkciou programu iných 
výrobcov, ktoré bežia súčasne s dodaným Produktom.  

6.3 Za vadu sa nepovažujú chybové hlásenia, popr. iné prejavy Produktu, ktoré nemajú vplyv na 
rýchlosť či funkcionalitu Produktu a nespôsobujú podstatné odchýlky od jeho dojednaných 
vlastností.  

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ku ktorému došlo nemožnosťou použiť Produkt 
v dojednanom rozsahu. 

6.5 V prípade vzniku škody spôsobenej vadami Produktu, s výnimkou čl. 6.2 týchto Licenčných 
podmienok, zodpovedá Poskytovateľ len v prípade jeho preukázateľného zavinenia takejto

http://www.atlasconsulting.cz/
http://www.atlasconsulting.cz/
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6.6  škody a jeho zodpovednosť sa stanoví do výšky zaplatenej Ceny Produktu bez DPH (t. j. cena 
za nákup Produktu bez ceny dojednaných služieb).  

7. Ostatné dojednania  

Dojednanie týchto Licenčných podmienok predstavuje naše vzájomné pochopenie a súhlas ohľadom 
Produktu, kópií Produktu, súvisiacich materiálov a Zmluvy, a nahradzujú všetky predchádzajúce 
dojednania.   
Poskytovateľ je oprávnený v primeranom rozsahu (t. j. hlavne charakteristiku Produktu, príp. cenové 
a platobné podmienky) zmeniť tieto Licenčné podmienky. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného 
odkladu zverejniť novú verziu Licenčných podmienok na svojich internetových stránkach, príp. ich, 
keď to stanoví Zmluva, zaslať na e-mail Užívateľa. Užívateľ má možnosť zmeny Licenčných 
podmienok do 30 dní odo dňa ich zverejnenia písomne odmietnuť, v tomto prípade platí aktuálne 
znenie Licenčných podmienok. 

Príslušné ustanovenie autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúce používanie 
počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne používanie nie sú týmito Licenčnými 
podmienkami dotknuté.  

Tieto licenčné podmienky a s nimi súvisiace záležitosti v nich výslovne neupravené sa riadia 
občianskym zákonníkom a vzťahy vzniknuté zo Zmluvy sa riadia slovenským právom.  

V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Licenčných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov 
neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí 
týchto Licenčných podmienok alebo Zmluvy. 

Obchodné podmienky sú ďalej upravené vo Všeobecných obchodných a licenčných podmienkach 
Poskytovateľa, v znení, v ktorom sú prístupné na internetových stránkach Poskytovateľa 
www.atlasconsulting.cz.  

 

 

 
 Platnosť od 5. 11. 2018 

http://www.atlasconsulting.cz/

