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Licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve sú záväzné pre všetkých používateľov všetkého softvéru,
ktorý vyvinula alebo dodala akýmkoľvek iným spôsobom spoločnosť Y SOFT CORPORATION, A.S.,
zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 16279,
IČO: 26197740, so sídlom v Prahe 3, U Kněžské louky 2151/18, PSČ: 13000 (ďalej iba „Spoločnosť“),
bez ohľadu na spôsob dodania softvéru.
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1. DEFINÍCIA
1.1

1.6

Držiteľ licencie

Osoba, ktorej je pridelená licencia ku konkrétnym
modulom alebo programom: i) prostredníctvom
licenčného certifikátu vydaného Spoločnosťou
alebo generovaného licenčným aktivačným
systémom, alebo (ii) iným spôsobom, ktorý
Spoločnosť pre konkrétny prípad použije.
1.2

Softvér Spoločnosti

Všetok softvér, ku ktorému je Spoločnosť
oprávnená priamo udeliť licenciu a ďalej softvér, ku
ktorému je Spoločnosť oprávnená udeliť sublicenciu
na základe akéhokoľvek iného práva.
1.3

Licencovaný softvér

Softvér Spoločnosti vo svojej aktuálnej verzii platnej
v dobe udelenia licencie, ku ktorého používaniu
bola v súlade s touto licenčnou zmluvou a v rozsahu
práv určených licenčným certifikátom pridelená
licencia konkrétnemu držiteľovi licencie.
1.4

Softvér NFR

Verzia softvéru Spoločnosti označená ako „Not-forresale“ alebo NFR (softvér, ktorý nie je určený k
ďalšiemu predaju), ktorá obsahuje všetky plné
funkcie ako príslušný softvér Spoločnosti, je možné
ju však využívať výhradne za účelom propagácie,
konkrétne pre prezentácie alebo školenia
používateľov príslušného softvéru.
1.5

Skúšobný softvér

Verzia softvéru Spoločnosti označená ako „Trial“,
ktorá (i) vykazuje všetky funkcie, je možné ju však
používať iba na obmedzenú dobu, alebo (ii) ktoré je
možné používať na neobmedzenú dobu, avšak s
obmedzenými funkciami. Skúšobný softvér môžu
využívať iba koncový používatelia za účelom
vyhodnotenia príslušného softvéru Spoločnosti.

Nevýhradné právo používať licencovaný softvér a
súvisiacu dokumentáciu, ktoré udeľuje Spoločnosť
držiteľovi licencie v obmedzenom rozsahu jeho
obchodných aktivít, v súlade s touto licenčnou
zmluvou a ak je tak uvedené, na obmedzenú dobu
uvedenú v licenčnom certifikáte.
1.7

Outsourcingová licencia

Licencia, na základe ktorej má používateľ licencie
právo poskytnúť svoje služby tretím stranám
prostredníctvom využitia licenčného softvéru.
1.8

Predplatená licencia

Časovo obmedzená licencia poskytnutá formou
predplatného používateľských práv k softvéru na
dobu určitú, ktorú je možné úhradou ďalšieho
licenčného poplatku predĺžiť.
1.9

Licenčný certifikát

Certifikát, ktorý vystaví Spoločnosť pre konkrétneho
držiteľa licencie za účelom udelenia licencie.
Licenčný certifikát obsahuje predovšetkým (i)
dátum udelenia licencie, (ii) jednotlivé moduly a
programy alebo ich počet, na ktorý sa vzťahuje
udelené právo na používanie (napr. počet serverov,
clusterov, terminálov a pripojených zariadení), a
ďalšie prípadné parametre licencie, (III) časové
obdobie, na ktoré je udelená licencia obmedzená,
vrátane (iv) odkazu na aktuálnu verziu licenčnej
zmluvy s koncovým používateľom s uvedením
podmienok, za ktorých je licencia jej držiteľovi
pridelená. Spoločnosť si vyhradzuje právo určiť,
alebo čas od času aktualizovať spôsob vystavenia
alebo distribúcie licenčného certifikátu, s ohľadom
na distribučné kanály, aktivácia licencie a metódy
overenia držiteľa licencie, ktoré sú v danom
momente k dispozícii. Licenčný certifikát je možné
vystaviť predovšetkým (v závislosti na dohode
medzi
držiteľom
licencie/partnerom
a
Spoločnosťou) ako tlačené vyhotovenie alebo
vyhotovenie vygenerované systémom overenia
licencie Spoločnosti na základe aktivácie licencie
elektronickými prostriedkami.
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1.10

Autorizovaný partner Spoločnosti

2.2

Partnerská spoločnosť, ktorá je Spoločnosťou
oprávnená vykonávať distribúciu, implementáciu a
údržbu softvéru Spoločnosti.
1.11

Licenčný poplatok

Poplatok, ktorý sa držiteľ licencie zaväzuje uhradiť
Spoločnosti
priamo
alebo
nepriamo
(prostredníctvom autorizovaného partnera) za
pridelenie licencie. Licenčný poplatok sa hradí vo
výške zodpovedajúcej aktuálnej navrhovanej
maloobchodnej cene výrobcu (MSRP) Spoločnosti
platné pre licencovaný softvér, ak sa držiteľ licencie
a Spoločnosť nedohodnú na inej výške licenčného
poplatku.
Spoločnosť si vyhradzuje právo
poskytnúť softvér bezplatne.
1.12

Súvisiaca dokumentácia

Všetky materiály, dokumentácie, špecifikácie,
technické manuály, používateľské manuály,
schémy, popisy súborov a ďalšie písomné
informácie súvisiace s licencovaným softvérom (bez
ohľadu na formu dokumentácie, nech už tlačenou
alebo elektronickou), ktoré popisujú funkcie a
používanie licencovaného softvéru a sú verejne k
dispozícii alebo sa bežne poskytujú zákazníkom s
príslušným licencovaným softvérom.
1.13

Softvérová podpora

Softvérová podpora je doplnková voliteľná služba
poskytovaná držiteľovi licencie Spoločnosti alebo
autorizovaným partnerom na základe samostatnej
služby o poskytnutí softvérovej podpory.

2. POUŽÍVANIE
2.1

SOFTVÉRU

Predmet licencie

Na základe vystavenia licenčného certifikátu alebo
akceptácie tejto licenčnej zmluvy s koncovým
používateľom je držiteľovi licencie udelená licencia
za podmienok tejto licenčnej zmluvy.

Spoločnosť prehlasuje, že má právo poskytnúť
licenciu k licencovanému softvéru. Obidve zmluvné
strany berú na vedomie, že držiteľ licencie podľa
tejto zmluvy nezískava vlastníctvo k licencovanému
softvéru a že držiteľ licencie získava iba právo použiť
softvér spôsobom a v rozsahu uvedenom v
aktuálne platnej licenčnej zmluve Spoločnosti s
koncovým používateľom.
V prípade, kedy softvérové produkty tretích strán,
ktoré môžu podliehať vlastným licenčným
podmienkam (napr. knižnice programov, časti
softvérových nástrojov atď.) sú súčasťou softvéru
Spoločnosti, táto poskytne držiteľovi licencie
najjednoduchšie bezvýhradné a neprenosné právo
na používanie softvérových produktov tretích strán
v rozsahu nevyhnutnom k prevádzke licencovaného
softvéru, a to v rozsahu a za podmienok
špecifikovaných v dokumente Zmluvné podmienky
využitia softvéru tretími stranami, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto licenčnej zmluvy s
koncovým používateľom a je dostupný tu:
https://www.ysoft.com/en/support-services/thirdparty-softvér-terms-and-conditions.
2.3

Obmedzená platnosť licencie, pravidlá
zrušenia a blokovania

Pokiaľ Spoločnosť neprijme od držiteľa licencie celý
licenčný poplatok za udelenie licencie, má držiteľ
licencie iba dočasné právo na používanie
licencovaného softvéru podmienené včasnou
úhradou licenčného poplatku a Spoločnosť môže na
základe vlastného rozhodnutia zaistiť dočasnú
povahu prevádzky licencovaného softvéru
vykonaním príslušných technických opatrení
vrátane aktivácie blokačného kódu (podľa nižšie
uvedených ustanovení) v rámci licencovaného
softvéru.
Spoločnosť je ďalej oprávnená okamžite ukončiť
licenciu v prípade, že v lehote splatnosti nebol z
akéhokoľvek dôvodu uhradený celý licenčný
poplatok na bankový účet Spoločnosti. V tomto
prípade je používateľ licencie povinný: (i) vrátiť
súvisiacu dokumentáciu k licencovanému softvéru
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vrátane všetkých médií obsahujúcich inštalačné
súbory; (ii)doložiť písomne a na žiadosť Spoločnosti
zničenie všetkých záložných inštalácií a inštalačných
súborov k licencovanému softvéru; (iii) zdržať sa
používania licencovaného softvéru; (iv) a umožniť
zástupcom Spoločnosti kontrolu splnenia týchto
záväzkov.
Licencovaný softvér môže obsahovať počítačový
kód schopný automatickej blokácie správneho
výkonu alebo fungovanie licencovaného softvéru
alebo jeho častí. Tento blokačný kód môže byť
aktivovaný v prípade, že: (i) Spoločnosti nie je
uhradený celý licenčný poplatok; (ii) Spoločnosti nie
je
umožnený
zodpovedajúci
prístup
k
licencovanému softvéru za účelom pravidelného
vynulovania tohoto kódu (podľa daného prípadu);
(iii) držiteľ licencie porušil tuto licenčnú zmluvu s
koncovým používateľom; alebo (iv) používateľ
licencie ukončil činnosť alebo zanikol.
2.4

Neprevoditeľnosť licencie

Ak nebude výslovne uvedené inak v tejto licenčnej
zmluve s koncovým používateľom, udeľuje sa
licencia k licenčnému softvéru držiteľovi licencie
výhradne k jeho vlastnej podnikateľskej činnosti.
Bez súhlasu Spoločnosti nesmie držiteľ licencie za
úplatu ani bez nej, za protislužbu ani úhradu
žiadnym spôsobom postúpiť svoje práva a
povinnosti vyplývajúce z udelenej licencie, a nesmie
zapožičať, prenajať, udeliť čiastočnú licenciu alebo
akýmkoľvek iným spôsobom previesť licencovaný
softvér alebo ho použiť ako ručenie alebo istinu vo
svoj prospech alebo pre záväzky akejkoľvek inej
osoby.
2.5

Zmeny licencie

Držiteľ licencie nesmie použiť licencovaný softvér
nad rámec udelenej licencie (napr. začlenením
väčšieho počtu používateľov, terminálov, serverov
atď.) a licenciu iným spôsobom, než ako je povolené
v tejto zmluve (napr. ako konečnú licenciu pre
servery atď.) bez predchádzajúceho písomného
(alebo pri elektronickej aktivácii licencie
elektronicky potvrdeného) súhlasu Spoločnosti (a

tým prekročiť rozsah licenčného certifikátu) a bez
úhrady dodatočného licenčného poplatku podľa
platného cenníku Spoločnosti. Ak by držiteľ licencie
použil licencovaný softvér spôsobom alebo v
rozsahu, ktorý nie je povolený v tejto licenčnej
zmluve
s
koncovým
používateľom,
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti,
má Spoločnosť voči držiteľovi licencie nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku
licenčného poplatku, ktorou by držiteľ licencie býval
musel získať k používaniu softvéru Spoločnosti v
miere a za účelom, ku ktorému v skutočnosti softvér
Spoločnosti používa. Úhrada uvedenej zmluvnej
pokuty nemá vplyv na nárok Spoločnosti na
ukončenie platnosti licencie udelenej používateľovi
licencie a držiteľ licencie nemá nárok na
kompenzáciu alebo vrátenie akýchkoľvek skôr
uhradených licenčných poplatkov.
2.6

Držiteľ licencie je oprávnený urobiť jednu záložnú
kópiu inštalačných diskov/súborov pre licencovaný
softvér poprípade licencovaný softvér, ak
Spoločnosť neschváli na základe oprávnenej
žiadosti iný počet záložných kópií. Držiteľ licencie
nesmie používať záložnú kópiu licencovaného
softvéru v rozsahu svojich bežných činností, ku
školeniu ani za účelom prezentácie. Držiteľ licencie
súhlasí s tým, že označí záložnú kópiu prehlásenia o
právach duševného vlastníctva Spoločnosti a
upozornením na skutočnosť, že sa jedná výhradne o
záložnú kópiu, a ďalej identifikačnými štítkami s
podrobnosťami o obdobie, na ktoré je udelená
licencia. S výnimkou záložnej kópie nesmie držiteľ
licencie vytvárať kópie licencovaného softvéru k
žiadnemu inému účelu.
2.7

Úpravy licencovaného softvéru

Držiteľ licencie nesmie vykonávať reverse
engineering,
dekompilovať
ani
rozkladať
licencovaný softvér ani žiadny iný softvér
Spoločnosti a nesmie nijako rekonštruovať zdrojový
kód licencovaného softvéru i iného softvéru
Spoločnosti a kde toto obmedzenie nie je povolené
podľa platnej legislatívy, môže tak urobiť iba v
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minimálnom rozsahu a za účelom, ako vyžaduje
zákon.
2.8

Porušenie práv súvisiacich s licencovaným
softvérom

Držiteľ licencie sa zaväzuje neodkladne informovať
Spoločnosť v prípade, že zistí porušenie práva
Spoločnosti v súvislosti so softvérom Spoločnosti, a
hlavne licencovaným softvérom, a poskytnúť
Spoločnosti zodpovedajúcu pomoc pri presadení
nároku Spoločnosti, ktorý sa týka porušenia práv k
softvéru Spoločnosti.
2.9

Záruky

Spoločnosť zaručuje, že licencovaný softvér bude po
dobu 90 dní od jeho inštalácie fungovať v súlade so
špecifikáciami
uvedenými
v
súvisiacej
dokumentácii, ak i) prevádzka softvéru si nebude
navzájom
prekážať
s
inými
aplikáciami
prevádzkovanými držiteľom licencie alebo v
prostredí počítačových technológií držiteľa licencie,
a ii) bude používaný podľa súvisiacej dokumentácie,
a iii) bude správne nainštalovaný osobou
vyškolenou k tomuto účelu (napr. technikom
Spoločnosti alebo autorizovaným partnerom
Spoločnosti), iv) bude správne používaný v súlade so
špecifikáciami a k účelu licencovaného softvéru.
Pretože licencovaný softvér predstavuje moderný
produkt počítačových technológií svojho druhu a
nie je možné aktuálne vyskúšať a sledovať celé
potenciálne využitie tohoto softvéru, berie držiteľ
licencie na vedomie, že vzhľadom k variabilite
prostredia a nepretržitému vývoju technického
zariadenia, prostredníctvom ktorého je licencovaný
softvér prevádzkovaný a spolu s ktorým funguje,
nemôže Spoločnosť zaručiť, že licencovaný softvér
bude bezpodmienečne bezchybný. Spoločnosť sa
však na základe softvérovej podpory pre danú
licenciu (aktivované buď automaticky alebo
voliteľne) zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie k
náprave zistených chýb, anomálií alebo
opakovaných chýb, ktoré držiteľ licencie nahlási
Spoločnosti, a napraviť tieto nedostatky podľa
vlastného uváženia a podľa závažnosti chyby
prostredníctvom opravy „hotfix" (jednorazové

opravy) alebo všeobecné opravy (kumulované
aktualizácie, aktualizácie v rámci údržby alebo novej
verzie) poskytovanej všetkým oprávneným
používateľom príslušnej verzie licencovaného
softvéru. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo
vyriešiť nárok vyplývajúci zo záruky udelením
licencie na novšiu verziu licencovaného softvéru s
zodpovedajúcimi funkciami. Na dobu poskytnutej
záruky bude prostredníctvom autorizovaných
partnerov Spoločnosti k dispozícii podpora pro
príslušnou verziu licencovaného softvéru.
Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo na občasné
vydanie týchto opráv týkajúcich sa akéhokoľvek
softvéru Spoločnosti za účelom vyriešenia chýb,
anomálií alebo obmedzenej funkčnosti softvéru
Spoločnosti. Ak tieto opravy (kumulované
aktualizácie, opravy hotfix alebo aktualizácie v
rámci údržby) nie sú držiteľom licencie
používateľom inštalované, neplynú z tohoto pre
držiteľa licencie žiadne nároky z poskytnutej záruky.
V prípade, že držiteľ licencie neposkytne zástupcovi
Spoločnosti alebo autorizovanému partnerovi
zodpovedajúce súčinnosti nevyhnutné ku zisteniu
príčiny a dopadu reklamovanej chyby, vrátane
zodpovedajúcej pomoci nevyhnutnej pre jej
odstránenie, stráca v takom rozsahu práva zo
záruky.
Držiteľ licencie je povinný vzniesť svoj nárok
vyplývajúci zo záruky (tzn. nárok na vyriešenie
chyby licencovaného softvéru) prostredníctvom
autorizovaného partnera Spoločnosti, ktorý dodal
alebo podľa daného prípadu implementoval
licencovaný softvér.
Záruka sa nevzťahuje na softvér poskytnutý
bezplatne.
2.10

Ak nie je v tejto licenčnej zmluve s koncovým
používateľom uvedené inak, môže držiteľ licencie
použiť licencovaný softvér iba vo verzii uvedenej v
licenčnom certifikáte, pričom platia tieto výnimky:
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(i) V závislosti na softvérovej podpore aktivovanej
pre pridelenú licenciu (buď automaticky alebo
voliteľne) môže držiteľ licencie využívať novšie
verzie licencovaného softvéru, ktorý vydala
Spoločnosť, po dobu aktivácie softvérovej
podpory;
(ii) Ak sa Spoločnosť rozhodla nahradiť vzhľadom k
nutnosti opravy chýb aktuálnu verziu
licencovaného
softvéru
uvedenou
na
licenčnom certifikáte novou verziou, môže
držiteľ licencie využívať iba náhradnú verziu
licencovaného softvéru, ktorú Spoločnosť
vydala za týmto účelom.
2.11

Záväzky
vyplývajúce
licencovaného softvéru

z

prevádzky

Licencovaný softvér je možné prevádzkovať a
používať iba k vlastným aktivitám držiteľa licencie,
pod dozorom držiteľa licencie a na jeho
zodpovednosť. Držiteľ licencie nesie výhradnú
zodpovednosť za (a) posúdenie vhodnosti použitia
licencovaného softvéru vzhľadom k svojim
požiadavkám, (b) zaistenie správneho používania
licencovaného softvéru s ohľadom na personál a IT
infraštruktúru, (c) zaistenie, aby všetky počítačové
programy a hardware používaný v spojení s
licencovaným softvérom boli predovšetkým bez
chýb, ktoré by mali negatívny vplyv na funkčnosť a
prevádzku licencovaného softvéru, (d) zariadenie
zodpovedajúceho prevádzkovému dozoru a
postupov v rámci organizácie držiteľa licencie, a (e)
prípravu a zavedenie plánu odstraňovanie chýb
vrátane náhrady a bezpečnostných opatrení
(zahrňujúcich
pravidelné
a
odpovedajúce
zálohovanie dát, bezpečnosť dátovej prevádzky,
ochranu dát a redundanciu kritických systémov), (f)
prevádzka softvéru v súladu so zákonom
upravujúcim nakladanie s osobnými alebo
dôvernými údajmi.
2.12

Zodpovednosť

V maximálnom rozsahu umožnenom platnou
právnou úpravou Spoločnosť nie je zodpovedná za
žiadnu priamu ani nepriamu škodu (vrátane mimo
iného škodami vo forme obchodnej straty,

daňových penále alebo iných dlhov voči správnym
úradom, ušlého zisku, poškodenia obchodných
vzťahov a strate alebo poškodeniu dát) vzniknutú na
strane držiteľa licencie alebo u iných strán, ktorým
držiteľ licencie poskytuje služby vyplývajúce z
používania licencovaného softvéru v súlade s
obsahom príslušnej licencie alebo vyplývajúce z
používania
licencovaného
softvéru.
Toto
ustanovenie tiež platí v prípade, keď bola
Spoločnosť dopredu informovaná o možnosti vzniku
tejto škody. Celková výška náhrady škody vzniknutej
na základe zodpovednosti Spoločnosti voči
koncovému používateľovi a všetkým tretím
stranám, vyplývajúca z používania licencovaného
softvéru, popr. akékoľvek iné škody je limitovaná
celkovou
čiastkou
licenčného
poplatku,
uhradeného
držiteľom
licencie,
a
táto
zodpovednosť pokrýva všetky nároky držiteľa
licencie voči Spoločnosti, vyplývajúcej z udelenej
licencie na používanie licencovaného softvér
držiteľom licencie. Spoločnosť tiež nie je
zodpovedná za škody spôsobené (i) činnosťami
tretích strán alebo službami, ktoré tieto strany
poskytujú, (ii) používaním iného softvéru, alebo (iii)
zanedbanou údržbou licencovaného softvéru
(vrátane mimo iného nevykonaním inštalácie
dostupných opráv), vrátane všetkých škôd
spôsobených ďalším dodaným softvérom alebo
službami poskytovanými autorizovanými partnermi
Spoločnosti.
2.13

Licencia nadobúda účinnosť k dátumu, ku ktorému
držiteľ licencie vyjadrí svoj súhlas s podmienkami
licenčnej zmluvy Spoločnosti s koncovým
používateľom, napr. prostredníctvom súhlasu
formou click wrap. Licencia je ukončená/vyprší s
koncom doby, na ktorú bola udelená. Spoločnosť
môže ukončiť licenciu v prípade, že držiteľ licencie
poruší ustanovenia tejto licenčnej zmluvy
Spoločnosti s koncovým používateľom. Bez ohľadu
na spôsob ukončenia licencie platia aj naďalej
ustanovenia podčlánku 2.7, 2.8 a 2.11.
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K ONK RÉ T NE T Y P Y LI C E NC I Í
Na základe druhu získanej licencie majú v danom
prípade prednosť nasledujúce ustanovenia pred
všeobecnými licenčnými podmienkami.

3. POUŽÍVANIE
3.1

SOFTVÉRU

NFR

Licenčný poplatok

Licencia na softvér NFR sa udeľuje zdarma, takže
používateľ licencie nie je povinný hradiť Spoločnosti
licenčný poplatok za licenciu na softvér NFR.
3.2

Bez záruky a bez softvérovej podpory

V súvislosti so softvérom NFR neposkytuje
Spoločnosť žiadne záruky ani prísľuby schopnosti
prevádzky a funkcionality softvéru NFR. Spoločnosť
na softvér NFR neposkytuje žiadnu softvérovú
podporu.
Držiteľ licencie môže používať softvér NFR iba vo
verzii v ňom uvedenej, počas platnosti licencie má
však držiteľ licencie právo získavať aktualizácie.
3.3

4.2

V súvislosti zo skúšobným softvérom neposkytuje
Spoločnosť žiadne záruky ani prísľuby schopnosti
prevádzky a funkcionality softvéru. Spoločnosť na
skúšobný softvér neposkytuje žiadnu softvérovú
podporu.
Držiteľ licencie môže používať skúšobný softvér iba
vo verzii v ňom uvedenej, počas platnosti licencie
má však držiteľ licencie právo získavať aktualizácie.

4.3

4.POUŽÍVANIE

SKÚŠOBNÉHO

SOFTVÉRU

Ukončenie licencie

Držiteľ licencie môže používať skúšobný softvér iba
na obmedzenú dobu (obvykle tri mesiace) a po
uplynutí tejto lehoty je Spoločnosť oprávnená
ukončiť podľa vlastného uváženia licenciu na
používanie skúšobného softvéru s okamžitým
účinkom a bez akejkoľvek náhrady používateľovi
licencie, aj keď licencia na používanie skúšobného
softvéru nie je podľa nižšie uvedených ustanovení
odstavca 1.5 technicky obmedzená na určitú dobu.

Ukončenie licencie

Spoločnosť je oprávnená ukončiť podľa vlastného
uváženia licenciu na používanie softvéru NFR s
okamžitým účinkom a bez akejkoľvek náhrady
držiteľovi licencie.

Bez záruky a bez softvérovej podpory

5.OUTSOURCINGOVÁ
5.1

Licenčný poplatok

Licencia na skúšobný softvér sa udeľuje zdarma,
takže používateľ licencie nie je povinný hradiť
Spoločnosti licenčný poplatok za licenciu na
skúšobný softvér.

Licenčný certifikát

Okrem informácií uvedených vyššie v článku 1.9
obsahuje licenčný certifikát podrobnosti o
osobe/osobách, ktoré/ktorým držiteľ licencie môže
poskytovať služby prostredníctvom licencovaného
softvéru
5.2

4.1

LICENCIA

Rozsah licencie

V prípade udelenia outsourcingovej licencie
držiteľovi licencie je tento oprávnený poskytovať
služby tretím stranám prostredníctvom použitia
licencovaného softvéru, avšak iba tretím stranám
uvedeným na licenčnom certifikáte
5.3

Zodpovednosť používateľa licencie

V prípade udelenia outsourcingovej licencie má
držiteľ licencie plnú zodpovednosť za všetky kroky
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uvedené vyššie v článku 2.11 voči osobe/osobám,
ktoré/ktorým sa používaním licenčného softvéru
majú poskytovať služby.

6. PREDPLATENÁ
6.1

LICENCIA

Používanie novších verzií

Okrem výnimiek uvedených v článku 2.10 môže
držiteľ
licencie
používať
novšie
verzie
licencovaného softvéru, ktoré vydá Spoločnosť v
dobe predplatného obdobia softvéru, avšak iba do
konca obdobia predplatného.
6.2

Doba trvania licencie a jej ukončenie

Licencia je ukončená na konci predplatného
obdobia softvéru. Pred jej ukončením môže držiteľ
licencie predĺžiť platnosť licencie tým, že
Spoločnosti uhradí zodpovedajúci licenčný
poplatok. V tomto prípade sa licencia predlžuje na
dobu, na ktorú bol uhradený licenčný poplatok.
Licenciu je možné vyššie uvedeným spôsobom
opakovane predlžovať.

7.PRÁVA

EXISTUJÚCEHO

POUŽÍVATEĽA LICENCIE A ZMENY
LICENČNEJ ZMLUVY S KONCOVÝM

POUŽÍVATEĽOM
7.1 Používateľ licencie, ktorý získal od Spoločnosti
licenciu pred dátumom účinnosti tejto verzie
licenčnej zmluvy s koncovým používateľom:
(i) môže používať licencovaný softvér v súlade s
licenčnými podmienkami platnými v okamihu
vydania príslušnej licencie,
(ii) má však právo rozhodnúť sa pre túto verziu a
súhlasiť s ňou, pričom v tomto prípade platí, že
bude písomne informovať Spoločnosť o svojom
zámere a vôli prijať túto verziu licenčnej zmluvy
s koncovým používateľom ako záväznú verziu
(priamo
alebo
prostredníctvom

autorizovaných partnerov Spoločnosti a vždy s
odkazom na aktuálnu verziu tohto
dokumentu).
7.2 Držiteľ licencie môže používať licencovaný
softvér v súlade s licenčnými podmienkami
(podmienky licenčnej zmluvy s koncovým
používateľom) platnými v dobe vystavenia
licenčného certifikátu až do (i) uplynutia licenčného
obdobia uvedeného na licenčnom certifikáte v
prípade predplatenej licencie alebo (ii) aktualizácie
licencovaného softvéru na vyššiu verziu v prípade
licencie zakúpenej na konkrétne časové obdobie
alebo neobmedzené obdobie. V prípade predĺženia
predplatného alebo aktualizácie licencovaného
softvéru súhlasí držiteľ licencie s licenčnou zmluvou
s koncovým používateľom (alebo s všeobecnými
licenčnými podmienkami) platnou v okamihu
obnovenia, predĺženia alebo aktualizácie.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A
JURISDIKCIA, RIEŠENIE SPOROV
8.1
Táto licenčná zmluva sa bude riadiť, bude
interpretovaná a vymáhaná v súladu s právom
Českej republiky.
8.2
Všetky spory vyplývajúce z tejto licenčnej
zmluvy s koncovým používateľom a v súvislosti s
touto zmluvou budú riešené s konečným účinkom
rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore
Českej republiky a Agrárnej komore Českej
republiky v súlade s jeho pravidlami, tromi
rozhodcami v súlade s pravidlami rozhodcovského
súdu. Miestom pojednávania je Praha a jazykom
pojednávania je angličtina.
8.3
Táto licenčná zmluva s koncovým
používateľom sa nevzťahuje na kolízne normy
akýchkoľvek jurisdikcií ani na Dohovor OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorých
použitie je výslovne vylúčené.
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