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LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

 
 
Dôležité! Prečítajte si pozorne nasledovné podmienky pred inštalovaním, kopírovaním alebo používaním produktu: 
 
Táto Licenčná zmluva koncového používateľa  (ďalej len „ZMLUVA“) je právnou zmluvou medzi koncovým používateľom licenčných práv 
(fyzickou alebo právnickou osobou, ďalej len „KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ“), ktoré sú v tomto dokumente udelené a medzi spoločnosťou Ardaco, 
a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO: 35 829 36, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2903/B (ďalej 
len „ARDACO“), upravujúcou práva pre používanie programového vybavenia počítača a môže zahŕňať aj pridružené médiá, vytlačené materiály 
a on-line alebo elektronickú dokumentáciu (ďalej len „SOFTVÉROVÝ PRODUKT“), ktoré sú chránené autorskými právami a medzinárodnými 
zmluvami. SOFTVÉROVÝ PRODUKT zahŕňa aj všetky aktualizácie a dodatky k originálnemu SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU poskytované 
spoločnosťou ARDACO. Vykonaním inštalácie, kopírovaním alebo používaním SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU vyjadrujete svoj súhlas, že ste 
viazaní dodržiavať podmienky tejto ZMLUVY. Ak s podmienkami tejto ZMLUVY nesúhlasíte, neinštalujte a nepoužívajte SOFTVÉROVÝ 
PRODUKT. SOFTVÉROVÝ PRODUKT môžete vrátiť na miesto jeho zakúpenia s celou vyššie uvedenou dokumentáciou a obalmi, dokladmi o 
jeho zaplatení. Táto ZMLUVA je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto ZMLUVU. ZMLUVU môžete kedykoľvek vypovedať tak, že 
natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite SOFTVÉROVÝ PRODUKT, všetky prípadné záložné kópie a všetok 
súvisiaci materiál, ak Vám bol poskytnutý spoločnosťou ARDACO. 
 
TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA, ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. ARDACO zostáva vlastníkom kópie 
SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a prípadného fyzického média, na ktorom sa SOFTVÉROVÝ PRODUKT dodáva v obchodnom balení, ako aj 
všetkých kópií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, na ktoré má KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ právo podľa tejto ZMLUVY. 
 
 
1. Udelenie licencie 
 
ARDACO Vám ako KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI udeľuje nevýlučnú licenciu, umožňujúcu Vám používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT 
kdekoľvek. Všetky podmienky uvedené ďalej sa vzťahujú na SOFTVÉROVÝ PRODUKT ako celok, ako aj na jeho jednotlivé komponenty. 
 
 
2. Licencia 
 
Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto ZMLUVY a dodržiavate všetky jej zmluvné podmienky, ARDACO Vám udeľuje práva na 
inštaláciu, používanie, zobrazenie alebo sprístupnenie (ďalej „SPUSTIŤ“) jednej kópie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo akúkoľvek 
predchádzajúcej verzie určenej pre ten istý operačný systém na jedinom počítači, pracovnej stanici, termináli, príručnom počítači, mobilnom 
zariadení, alebo inom digitálnom elektronickom zariadení (ďalej „POČÍTAČ“).  
 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT tiež môžete uložiť do pamäte alebo nainštalovať jeho kópiu na zariadenie, ako je napríklad sieťový server, 
používané na SPUSTENIE SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na ďalších POČÍTAČOCH prostredníctvom siete, musíte si však zaobstarať a 
prideliť licenciu každému jednotlivému POČÍTAČU, na ktorom SOFTVÉROVÝ PRODUKT z pamäťového zariadenia SPÚŠŤATE. Licenciu pre 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT je možné používať v jednom a tom istom čaše iba na jedinom POČÍTAČI a nie je možné ju zdieľať. Nesmiete 
umožniť neoprávnenej osobe používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT a pracujúcej  s Vami vo viacužívateľskom systéme, aby používala 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT. 
 
Všetky práva a zákonné nároky súvisiace so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM, ktoré nie sú výslovne zaručené touto ZMLUVOU, si vyhradzuje 
spoločnosť ARDACO. 
 
Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto ZMLUVY má ARDACO 
právo odstúpiť od ZMLUVY bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má ARDACO pre takýto prípad k dispozícií. V 
prípade zrušenia licencie musíte softvér a všetky záložné kópie okamžite odstrániť, zničiť alebo na svoje náklady vrátiť ARDACO alebo na 
miesto, kde ste SOFTVÉROVÝ PRODUKT získali. Po skončení platnosti licencie má ARDACO nárok aj na zrušenie nároku KONCOVÉHO 
POUŽÍVATEĽA na používanie funkcií SOFTVÉROVÝ PRODUKTU, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom ARDACO alebo serverom tretích 
strán. 
 
Táto Licenčná zmluva podlieha právu toho štátu, v ktorom ste SOFTVÉROVÝ PRODUKT zakúpili. 
 
 
3. Práva a obmedzenia 
 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT je označený „Nie je na ďalší predaj” alebo „Not For Resale“, preto bez ohľadu na ostatné odseky tejto ZMLUVY je 
použitie tohto SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU obmedzené na účely predvádzania, testovania alebo hodnotenia a SOFTVÉROVÝ PRODUKT 
nesmiete ďalej predávať, poskytovať naňho leasing, pôžičku, dať ho do prenájmu alebo ho iným spôsobom previesť za protihodnotu. ARDACO 
popiera akúkoľvek záruku, či právnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu voči Vám. SOFTVÉROVÝ PRODUKT vrátane príslušnej dokumentác ie, 
je dodávaný bez záruky alebo podmienky akéhokoľvek druhu a to ani vyslovenej, ani predpokladanej. ARDACO Vám neposkytuje žiadne 
vytlačené materiály. 
 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT nesmiete spätne rozkladať, dekompilovať ani disasemblovať s výnimkou prípadov a to iba do tej miery, do akej je 
táto činnosť výslovne povolená aplikovateľným zákonom napriek tomuto obmedzeniu. Zakázaná je modifikácia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU 
okrem tých častí, ktoré poskytuje SOFTVÉROVÝ PRODUKT na tento účel a sú popísané v dokumentácii.  
 
Na SOFTVÉROVÝ PRODUKT sa udeľuje licencia ako na celok. Časti jeho komponentov nemôžu byt rozdelené pre používanie na viac než 
jednom POČÍTAČI. 
 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT nesmiete prenajímať, požičiavať, nesmiete ho poskytnúť na leasing a udeľovať k nemu prístup tretím stranám, 
vrátane sieťového prístupu a iných prístupových metód.  
 
Pôvodný vlastník licencie na SOFTVÉROVÝ PRODUKT smie urobiť jednorazový trvalý prevod tejto ZMLUVY a SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU 
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priamo na KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Tento prevod musí zahŕňať celý SOFTVÉROVÝ PRODUKT (vrátane všetkých komponentov, médií, 
tlačených materiálov, vyšších verzií). Nadobúdateľ takéhoto jednorazového prevodu musí súhlasiť s podmienkami tejto ZMLUVY, vrátane 
záväzku, že ďalej neprevedie túto ZMLUVU a SOFTVÉROVÝ PRODUKT. 
 
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva, spoločnosť ARDACO môže túto ZMLUVU vypovedať v prípade, ak nesplníte akúkoľvek z 
podmienok tejto ZMLUVY. V takomto prípade ste povinný zničiť všetky kópie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, všetky časti jeho komponentov a 
musíte tiež SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU odinštalovať. 
 
Všetky práva k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU, okrem práv, ktoré Vám ako KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU 
boli výslovne udelené v tejto ZMLUVE, si ARDACO vyhradzuje pre seba. 
 
 
4. Podporné služby 
 
ARDACO vám môže poskytnúť podporné služby, súvisiace so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM (ďalej „Podporné služby“). Podporné služby sa 
riadia politikou a koncepciou spoločnosti ARDACO, tieto podporné služby sú prístupné v materiáloch, ktoré poskytuje spoločnosť ARDACO. 
Akýkoľvek doplnkový softvérový kód, ktorý ste dostali v rámci podporných služieb, sa považuje za súčasť SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a 
podlieha podmienkam tejto zmluvy. Pokiaľ ide o údaje, ktoré poskytnete spoločnosti ARDACO v rámci podporných služieb, spoločnosť 
ARDACO môže tieto údaje použiť pre svoje obchodné účely vrátane podpory produktu a vývoja za predpokladu, že spoločnosť ARDACO 
nepoužije tieto údaje takým spôsobom, aby Vás osobne identifikovali.  
 
 
5. Vyššie verzie (upgrade) 
 
Ak je SOFTVÉROVÝ PRODUKT označený ako vyššia verzia (upgrade), musíte vlastniť riadnu licenciu na používanie tohto produktu, ktorý bol 
označený spoločnosťou ARDACO ako produkt spôsobilý na vyššiu verziu, aby ste mali nárok na používanie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. 
SOFTVÉROVÝ PRODUKT označený ako vyššia verzia nahrádza alebo doplna produkt, ktorý je základom vašej spôsobilosti pre vyššiu verziu. 
Výsledný produkt vyššej verzie môžete používať iba v súlade s podmienkami tejto ZMLUVY, resp. Licenčnej zmluvy, s ktorou je výsledný 
produkt dodávaný. Ak je SOFTVÉROVÝ PRODUKT vyššou verziou komponentu balíka softvérových programov, na ktoré vlastníte licenciu ako 
na jeden produkt, SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže byt používaný a prevádzaný iba ako súčasť tohto balíka a nesmie byt oddelený. Spoločnosť 
ARDACO si vyhradzuje právo ukončiť a viac neposkytovať podporu predošlej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na základe dostupnosti 
jeho vyššej verzie. 
 
 
6. Záložná kópia 
 
Po nainštalovaní SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU si môžete ponechať pôvodné médium, na ktorom bol dodaný SOFTVÉROVÝ PRODUKT od 
spoločnosti ARDACO, výlučne na zálohovacie účely. Okrem tohto prípadu nesmiete vytvárať ďalšie kópie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU 
alebo tlačených materiálov priložených k tomuto SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU. 
 
 
7. Autorské práva 
 
Všetky vlastnícke a autorské práva na SOFTVÉROVÝ PRODUKT, sprievodné tlačené materiály a akékoľvek kópie SOFTVÉROVÉHO 
PRODUKTU sú majetkom spoločnosti ARDACO alebo jej partnerov. Ak tento SOFTVÉROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentáciu, ktorá je 
dodaná výhradne v elektronickej forme, môžete si vytlačiť jej jednu kópiu. Tlačené materiály priložené k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU 
nesmiete kopírovať. 
 
Všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva na obsah, ktorý je možné sprístupniť používaním SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, sú 
vlastníctvom oprávneného majiteľa obsahu a môžu byt chránené zákonom o autorských právach alebo medzinárodnými zmluvami. S touto 
ZMLUVOU nezískavate žiadny nárok na využívanie takéhoto obsahu.  
 
 
8. Záruky a náhrady škody 
 
Spoločnosť ARDACO poskytuje záruku, že médiá so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM nebudú mať pri štandardnom používaní chyby v 
materiáli, a to počas obdobia stanoveného legislatívou štátu, v ktorom ste si SOFTVÉROVÝ PRODUKT zakúpili.  
 
Spoločnosť ARDACO neberie na seba právnu zodpovednosť za náhradu škôd, priamych aj nepriamych, za akúkoľvek náhradu škody za 
stratené zisky v podnikaní, za pozastavenie podnikania, za stratu obchodných informácií alebo za akúkoľvek inú finančnú stratu zapríčinenú 
používaním softvéru a rovnako ani za škody zapríčinené možnými chybami v SOFTVÉROVOM PRODUKTE. 
 
Spoločnosť ARDACO nezaručuje, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT nebude obsahovať žiadne chyby a bude správne fungovať, keď sa bude 
používať zároveň s iným softvérom alebo hardvérom. Okrem toho, čo je v tejto ZMLUVE explicitne uvedené, spoločnosť ARDACO neposkytuje 
žiadne iné záruky, ani predpokladané, týkajúce sa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. 
 
V každom prípade, povinnosť alebo právna zodpovednosť spoločnosti ARDACO podľa tejto ZMLUVY, bez ohľadu na charakter jej príčiny, 
neprekročí výšku nákupnej ceny zaplatenej za SOFTVÉROVÝ PRODUKT.  
 
 
9. Doplňujúce ustanovenia 
 
Túto ZMLUVU môžu dopĺňať ďalšie ustanovenia licenčných podmienok konkrétnej softvérovej licencie, ktoré sú prílohou tejto ZMLUVY a tvoria 
jej neoddeliteľnú súčasť. Licenčné podmienky môžu byť dodané v elektronickej forme na elektronickom médiu alebo sú uvedené v elektronickej 
forme na príslušnej internetovej stránke výrobcu/predajcu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. 
 
Stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami a beriete na 
vedomie Všeobecné podmienky používania ako aj Zásady ochrany osobných údajov Ardaco, publikované na https://www.qsign.sk/tsp/.  
 
 
 
 

https://www.qsign.sk/tsp/
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10. Vyhlásenie koncového používateľa 
 
Ako KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ uznávate, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT je poskytovaný "AKO STOJÍ A LEŽÍ", bez výslovnej alebo implikovanej 
záruky akéhokoľvek druhu a v maximálnej miere dovolenej aplikovateľnými zákonmi. Ani ARDACO, ani jeho poskytovatelia licencií, ani držitelia 
autorských práv neposkytujú akékoľvek výslovné alebo implikované prehlásenia alebo záruky, najmä nie záruky predajnosti alebo vhodnosti pre 
konkrétny účel  alebo záruky, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT neporušuje žiadne patenty, autorské práva a ochranné známky alebo iné práva 
tretích strán. Neexistuje žiadna záruka so strany ARDACO, ani žiadnej ďalšej strany, že funkcie, ktoré obsahuje SOFTVÉROVÝ PRODUKT, 
budú vyhovovať vašim požiadavkám, alebo že prevádzka SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU bude nerušená a bezchybná. Preberáte úplnú 
zodpovednosť a riziko za výber SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU pre dosiahnutie vami zamýšľaných výsledkov a za inštaláciu. Používanie 
a výsledky, ktoré so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM dosiahnete. 
 
 
 
 
Táto Licenčná zmluva je platná od 1. 5. 2022. 
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Licenčná zmluva pre softvérové licencie 

produktov QSign™ verzie 6.x 
 

(Licenčné podmienky) 
 
 
I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. Aplikácia QSign™ (ďalej len "aplikácia") je dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon). Právo na používanie aplikácie a 

ďalšie autorské práva k aplikácii sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi. 
 

2. Aktiváciou aplikácie uzatvárate ako užívateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou licenčnej zmluvy) so spoločnosťou Ardaco, a.s., 
so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 36, spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2903/B, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „licenčná zmluva“, „užívateľ“ a „poskytovateľ“, užívateľ 
a poskytovateľ spolu tiež aj „zmluvné strany“), ktorej znenie je nasledovné: 

 
 
II. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie práva na používanie počítačového programu s obchodným označením „QSign™“, ktorého podstatou je 

podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom v kancelárskom prostredí (ďalej len „aplikácia“). 
 

2. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje užívateľovi právo na použitie aplikácie (ďalej len „licencia“) a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť 
autorovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa tejto zmluvy. 

 
3. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje nasledovné licencie QSign: 

• QSign licencia na overovanie 

• QSign Desktop 

• QSign Desktop Plus 

• QSign Desktop PDF 

• QSign multilicencia 
 
 
III. Všeobecné podmienky udelenia licencie QSign 
 
1. Aplikáciu je možné nainštalovať iba na technické zariadenie (osobný počítač) zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa a užívať 

ho iba spôsobom, ktorý umožňuje užívateľské rozhranie aplikácie (spôsob použitia). Užívateľským rozhraním sa rozumejú funkcie aplikácie 
popísané v používateľskej príručke. Aplikáciu nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nej zasahovať iným spôsobom, ako 
umožňuje užívateľské rozhranie. 

 
2. Aplikáciu je užívateľ oprávnený užívať iba do rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii aplikácie aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a umožniť užívateľovi užívanie novšej verzie aplikácie bezplatne vo forme aktualizácií len danej hlavnej 
(„major“) verzie aplikácie (QSign 6.x). 

 
3. Na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia QSign, pokiaľ nie je z príslušných písomných dokladov zrejmé, že užívateľ zakúpil viac 

licencií QSign. Jednou licenciou QSign sa rozumie licencia pre jedno technické zariadenie (osobný počítač). Pokiaľ dielo (aplikáciu) užívajú 
dvaja alebo viac užívateľov na jednom počítači, počet potrebných licencií QSign pre daný počítač zodpovedá číslu jeden. Pokiaľ dielo 
(aplikáciu) užíva jeden užívateľ na viacerých počítačoch (zariadeniach) naraz, na používanie aplikácie je potrebný taký počet licencií QSign, 
ktorý zodpovedá počtu týchto zariadení. 

 
4. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok nie 

sú udelením licencie tretím osobám dotknuté. 
 
 
IV. Podmienky udelenia QSign licencie na overovanie 
 
1. Poskytovateľ poskytuje aplikáciu s licenciou na overovanie na voľné bezplatné používanie užívateľovi. Užívateľ má právo bezplatne užívať 

aplikáciu s licenciou na overovanie v maximálnom rozsahu desať licencií. Užívať aplikáciu vo vyššom rozsahu má užívateľ právo len 
s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa. 

 
2. Licencia na overovanie je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. 
 
3. Licencia oprávňuje užívateľa len na využívanie funkcií overovania elektronického podpisu v aplikácii, ktoré sú popísané v používateľskej 

príručke. 
 
 
V. Podmienky udelenia licencií QSign Desktop, QSign Desktop Plus a QSign Desktop PDF 
 
1. Licencie QSign Desktop, QSign Desktop Plus a QSign Desktop PDF sa poskytujú na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom prvej aktivácie 

tejto licencie a je viazaná na jedno technické zariadenie (osobný počítač), na ktorom je licencia aktivovaná.  
 

2. Pri zmene zariadenia sa vyžaduje deaktivácia príslušnej licencie na aktuálnom zariadení. Následne je umožnená aktivácia tejto licencie na 
inom zariadení, pričom doba platnosti licencie sa naďalej odpočítava od dátumu prvej aktivácie danej licencie. 
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3. Licencia oprávňuje užívateľa na využívanie funkcií overovania a vytvárania elektronického podpisu v aplikácii, ktoré sú popísané 
v používateľskej príručke, a to v rozsahu uvedenom v popise licencie na web stránke elektronického obchodu, v licenčnom liste alebo inom 
zodpovedajúcom dokumente. 

 
 
VI. Podmienky udelenia multilicencie QSign 
 
1. Multilicencia QSign je časovo neobmedzenou verziou licencie QSign (QSign Desktop, QSign Desktop Plus alebo QSign Desktop PDF), 

ktorej platnosť je limitovaná dobou životnosti zariadenia, na ktorom bola aktivovaná. 
 

2. Multilicencia je neprenosná. Túto licenciu je možné aktivovať a rozšíriť tak používanie aplikácie na ďalšie zariadenia toľko krát, aký počet 
aktivácií multilicencia povoľuje. 

 
 
VII. Odplata 
 
1. Poskytnutie QSign licencie na overovanie je bezplatné podľa podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve. 

 
2. Za poskytnutie ostatných licencií QSign sa platí odplata vo výške podľa platného cenníka poskytovateľa. Základ pre výpočet celkovej 

odplaty je počet udelených licencií a cena licencie. 
 

3. Licencie QSign môžu byť kombinované s ďalšími dodatočnými produktmi alebo službami, čo bude mať dopad aj na výslednú odplatu. 
 
 
VIII. Postúpenie a prechod licencie 
 
1. Užívateľ je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom poskytovateľa a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase poskytovateľa. 
 

2. Užívateľ je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu, pokiaľ pred postúpením oboznámi tretiu osobu (nadobúdateľa) s obsahom 
tejto licenčnej zmluvy a nadobúdateľ písomne vyhlási, že pristupuje k licenčnej zmluve. Postúpenie licencie nadobúda účinnosť doručením 
oznámenia o postúpení poskytovateľovi. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje (meno/názov, bydlisko/sídlo, dátum 
narodenia/IČO, registrácia) a kontaktné údaje nadobúdateľa a jeho prílohou musí byť originál písomného vyhlásenia podľa predchádzajúcej 
vety. Právo na prvé bezplatné obdržanie inštalačného licenčného kľúča ani iné práva/plnenia, z ktorých povahy vyplýva, že boli poskytnuté 
touto zmluvou alebo poskytovateľom iba prvému užívateľovi, sa neprevádzajú. V pochybnostiach rozhodne poskytovateľ. 

 
3. Zánikom právnej subjektivity užívateľa prechádza licencia v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy na právneho nástupcu, resp. 

dedičov, inak licencia zaniká. 
 
 
IX. Odstúpenie od zmluvy a zánik licencie 
 
1. Aktiváciou aplikácie užívateľ softvérovej licencie QSign berie na vedomie a súhlasí, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie 

licencie, nakoľko predmet zmluvy vzhľadom na jeho vlastnosti má charakter tovaru, ktorý nie je možné vrátiť. Tým však nie sú dotknuté 
práva užívateľa na reklamáciu produktu. 
 

2. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak po uzavretí zmluvy nastanú zavinením poskytovateľa skutočnosti, z dôvodu 
ktorých nie je možné dielo použiť. 

 
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

a) užívateľ použije dielo v rozpore so zmluvou, 
b) užívateľ použije dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu, 
c) užívateľ postúpi dielo na tretiu osobu v rozpore so zmluvou, 
d) užívateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa autora alebo v rozpore 

s podmienkami uvedenými v písomnom súhlase. 
 
4. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy licencia zaniká. 

 
5. Zánik platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých zo zmluvy alebo z ich povahy vyplýva, 

že majú ostať záväzné aj po zániku platnosti a účinnosti zmluvy. 
 
 
X. Záverečné ustanovenia 
 
1. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému 

zásahu do autorských práv k dielu zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Užívateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím 
licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený poskytovateľom. 
 

2. Platnosť tejto licenčnej zmluvy a licenčných podmienok sa vzťahuje na softvérové licencie a služby poskytované pre softvérový produkt 
QSign verzie 6.x („x“ znamená číslo podverzie).  

 
3. Tieto licenčné podmienky tvoria prílohu a sú neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy koncového používateľa produktov QSign™, ktorú 

používateľ uzatvára vyjadrením súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy počas inštalácie softvérového produktu. 
 
 
 
 
Táto Licenčná zmluva je platná od 1. 5. 2022. 


