
LICENČNÁ ZMLUVA 
 
medzi firmou CGS spol. s r.o. (ďalej poskytovateľ) a používateľom programového diela 

1. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto licenčnej zmluvy je prevod práv k používaniu inštalovaného programového diela. Právo k používaniu programového 
diela je stanovené na dobu neurčitú vo väzbe na podmienky uvedené v tejto zmluve. Prevod práv sa technicky zabezpečuje dodaním 
inštalačného súboru s programovým dielom, dokumentáciou v písomnej alebo elektronickej podobe a HW kľúča.  

2. Platnosť zmluvy 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom nainštalovania programového diela do počítača a platí pokiaľ používateľ bude 
dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy. 

3. Záruka 
Záručný a pozáručný servis je zabezpečovaný poskytovateľom. 
Poskytovateľ zaručuje funkčnosť programového diela v súlade s dokumentáciou.  
Záruka sa zásadne nevzťahuje na chyby vzniknuté neodborným zaobchádzaním, živelnou pohromou a pod.. V priebehu záručnej doby 
poskytovateľ bezplatne odstráni chyby vzniknuté preukázateľne z jeho viny. V prípade reklamácie programového diela je nutné 
písomnou formou uviesť chyby a detailný popis príznakov. Poskytovateľ bezodkladne oboznámi používateľa s riešením jeho oprávnenej 
reklamácie. 

4. Používateľ  
Používateľ berie na vedomie, že využitie programového diela je chránené Zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).  
Používateľ nie je oprávnený programové dielo alebo jeho kópie zapožičiavať, prenajímať ani iným spôsobom poskytovať tretím stranám. 
Pre účely kontroly môže byť programové dielo označené evidenčným číslom a licenciou pre používateľa. Používateľ nesmie vykonávať 
zásahy do dodaného programového diela. Používateľ môže mať každú licenciu nainštalovanú najviac na dvoch počítačoch. Súčasne je 
oprávnený používať každú licenciu programového diela len na jednom počítačovom procesore. Pre vlastnú potrebu si môže vyhotoviť 
záložné kópie inštalačných súborov. Používateľ sa zaväzuje nevykonávať žiadne zásahy do dodaného programového diela a rovnako 
nevykonávať činnosti smerujúce k vyradeniu alebo napodobeniu funkcie HW kľúča, ak je súčasťou dodávky. V prípade poškodenia, 
alebo odcudzenia HW kľúča poskytovateľ zaisťuje náhradu za úplatu.  
Prevod práv k používaniu programového diela na iný právny subjekt je možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ 
Ak používateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy je poskytovateľ oprávnený ukončiť okamžite a bez náhrady právo k používaniu 
programového diela, požadovať vrátenie dodaných médií, dokumentácie, prípadne HW kľúčov a môže vymáhať na používateľovi 

prípadnú náhradu škody. 
Touto zmluvou nie sú dotknuté práva poskytovateľa k ďalšiemu zaobchádzaniu s programovým dielom a k jeho ďalšiemu šíreniu v 
zmysle autorského zákona. Poskytovateľ zaručuje registrovaným používateľom právo na informácie o ďalšom vývoji a taktiež výhody 
pri nákupe rozšírenia programového diela podľa podmienok, ktoré budú na jednotlivé rozšírenia stanovené.   
 
V prípade nejasností s licenčnou zmluvou či právami k používaniu programového diela  
sa obráťte na poskytovateľa: 
 
CGS spol. s r.o.  
pracovisko Včelárska 2 
821 05  Bratislava  
tel.: 02/4342 1442, 4342 0085 
e-mail: cgsba@cgs.sk 
http://www.cgs.sk 


