
Licenčná zmluva koncového používateľa 
 
Licenčná zmluva koncového používateľa (End-User License Agreement, ďalej EULA) predstavuje bližší popis práv 
a povinností, ktoré nadobudnete vo vzťahu k softvéru, ktorý budete používať. 
 
Táto EULA je právne záväznou zmluvou medzi Vami, koncovým používateľom (ďalej len Používateľ), ktorý si 
zadovážil Softvér definovaný v bode 1. 
a 
spoločnosťou TOPTEST, s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 363 529 (ďalej len Autor). 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 
Softvér je aplikácia EmiTest vo verziách ET 1.0 SK a ET 1.0 SERVIS na podporu výkonu emisných kontrol pre 
operačný systém Windows. Súčasťou Softvéru sú všetky súvisiace programové komponenty, médiá, tlačené 
materiály, dokumentácia, rozhrania a knižnice. 
 
Inštalovaním Softvéru Používateľ potvrdzuje, že si prečítal túto zmluvu EULA, že jej rozumie a súhlasí s jej 
podmienkami. 
 
Táto EULA nadobúda účinnosť potom, ako Používateľ odsúhlasí všetky tu uvedené podmienky počas inštalácie 
Softvéru, prípadne tým, že začne akýmkoľvek spôsobom Softvér používať. Zmluva EULA je záväzná počas celého 
trvania používateľských práv na Softvér. 
 
Tento Softvér je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Používateľ súhlasí s tým, že táto 
zmluva EULA je vynútiteľná ako akákoľvek iná zmluva, podpísaná Používateľom. Táto zmluva EULA je vynútiteľná 
voči Používateľovi. 
 
V prípade, že s podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA Používateľ nesúhlasí, Softvér ako aj jeho 
komponenty neinštaluje a nepoužíva. 
 
 
2. Predmet zmluvy 
 
Autor na základe súhlasu s podmienkami tejto zmluvy EULA udeľuje Používateľovi licenciu, ktorá ho oprávňuje 
nainštalovať a používať Softvér v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Všetky nižšie uvedené podmienky sa 
vzťahujú na Softvér ako celok, aj na všetky jeho samostatné komponenty. 
 
Všetky Používateľovi vyslovene neudelené práva zmluvou EULA si vyhradzuje Autor. 
 
 
3. Rozsah licencie 
 
Udelením licencie Používateľ získava právo na inštalovanie a používanie Softvéru v rámci jedného zariadenia, na 
ktoré má používateľské práva. 
 
Túto licenciu je možné preniesť na iné zariadenie iba so súhlasom Autora, po uhradení manipulačného poplatku 
vo výške 50 % z aktuálnej ceny licencie, a po registrácii nového zariadenia v databáze Autora prenosom dát cez 
internet do elektronického systému Autora.  



Používateľ súhlasí s tým, že Softvér je chránený voči nepovolenému kopírovaniu a neobmedzenému používaniu. 
Autor má právo evidovať vo svojom elektronickom systéme:  
a) meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby používateľa softvéru spolu s fyzickou adresou, na 

ktorej sa nachádza zariadenie s inštaláciou softvéru a kontaktnými údajmi osoby poverenej Používateľom na 
komunikáciu s Autorom, 

b) unikátne číslo sieťovej karty a systémového disku v zariadení s inštaláciou Softvéru. 
 
Používateľ je povinný zabezpečiť pripojenie na internet počas inštalácie softvéru. Autor si vyhradzuje právo 
aktivovať Softvér cez internet počas jeho prvotnej inštalácie i počas prenosu Softvéru na nové zariadenie. Za nové 
zariadenie sa pokladá i jeho akákoľvek technická zmena, ovplyvňujúca unikátne číslo sieťovej karty alebo 
systémového disku.  
 
Používanie Softvéru a všetkých jeho komponentov v rozpore s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA je 
porušením práva na intelektuálne vlastníctvo Autora a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na 
používanie Softvéru, ktoré sú Používateľovi udelené touto zmluvou EULA. 
 
 
4. Autorské práva 
 
Všetky majetkové autorské práva k Programu aj všetkým jeho častiam patria Autorovi. Program je chránený 
autorským zákonom platným na území Slovenskej republiky a v ďalších štátoch podľa medzinárodných dohôd, 
upravujúcich práva duševného vlastníctva. 
 
Nie je povolené vykonávať ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z uvedených činností: 
 
a) vykonávať akékoľvek zmeny Softvéru, 
b) uskutočňovať spätnú analýzu, vytvárať odvodené diela alebo dekompilovať Softvér, 
c) prenajímať, poskytovať licencie, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva poskytované touto zmluvou EULA 

a ďalšie práva, vzťahujúce sa na Softvér akejkoľvek osobe alebo umožniť kopírovanie Softvéru alebo jeho 
ľubovoľnej časti okrem prenosu inštalácie do nového zariadenia v súlade s článkom 3. 

 
 
5. Inovácie 
 
Používateľ si vyhradzuje právo vytvoriť novú verziu Softvéru, ktorá poskytuje novú funkcionalitu alebo odráža 
nové legislatívne požiadavky na emisné kontroly. 
V prípade vydania novej verzie si je Používateľ vedomý, že bez akceptovania k nej prislúchajúcich zmluvných 
podmienok môže byť ďalšie používanie Softvéru v rozpore s budúcou legislatívou SR. 
 
 
6. Záruka 
Autor poskytuje k Softvéru dva roky záruky odo dňa predaja Autorom alebo sprostredkovateľom. Dátum aktivácie 
licencie, aj keď je neskorší ako deň predaja, nepredlžuje trvanie záruky. 
 
Používateľ rozumie a výslovne súhlasí, že používa Softvér na svoje vlastné riziko a že Softvér je poskytovaný „tak, 
ako je“. 
 



Záruka sa vzťahuje na funkčnosť v rozsahu, ktorý je popísaný v dokumentácii k Softvéru pri prevádzke na 
zariadení, vyhovujúcom parametrami a typom pripojených periférií popisu, uvedenom v dokumentácii, dodanej 
k Softvéru.  
Súlad Softvéru s požiadavkami slovenskej legislatívy pre výkon emisných kontrol, platnej ku dňu ukončenia 
overovania vhodnosti, overila príslušným orgánom SR poverená organizácia. Autor nepreberá zodpovednosť za 
dodatočné požiadavky od poverenej organizácie alebo iného orgánu SR, ktoré vzniknú po vydaní Osvedčenia 
o vhodnosti zariadenia pre výkon emisných kontrol v SR (ďalej len Osvedčenie). 
 
Záruka sa nevzťahuje na vylepšenia funkcionality ani uvedenie Softvéru do súladu so zmenami legislatívy po 
vydaní Osvedčenia. 
 
Autor nie je zodpovedný za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, spôsobené používaním 
Softvéru. Obmedzenie zodpovednosti Autora voči škodám, spôsobeným Používateľovi platí aj vtedy, ak Autor 
mohol vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd. 
 
Žiadna rada alebo informácia, či ústna alebo písomná, získaná Používateľom od Autora alebo prostredníctvom 
Softvéru, nerozširuje záruku nad rámec, uvedený v tejto zmluve. 
 
Autor má právo zahrnúť do Softvéru funkciu, ktorá po závažnom probléme s funkcionalitou Softvéru pošle 
automaticky cez internet do informačného systému Autora diagnostické informácie, ktoré budú obsahovať 
technické dáta o zariadení a parametroch softvéru. Autor sa zaväzuje, že tieto informácie budú využité jedine na 
riešenie problému s funkcionalitou Softvéru. 
 
 
9. Technológie a softvér tretích strán 
 
Softvér využíva špecifický softvér tretích strán a spolupracuje s presne určenými periférnymi zariadeniami. Na 
použitie softvéru tretích strán sa vzťahujú iné zmluvné podmienky, ktoré sú nezávislé od podmienok tejto zmluvy. 
Využitie iného softvéru tretích strán alebo iných periférií ako takých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k Softvéru, 
spôsobí, že Autor má právo neriešiť záručné požiadavky až do uvedenia Zariadenia do súladu s dokumentáciou. 
Záruka sa o toto obdobie nepredlžuje.  


