
LICENČNÁ ZMLUVA 

k používaniu aplikácie Disig Desktop Signer  

(vrátane prídavných modulov rozširujúcich jeho základnú funkcionalitu) 

  

Aplikácia Disig Desktop Signer (ďalej len "aplikácia") je dielom v zmysle zákona č. 185/2015 

Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Právo na používanie aplikácie a ďalšie 

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

Inštaláciou aplikácie uzatvárate ako používateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou 

licenčnej zmluvy) so spoločnosťou Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 359 75 946, spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sa,  vl. č. 3794/B, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „licenčná 

zmluva“, „používateľ“ a „poskytovateľ“, používateľ a poskytovateľ spolu tiež aj „zmluvné 

strany“), ktorej znenie je nasledovné: 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1.         Predmetom zmluvy je poskytnutie práva na používanie počítačového programu s 

obchodným označením „Disig Desktop Signer“, ktorého základnou funkcionalitou je 

jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vyhotovovať a overovať kvalifikovaný elektronický 

podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy, a ktorého 

súčasťou sú aj prídavné moduly rozširujúce jeho základnú funkcionalitu o ďalšie funkcie (ďalej 

len „aplikácia“). 

2.         Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje používateľovi právo na použitie 

aplikácie v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) a používateľ sa 

zaväzuje zaplatiť autorovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa čl. III tejto zmluvy. 

Článok II 

Podmienky udelenia licencie 

1.         Aplikáciu je možné nainštalovať iba na technické zariadenie – počítač – 

zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa viď. používateľská príručka a používať 

ju iba spôsobom, ktorý umožňuje používateľské rozhranie aplikácie (spôsob použitia); 

používateľským rozhraním sa rozumejú funkcie aplikácie popísané v používateľskej príručke. 

Aplikáciu nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nej zasahovať iným spôsobom, 

ako umožňuje používateľské rozhranie.   

2.         Aplikáciu   je používateľ oprávnený používať iba v rozsahu zakúpenej licencie 

s príslušnou funkcionalitou, a to vo verzii aplikácie aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie. 

Poskytovateľ môže poskytnúť a umožniť používateľovi používanie novšej verzie aplikácie 

bezplatne (napr. z dôvodu odstránenia funkčných vád aplikácie). 

3.         Na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia, pokiaľ nie je z príslušných 

písomných dokladov zrejmé, že používateľ zakúpil viac licencií. Jednou licenciou sa rozumie 

licencia pre jeden počítač (či už na fyzický alebo virtuálny stroj). Pokiaľ aplikáciu používa 

používateľ na viacerých počítačoch, na používanie aplikácie je potrebný počet licencií 

zodpovedajúci počtu počítačov (fyzických alebo virtuálnych). 



4.         Licencia  sa poskytuje na dobu určenú pri aktivácii aplikácie. 

5.         Licencia používateľa udelená touto zmluvou je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený 

udeliť licenciu aj ďalším osobám; nároky poskytovateľa z tejto zmluvy nie sú udelením 

licencie tretím osobám dotknuté. 

6. Licencia sa poskytuje v rozsahu funkcionalít uvedených v čase predaja licencie v platnom 

cenníku poskytovateľa. Pokiaľ nie je z príslušných dokladov zrejme v akom rozsahu bola 

používateľovi udelená licencia, má sa za to, že mu bola udelená licencia na používanie 

aplikácie s jej základnou funkcionalitou.  

7. Používateľ má možnosť kedykoľvek rozšíriť rozsah zakúpenej licencie v zmysle ponúkaných 

prídavných modulov na rozšírenie jej základných funkcionalít podľa platného cenníka 

poskytovateľa. 

6. Používateľ sa zaväzuje chrániť aplikáciu ako celok, ako aj jej jednotlivé časti (napr. aj 

loga, fotografie, jednotlivé grafické prvky) pred neoprávneným užívaním a nie je bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa oprávnený: 

a) predať, prenajímať, požičiavať alebo iným spôsobom sprístupniť aplikáciu tretej 

osobe, 

b) aplikáciu rozmnožovať, meniť, prekladať, rekompilovať, reassemblovať a vracať do 

predchádzajúceho stavu, 

c) rozmnožovať, zostavovať alebo rozširovať produkty odvodené od aplikácie, 

d) rozmnožovať, prekladať či meniť akúkoľvek dokumentáciu k aplikácií poskytnutú 

poskytovateľom s výnimkou jej použitia pre vlastné účely, resp. účely, pre ktoré bola aplikácia 

dodaná. 

Porušenie týchto záväzkov zo strany používateľa zakladá právo poskytovateľa odstúpiť od 

zmluvy a zamedziť prístup používateľa do aplikácie. Zodpovednosť používateľa za náhradu 

škody spôsobenej poskytovateľovi, tým nie je dotknutá. 

 

Článok III 

Odplata 

1.         Za poskytnutie licencie v príslušnom rozsahu sa platí odplata vo výške podľa platného 

cenníka poskytovateľa; základ pre výpočet celkovej odplaty je počet udelených licencií a cena 

licencie v závislosti od jej rozsahu. Odplata je splatná v lehote v zmysle vystavenej faktúry, 

obvykle 14 dní od poskytnutia inštalačného licenčného kľúča, pokiaľ nebola uhradená na 

základe požiadavky poskytovateľa alebo voľby používateľa už skôr. 

2.         Odplata zahŕňa kúpnu cenu za inštalačné médium (CD). Pokiaľ v danom prípade nie 

je zvolený iný spôsob poskytnutia inštalačných súborov diela (napríklad download – 

stiahnutie súborov z internetovej stránky, poskytnutie súborov v prílohe elektronickej pošty, 

alebo inštalácia poskytovateľom), používateľovi je bezodplatne poskytnuté jedno inštalačné 

médium; pri poskytnutí viacerých licencií jednému používateľovi je poskytovateľ oprávnený 

určiť, či sa poskytne jedno inštalačné médium alebo viacero.  



3.         Odplata za jednu licenciu zahŕňa poskytnutie jedného inštalačného licenčného kľúča 

(potrebného k aktivácii aplikácie v počítači).  

4. Odplata za rozšírenia rozsahu licencie zahŕňa poskytnutie jedného aktivačného kľúča 

k príslušnému prídavnému modulu.  

5.         Odplata nezahŕňa poplatok za inštaláciu, konzultácie a poradenstvo, poštovné a iné 

služby, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

6.         Odplata podľa ods. 1 tohto článku nezahŕňa odplatu za upgrade alebo update 

aplikácie nad rámec zakúpenej licencie. Pod pojmom update aplikácie sa rozumie 

prispôsobenie aplikácie podmienkam zmeneným po inštalácii aplikácie (právnym, technickým, 

a pod.), upgrade aplikácie je rozšírenie funkcií/inovácia alebo funkčná zmena aplikácie, 

ktorých potrebnosť nevyplýva zo zmenených podmienok (právnych, technických, a pod.). 

7.         Poskytovateľ je oprávnený požadovať od používateľa  (má nárok na) poplatky za 

poskytnuté dodatočné služby súvisiace s udelením licencie (napr. poplatok za ďalšie 

poskytnutie licenčných kľúčov, inštaláciu aplikácie poskytovateľom, konzultácie, 

poradenstvo). Výška poplatkov za jednotlivé služby bude predmetom dohody oboch zmluvných 

strán.  

8.         Pokiaľ je poskytovateľ povinný vykonať pre používateľa úkon (napríklad odstránenie 

vady), a tento úkon je potrebné alebo vhodné vykonať na technickom zariadení používateľa 

(na počítači), poskytovateľ má nárok na úhradu nákladov na dopravu do miesta umiestnenia 

technického zariadenia, pokiaľ používateľ neprinesie technické zariadenie do miesta 

určeného poskytovateľom; používateľ môže požadovať, aby takéto miesto bolo určené v rámci 

mesta Bratislavy a okolia, pokiaľ nemá byť v sídle poskytovateľa. 

Článok IV 

Postúpenie, prechod a zánik licencie 

1.         Používateľ je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie aplikácie v rozsahu 

udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa 

a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase poskytovateľa. 

2.         Používateľ 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 používateľovi, sa neprevádzajú; v pochybnostiach rozhodne 

poskytovateľ.  

3.         Zánikom právnej subjektivity používateľa prechádza licencia v rozsahu a za 

podmienok podľa tejto zmluvy na právneho nástupcu, resp. dedičov, inak licencia zaniká. 

4.         Poskytovateľ  je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: 



a) používateľ  použije aplikáciu v rozpore so zmluvou, 

b) používateľ  použije aplikáciu spôsobom znižujúcim jeho hodnotu, 

c) používateľ  postúpi aplikáciu na tretiu osobu v rozpore so zmluvou, 

d) používateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie aplikácie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu poskytovateľa, autora alebo v rozpore s podmienkami uvedenými 

v písomnom súhlase, 

e) používateľ poruší svoju povinnosť podľa Článku VI ods. 1. 

5.         Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak po uzavretí zmluvy 

nastanú zavinením poskytovateľa skutočnosti, z dôvodu ktorých nie je možné aplikáciu použiť. 

  

6.         Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy licencia zaniká.  

7.         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 (napríklad ustanovenie Článku VII ods. 1). 

Článok V 

Vady aplikácie 

1.         Pokiaľ sa v aplikácii vyskytnú funkčné vady (ďalej len „vady“), používateľ má právo 

na ich bezplatné odstránenie, pokiaľ vady oznámi poskytovateľovi do 7 dní od inštalácie 

aplikácie. Za funkčnú vadu sa nepovažuje iný ako používateľom očakávaný spôsob 

fungovania aplikácie, resp. odlišné fungovanie alebo nefunkčnosť aplikácie z dôvodu 

nekompatibility technického zariadenia, na ktorom sa aplikácia prevádzkuje (odsek 5 tohto 

článku). 

2.         Lehota na odstránenie vád je 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 

o výskyte vád poskytovateľovi; oznámenie musí obsahovať údaje o zakúpenej licencii vrátane 

dňa jej zakúpenia, podrobný popis vady, frekvenciu jej výskytu, podrobnú špecifikáciu 

technického zariadenia, na ktorom sa vada vyskytuje. Pokiaľ ide o drobné vady, lehota na 

odstránenie vád je 60 dní; za drobné vady sa považujú vady, ktoré nebránia využívaniu 

funkcií aplikácie (napr. nespôsobujú jej nežiadúce zastavenie). 

3.         Vada sa považuje za odstránenú, pokiaľ poskytovateľ umiestni na internetovej stránke 

www.disig.sk počítačový program, po ktorého správnom nainštalovaní sa vada aplikácie 

odstráni (patch). 

4.         Ak poskytovateľ vadu v lehote podľa odseku 2 neodstráni, používateľ má právo na 

odstúpenie od zmluvy; zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy 

poskytovateľovi. V prípade odstúpenia používateľa od zmluvy má používateľ právo na 

vrátenie odplaty iba v prípade, ak aplikáciu odinštaluje z technického zariadenia stanoveným 

postupom (Článok VI tejto zmluvy). 

5.         Poskytovateľ nezodpovedá za vady a nie je povinný odstrániť funkčné vady, ktoré sa 

vyskytnú po lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku alebo vyplývajú, resp. súvisia so 

skutočnosťou, že technické zariadenie (počítač a/alebo tlačiareň) používateľa 



a) nedosahuje optimálnu špecifikáciu požadovanú poskytovateľom; špecifikácia je 

uvedená v používateľskej príručke alebo na osobitnom dokumente, 

b) je vadné alebo obsahuje vadné komponenty, 

c) nemá nainštalované štandardné národné prostredie (podpora vkladania, zobrazovania 

a tlače slovenských znakov), 

d) obsahuje neštandardné komponenty, ich neštandardnú kombináciu alebo sa inak 

odchyľuje od štandardnej konfigurácie počítača; 

na splnenie podmienky postačuje skutkové naplnenie aj iba niektorej z uvedených možností. 

6.       Poskytovateľ nezodpovedá za vady aplikácie, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho 

používania aplikácie alebo jej časti, t. j. v rozpore s pokynmi poskytovateľa alebo príslušnou 

dokumentáciou.   

7. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť používateľovi žiadne náklady vynaložené v súvislosti s 

uplatnením práv z vád aplikácie a nezodpovedá za škody spôsobené vadami aplikácie. 

8.         Pokiaľ sa funkčná vada prejavuje iba pri niektorej z viacerých poskytnutých licencií, 

odseky 1 až 4 tohto článku sa použijú iba vo vzťahu k tejto licencii (právo iba na čiastočné 

odstúpenie od zmluvy, nárok na vrátenie pomernej časti odplaty, a pod.). 

Článok VI 

Inštalácia aplikácie 

1.         Používateľ je povinný nainštalovať aplikáciu do počítača bezprostredne po pridelení 

inštalačného licenčného kľúča poskytovateľom. Pokiaľ používateľ bezprostredne po pridelení 

inštalačného kľúča neoznámi problém s inštaláciou aplikácie, má sa za to, že aplikácia bola 

nainštalovaná momentom pridelenia inštalačného licenčného kľúča. 

2.         Bez zbytočného odkladu po zániku licencie (zmluvy) je používateľ povinný 

odinštalovať aplikáciu spôsobom určeným poskytovateľom.  

3.         Spôsob pridelenia licenčných kľúčov a formu súvisiaceho kontaktu zmluvných strán 

určí poskytovateľ (napríklad oznámením kľúča a kódov telefonicky). Používateľ je povinný 

poskytnúť poskytovateľovi požadovanú súčinnosť pri prideľovaní licenčných kľúčov 

(napríklad oznámením údajov, kontrolného kódu, a pod.).  

4.  Rozšírenie funkcionalít aplikácie sa realizuje prostredníctvom aktivácie jednotlivých 

modulov a to zadaním zakúpeného aktivačného kľúča do príslušnej, na to určenej časti 

aplikácie v zmysle pokynov poskytovateľa. 

5.         Pokiaľ dôjde k poškodeniu aplikácie alebo zariadenia, ktoré neumožňuje aplikáciu 

používať alebo riadne odinštalovať, túto skutočnosť je používateľ povinný bez zbytočného 

odkladu písomne oznámiť a preukázať poskytovateľovi. Poskytovateľ je oprávnený určiť 

primeraný spôsob preukázania skutočnosti podľa predchádzajúcej vety; za primeranú sa vždy 

považuje požiadavka na ohliadku zariadenia, na ktorom bola aplikácia nainštalovaná.  

Článok VII 

Ďalšie ustanovenia 



1.         Používateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia 

licencie podľa tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv k aplikácií 

zo strany tretej osoby (zneužitie licencie); používateľ objektívne zodpovedá za škody 

spôsobené zneužitím licencie, resp. aplikácie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený 

poskytovateľom.   

2.         Používateľ berie na vedomie, že účelom aplikácie je okrem iného podpisovanie 

dokumentov zaručeným elektronickým podpisom, pričom použitie tejto aplikácie nezbavuje 

používateľa jeho zodpovednosti za končený obsah a použitie výsledného dokumentu. 

V nadväznosti na ustanovenie predchádzajúcej vety používateľ berie na vedomie a súhlasí 

s tým, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú použitím aplikácie.  

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1.         Zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom uskutočnenia 

súhlasného prejavu vôle podľa ods. 5 až 7 tohto článku zo strany oboch zmluvných strán. 

Uzavretie tejto zmluvy je podmienkou používania licencie k aplikácii (podmienkou používania 

aplikácie). 

2.         Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa spravujú 

primerane ustanoveniami Autorského zákona a ustanoveniami ostatných platných právnych 

predpisov. 

3.         Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom prípadné 

spory z nej vyplývajúce, ktoré nebudú urovnané dohodou jej účastníkov, budú riešené 

príslušnými súdmi Slovenskej republiky.  

4.         Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane alebo bude vyhlásené za neplatné 

alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné 

strany sú v uvedenom prípade povinné bez zbytočného odkladu začať rokovať o nahradení 

neplatného alebo neúčinného ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude svojim obsahom a 

účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu. 

5.         Používateľ prejaví svoj súhlas so zmluvou a svoju vôľu byť touto zmluvou a licenčným 

podmienkami viazaný jedným alebo viacerými z nasledovných spôsobov: 

a) elektronicky (voľbou - zaškrknutím rámika pred textom obsahujúcim slovné spojenie 

„oboznámil som sa s obsahom licenčnej zmluvy“ a/alebo „súhlasím s licenčnými 

podmienkami“) na zobrazovacom zariadení počítača pri objednávke aplikácie, 

b) obdobným spôsobom ako je uvedený pod písm. a) tohto odseku, avšak pri inštalácii 

aplikácie, 

c) inštaláciou  aplikácie, 

d) podpisom tejto zmluvy. 

6.         Svoju vôľu byť viazaný touto zmluvou a súhlas so zmluvou a licenčnými podmienkami 

poskytovateľ prejaví jedným alebo viacerými z nasledovných spôsobov: 

a) podpisom licenčnej zmluvy, 



b) umiestnením grafického zobrazenia podpisu svojho štatutárneho orgánu na tejto 

zmluve, 

c) poskytnutím inštalačného licenčného kľúča používateľovi.    

7.         Zmluvné strany nemusia prejaviť svoju vôľu byť viazané touto zmluvou rovnakým 

spôsobom. Za dostatočný sa považuje prejav vôle uskutočnený ktorýmkoľvek zo spôsobov 

uvedených v ods. 5 a 6 tohto článku. 

8.         Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, nie v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu, na znak čoho vykonali 

v zmysle ods. 5 až 7 tohto článku úkon, ktorý znamená prejav ich vôle byť viazaný touto 

zmluvou. 


