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Licenčné podmienky controllingového systému MonetABC 

Systém MonetABC a všetky jeho moduly sú autorským dielom v zmysle zák. č. 618/2003 Z. z. a v súlade 
s ustanovením § 40 a nasl. tohto zákona udeľuje GRADIENT 5, s.r.o., osoba oprávnená k výkonu majetkových práv 
autora podľa ustanovenia § 55 AZ (ďalej poskytovateľ) používateľovi právo na použitie diela – licenciu, a to 
v nasledovnom rozsahu a v uvedených podmienkach: 

Používateľ práva sa zaväzuje, že vykoná inštaláciu programu MonetABC (ďalej program) najviac na 1 počítači. 
Poskytovateľ udeľuje ďalej neprevoditeľné právo používať na nevýlučnej báze program a jeho sprievodnú 
dokumentáciu (ďalej licencia). Používateľ je plne zodpovedný za výber a inštaláciu programu s cieľom dosiahnutia 
želaného výsledku. V prípade multilicencie sa používateľ zaväzuje prevádzkovať program výlučne pre vnútornú potrebu 
užívateľa v takom počte počítačov, ktorý je uvedený v zmluve. V sieti s viacerými používateľmi je povolené 
prevádzkovať len sieťovú verziu programu s licenciou pre zodpovedajúci počet užívateľov. 

Nie je povolené vykonávať zmeny a úpravy softvéru, alebo porušiť systém jeho kódovej ochrany a zahŕňať softvér 
do iného programového produktu a šíriť takto vzniknutý softvér bez súhlasu autorov. 

Súčasne používateľ vyhlasuje, že neposkytne ani priamo ani nepriamo možnosť získania kópie týchto programov 
ani možnosť robiť rozbor tretej osobe. 

Používateľ práva má možnosť urobiť si jednu záložnú kópiu diela. Z toho nevyplýva právo na väčší počet inštalácií 
než je uvedené v tejto zmluve. Na kópiách je používateľ povinný zreprodukovať všetky texty vrátane autorskoprávnych 
a iných informácií, ktoré sú na origináloch (informácie na správu práv). Nie je dovolené v žiadnej forme reprodukovať 
príručky bez výslovného súhlasu autorov. 

Používateľ sa zaväzuje, že urobí všetky obvyklé rozumné kroky k zabezpečeniu aplikácie a dokumentácie proti 
neoprávnenému kopírovaniu a použitiu. Zdrojový kód aplikácie obsahuje a predstavuje obchodné tajomstvo 
poskytovateľa. Zdrojový kód a v ňom obsiahnuté obchodné tajomstvo nie sú predmetom licenčného ujednania. 

Používateľ sa zaväzuje nerobiť disassemblovanie, dekompiláciu, alebo odvodeniny programu. Zakázané je robiť 
tzv. spätný návrh (reverse engineering), okrem prípadov uvedených v ustanoveniach Autorského zákona, ktoré nie je 
možné zmluvne vylúčiť. 

Používateľ nemá právo na program udeľovať sublicenciu, t.j. poskytovať licenciu tretím stranám, alebo ho požičať 
či prenajímať na leasing. Nadobúdateľ licencie berie na vedomie, že porušením zásad uvedených v tomto ujednaní 
porušuje autorské práva. 

Poskytovateľ zodpovedá výlučne za skutočné škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s používaním predmetného 
diela a boli spôsobené vadami tohto diela, a to len do výšky ceny diela uhradenej používateľom. 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté stratou, zámenu šifrovacích kľúčov, alebo iných 
parametrov. 

Poskytovateľ poskytuje záruku na nosič informácií, na ktorom je zaznamenaný program. Po dobu záručnej lehoty 
v dĺžke 90 dní má užívateľ nárok na výmenu nosiča, či užívateľskej príručky za predpokladu, že tieto vady reklamuje 
v dobe do 90 dní odo dňa uzavretia zmluvy a vadné nosiče, či príručku vráti predajcovi s kópiou dokladu o nadobudnutí. 

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté priamo či nepriamo manipuláciou, nedbalosťou, zneužitím 
zmenami na softvéri vykonanými zákazníkom či inou stranou, taktiež v prípade, keď bude odstránené pôvodné 
označenie distribučných médií . 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny, zlepšenia, revízie, zmeny príručiek bez predbežného upozornenia 
a dohody. 

Uvedené podmienky platia i na všetky upgrady a updaty diela. 

 

 

 

 

 

 Za poskytovateľa Za používateľa 

 Milan Veščičík, konateľ  

 GRADIENT 5, s.r.o. 


