
  

          Licenčná zmluva  

Licenčná zmluva je uzatvorená inštaláciou Softvéru, registráciou,        alebo prevodom 

licencie, a to v tom okamihu, ktorý nastane skôr.  

   

 I.  DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV  

  

1. Nadobúdateľom sa  rozumie kupujúci alebo užívateľ, ktorý nadobudol produkt.  

   

2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Ebys s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, 821  

09 Bratislava, IČO: 35714506, zapísaná v obchodnom registri vedenom  

Okresným súdom Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 14363/B  

  

3. Softvérom  sa rozumie počítačový program alebo aplikácia s označením 

MONEO. Softvér slúži na prognózovanie stavu a vývoja finančných prostriedkov 

do budúcnosti.  

  

4. Počítačom sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, príručný PC, 

zariadenie typu „inteligentný telefón“ alebo iné elektronické digitálne zariadenie, 

na ktorom je možné pristupovať k softvéru.  

  

5. Predmetom licencie je udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie softvéru 

nadobúdateľovi za uvedených licenčných podmienok. Nadobúdateľ je oprávnený 

zakúpiť si licenciu na používanie softvéru. Licencia je udelená na dobu určitú a 

má platnosť len na území Slovenskej republiky  

  

 II.  LICENČNÉ PRÁVO.   

Na základe tejto licenčnej zmluvy sa udeľujú nasledujúce práva:  

1. Nadobúdateľ je oprávnený používať softvér len pre svoju potrebu, a to výhradne 

na svojich pracoviskách. 

  

2. Softvér môže Užívateľ inštalovať,  zobrazovať či inak používať (ďalej len 

„Používať“) v takom variante, k akému vlastní licenciu a spôsobom, ktorý 

zodpovedá typu vlastnenej licencie.  Podľa typu vlastnenej licencie sa udeľujú 

nasledujúce práva:  



a) základná licencia pre jeden počítač . Licencia oprávňuje nainštalovať a 

spustiť jednu kópiu Softvéru na jednom Počítači. Licencia neoprávňuje 

spustenie Softvéru súčasne na rôznych Počítačoch.  

 

b) licencia pre viacero počítačov. Licencia oprávňuje nainštalovať a spustiť 

viac kópii Softvéru na viacerých Počítačoch. Licencia oprávňuje spustenie 

softvéru súčasne na rôznych Počítačoch.  

 

c) bezplatná licencia. Softvér označený ako DEMO (demoverzia)  je možné 

používať bezplatne a  bez časového obmedzenia. DEMO verzia neslúži ako 

plnohodnotný softvér, ale je určená len na ukážku funkcii a ich používanie. 

Softvér označený ako TRIAL je možné získať  bezplatne a používať časovo 

obmedzene 14 dní. 

 

3. Softvér obsahuje  technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom 

zabrániť jeho použitiu bez licencie. Softvér  pre svoju prevádzku  vyžaduje trvalé 

internetové spojenie pre účely kontroly použitia licencií a poskytnutia inovácii 

(upgrade).  

  

  

  III.          OCHRANA SOFTVÉRU   

  

1. Je zakázané Softvér ani jeho časti šíriť, prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytnúť 

sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe) alebo iným 

spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie.   

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje Softvér chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, 

ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo 

znehodnotenie Softvéru.   

3. Licencia sa vydáva na Softvér ako celok, vrátane všetkých jeho inovácii. Jeho 

komponenty nie je možné oddeľovať, inštalovať či spúšťať na viacerých 

Počítačoch.  

4. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitým účinkom od zistenia 

porušenia zmluvy, najmä v prípade, že nadobúdateľ licencie opakovane neuhradí  

dohodnutý poplatok za licenciu v stanovenom termíne a výške, urobí alebo rozšíri 

kópie modifikovaného produktu MONEO alebo jeho derivácie, alebo nezabráni 

vyhotovovaniu kópií, derivácii, distribúcii alebo modifikácii systému generovania 

licenčných kľúčov.  

  

 IV.  INOVÁCIE (Upgrade).   

  

1. Softvér podlieha ustanoveniam licenčnej zmluvy platným v okamihu 

uverejnenia danej verzie. Pri inovácii ( upgrade) sa podmienky tejto licenčnej 

zmluvy vzťahujú aj  na inovovaný softvér.  



2. Nadobúdateľ súhlasí s automatickou aktualizáciou Softvéru na najnovšiu 

verziu za účelom poskytnutia nových funkcii a vylepšení Softvéru pre 

nadobúdateľa.   

  

  

V. OCHRANA RIEŠENIA.   

Užívateľ nesmie akokoľvek využiť vedomosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, 

algoritme a použitých metódach, na ktorých je Softvér založený alebo ktoré 

obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití. Tieto vedomosti nesmú byť 

využité ani na vývoj, zhotovenie alebo na obchodné využitie iného Softvéru, ani na 

iné jednanie ohrozujúce alebo porušujúce autorské právo a obchodné záujmy 

Poskytovateľa. O týchto znalostiach je Užívateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.  

  

VI. ZARUKA.   

  

1. Na použiteľnosť Softvéru sa poskytuje záruka v zmysle platných právnych  

predpisov. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré by vznikli v dôsledku jeho 

nesprávneho používania  (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi) alebo 

neznalosťou jeho správneho používania. Poskytovateľ  nezodpovedá za chyby 

spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú  tretia osoba zodpovedá, 

prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.   

2. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri 

použití Softvéru  v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom 

zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním  celého 

postupu.  

3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli alebo by mohli 

vzniknúť nesprávnym použitím  alebo nesprávnou interpretáciou výsledkov 

poskytnutých Softvérom.  

4. Informácie poskytnuté Softvérom MONEO nie sú určené ako finančné 

poradenstvo pre nadobúdateľa a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť  

za možný nepriaznivý finančný vývoj nadobúdateľa. 

5. K Softvéru vo verzii DEMO (demoverzia) neposkytuje  

Poskytovateľ žiadne záruky, ani nezodpovedá za chyby ani prípadnú škodu.  

  

  

 VII.  PLATNOSŤ LICENCIE A ÚHRADA ZA LICENCIU.  

  

1. V prípade platby na faktúru, získava užívateľ od momentu vykonania objednávky 

licenciu na používanie Softvéru na 3 pracovné dni. Ak najneskôr do 3 pracovných 

dní nedôjde k úhrade licencie na bankový účet prevádzkovateľa, licencia zaniká.  



2. Poskytovateľ nie je v prípade záujmu nadobúdateľa o kúpu novej licencie počas 

platnosti existujúcej licencie povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej rozdiel. 

Nadobúdateľ je oprávnený používať len novo udelenú licenciu od poskytovateľa.   

3. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu nadobúdateľovi, ktorý má 

voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich 

zaplatenia.  

  

VIII. UKONČENIE LICENCIE.   

Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia a zaniká odstúpením 

od zmluvy zo strany Poskytovateľa v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných 

alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností Vlastníka 

licencie alebo Užívateľa uvedených v tejto zmluve či vo Všeobecných obchodných 

podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu  

vykonaná do 7 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností.  

  

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

1. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Autorského zákona a Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi predpismi. Ďalšie práva a povinnosti sú upravené vo 

Všeobecných obchodných podmienkach .  

2. Súčasťou tejto zmluvy sú aj technické požiadavky, ktoré sú zahrnuté v jej 

prílohách 

  

  

V Bratislave dňa  1.marca 2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



                                                                                          Príloha č.1   
  

   WEB verzia - Technické a softvérové  požiadavky  

  
 

Webový prehliadač :  Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox     

Procesor:  2-Jadrový 2,1 GHz  *    

Pamäť RAM:   3GB RAM  *    

 

 

     Displej:  Rozlíšenie 1024×768  *    

Internetové pripojenie:  
Softvér vyžaduje trvalé internetové pripojenie.  

 

Import súborov:  

  

Import súborov  je možný len vo  formáte  XLSX alebo 

XLSM  

 

      

 

  

  *  minimálne technické požiadavky  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                                                                           Príloha č.2   
  

   DESKTOP verzia - Technické a softvérové  požiadavky  
  

Operačný systém:  Windows 7 alebo Windows 10    

Procesor:  2-Jadrový 2,1 GHz  *    

Pamäť RAM:   3GB RAM  *    

Miesto na pevnom 

disku:  

  

300 MB *  

Displej:  Rozlíšenie 1024×768  *    

Internetové pripojenie:  

Na aktualizácie, stiahnutie a overenie ličenčného  

kľúča je potrebné stále internetové pripojenie.  

Softvér vyžaduje modul Microsoft .NET Framework 

4.7 ktorý sa v prípade potreby vyžiada na stiahnutie 

počas inštalácie  

Import súborov:  

  

Import súborov  je možný len vo  formáte  XLSX a 

XLSM  

 Export súborov:  Balik MS Windows – program MS Excel    

      

 

  

  *  minimálne technické požiadavky  

  
 


