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I lng.JánVlček ToPsET
VSEOBECNE LICENCNE PODMIENKY

Preambula
Tieto Všeobecné icenčné podmienky na počitačovó programy (dalej len 'Llcenčné
podmienky'') sa Vzt'ahujú na potvrdenie obj9dnáVok _ náVlhoV zmlúV (V prípade
'krabicového'predaja programov móŽe mat'potvrdenie objednáVky ai formu textu V

daňovom dokiade s priLoženým] L cenónýml podmlenkami)' na Licenčné ZmlUVy azm|wy
o aktualizácii programov medzi poskytovatel'om licencie - firmou Ing Ján Vlěek ToPSET
(dalej len'ToPsET') a nadobúdatel'om (fyzickou alebo práVnickou osobou) a tvoÍia ich
neoddelitelnú súčast. Platná Licenčná zmluva a zmluva o aktualjzácii programov' platné
potvrdene ob]ednáVky aebo akceptovaný (t'j' zaplatený alebo Vstanovenej lehote
nevláiený naspát') daňový doklad s priloŽenými Licenčnými podmienkami sú práVnymi
zm]uvam ktorými udeuje'T'oPsET nadobúdatel'ovi súhlas (dale] en'icenciu') na
pouŽitie diela, spoločného diela alebo zamestnaneckého diela (d'ale] len'diela') na
dohodnuté obdoble' V rozsahu a za odmenu podl'a znenia Licenóných podmienok a/alebo
Licenčne] zmluvy' zmluvy o aktualizácii programov' potvrdenia objednáVky alebo
daňového dokladu D]elom sú počítačové programy (dalej len ''programy")' dodané
V akejkoiVek forme (na nosiěi napr. CD SD, poskytovatel'om na]nšta]ované do Zarladenia
nadobúdaiel'a' dodané elektronicky a ebo ako súčast programoVého Vybavenla zaliadenia
dodaného poskytovatel'om a pod') ToPsET má na dieLo autorské pláVa. zahfňajúce
Výhradné osobnostné práVa a Výhradné ma]etkové práVa, alebo práVa Výkonu
majetkových práV autora k spoloónému alebo Zamestnaneckému dielu' Na použitie
programoV od iných dodáVatel'ov (poskytovatel'ov) ako ToPsET, ktoré sú integrované do
zariadení dodáVaných firmou ToPsET alebo na pouŽitie programov, ktoré sú
nadobúdatelovi dodané cez ToPsE'T sa Vzt'ahujú llcenčné podmlenky, zmLuvy, práva a
povinnosti definované Vlastníkom autorských práV k prislušným programom' Ak s]
nadobúdatel' sám obstará dáta' dalabázy' súbory popisných a geodetických inÍormácií
katastra, digitálne mapy, íotogÍafie, ortofotomapy a pod' (ktorých autorom nie je ToPsET)
a ob]edná od ToPSET ich nahratje do programov alebo zariadení' ktoré nadobúdatel'
Zakúpil od ToPsET' potom ToPsET nezodpovedá za prípadné porušenie autorských
práV kdodaným autorským de]am ztitulu ich neopráVneného použita nahratím do
programov a]ebo zaradení Zodpovednost za dodržanie obchodných ZmlúV licenóných
zmlúV, icenčných podmienok' práV a povinností k Vyššie uvedeným autorským d elam
(ktoré sú dohodnuté medzi nadobÚdaiel'om a Vlastníkom autorských práV) preberá Vý]učne
nadobÚdatel'poskytu]úci dielo trete] strany poskytovatelovi na účely nahratia diela do
programu alebo zaladenia ToPsET' Programy ToPSET' alebo aJ iných autorov sa
nepredáVajú ale Sa poskytuje licencia na ich použíVanie'

Pojem programy zahiňa a) príslušenstvo k programom, t'j' dokumentáciu'
nákresy, prospektový a reklamný materiál V písomnej alebo elektronickej podobe,
internetovú podporu a sluŽby, ''hard copy'' obrazoVky, fotografie' animácie'
obrazové' textové a zvukové informácie. PrísluŠenslvom k programom V zmysle
znenia týchto Licenčných podmienok sú aj databázy fotografií, teíové databázy a
sÚbory geodetických informácií dodáVané spolu s programami, ak ToPSET
VykonáVa majetkové práVa autora k tomuto dielu, spoloěnému dielu alebo
zamestnaneckému dielu'

Tieto Licenčné podmjenky sa riadia a Vykladajú sa príslušnými ustanoveniami
zákona é.618/2003 z'z. o autorskom pÍáVe a práVach súVisiacich s autorským
práVom (Autorský zákon) V zmysle platného znenia'

NadobÚdatel' Vyjadrí sÚhlas (okrem Vyjadrenia súhlasu uzatvorením zmluvy) so
znením týchto Licenčných podmienok a zauázuje sa ich dodrŽiavať aj zaplatenÍm
daňového dokladu' prerušením plomby ochranného obalu média s programom'
nainštalovaním programu a sprístupnenim "ostreJ Verzie" z demo Verzle (po zaslaní
hesla)' Ak nadobúdatel's Liceněnými podmienkami nesúhlasi, nemá právo otvoriť
ochranný obal média, kopírovať programy' inštalovať a pouŽíVať ich a odovzdať
tretím osobám'

Ak programy nainštaluje ToPsET u nadobúdatel'a, alebo ich inak doruči a
sprístupní nadobúdatel'ovi (prostredníctvom Verejného prepÍavcu' na nosičoch,
Zaslanim elektronickou poštou, skopírovaním z internetu, ako súčasť dodáVaného
Zariadenia a pod')' nadobÚdatet uhradí faktÚrovanÚ sumu za licencie V termíne
splatnosti' Ak nadobÚdatel' neuhradí faktúrovanú čiastku do termínu splatnosti'
stráca práVo pouŽíVať programy a programy sa zablokujú aŽ do zaplatenia
daňoVého dokladu' DlŽka doby od termÍnu splatnosti do zablokovan;a programov je
náhodná a je daná technologickým opatrením' Po zablokovaní programov aŽ do
zaplatenia nie sú pristupné ani dáta VloŽené nadobúdatel'om'

Práva nadobúdatel'a
Ak nadobÚdatel' súhlasÍ so znením týchto Licenčných podmjenok a bude ich
dodÍŽiavať' poskytne mu ToPSET tieto práVa:

lnštalovanie a pouŽivanie. Nadobúdatel' mÓŽe inštalovať a pouŽivať len tol'ko
kópií programov na rovnakom počte poěítačov, kolko zakÚpi licencii. Týka sa to aj
sieťových Verzií a multiverzií programov'

PoVolené je inštalovať pouŽíVať, sprístupniť' spustiť a zobraziť na jednom počítači
len jednu kópiu programu'

záloŽné kópie. Nadobúdatel'mÓŽe Vytvoriť kjednej licencii ]ednu záloŽnú kÓpiu
programu a využívať ju výluěne na archíVne účely a na opátovnÚ inštaláciu
programu do pocítaěa pri poruche' Nesmie Vytvárať d'alšie kópie programov'
príručiek a digitálnych máp nad dohodnutý rámec' Dodané inštalaěné Verzie
programov alebo zá|oŽné kópie programov alebo akékol'vek iné kópie nesmie
nadobúdatel' Vcelku alebo po častiach a to V akejkol'Vek forme predáVať'
poŽičiavať' prenajimať' poskytovať na lizing' darovať a ani inak previesť na inÚ
fyzickú alebo práVnickú osobu'

spátný preklad, reengineering. Nadobúdatel'nesmie programy spátne prekladať
zo strojového do zdro.]ového kódu, dekompilovať za účelom ich ana|ýzy' zisťovania
algoritmov, reengineeringu' úprav' zmien a doplnenia funkcií' atd'', s Výnimkou
prípadov a V takom rozsahu' V akom je tá'to činnosť výslovne povolená Zákonom
bez ohladu na tolo obmedzenie.

Nadobúdatel'nesmie VykonáVať V súboroch s geodetickými informáciami ani V

kresbách máp Žiadne spátné analýzy dát máp, alebo úpravy, okrem VloŽenia
textu o autorských práVach ToPSET. Povolené sú tieŽ úpravy alebo odstránenie
textu rohovej pečiatky a názvu diela'

Poskytovanie informácii. Nadobúdatel'nesmie poskytovať Žiadne konzultácie,
inÍormácie a podklady k programom' ich príslUšenstvu a sluŽbám (a to najmá
UkáŽky činnosti, lextové a graÍické Výstupy z programov, inštalačné a
demonŠtračné Verzie programoV, archiVaČné médiá, priručky' knoW how ku
re|evantným geodet]ckým prácam' sluŽbám, marketingu atd'') tretím fyzickým alebo
práVnickým osobám podnikatel'om aj nepodnjkatel'om s Výnimkou osÓb, ktoré sú

NA POCITACOVE PROGRAMY

preukázatel'ne kompetentné zastUpovať V jednani obecný, l\,4iestny, Mestsk)
Farský úrad, Technické a Ni]estské sluŽby' Pohrebné a c^'torinske sluŽby'
Spoločenstvá Vlastníkov pÓdy, lesa' alebo ich organizačné zloŽky a.nimi založené
organizácie' Najme nesmie poskytovať akéko]'Vek informácie a počxlady tretim
práVnickým alebo fyzickým osobám, ktoré obchodujú s podobnym! programaml,
Vyvi.jajÚ a/alebo vyrábajú programy (alebo je predpoklad Že budú) podobné Vo
svojom Vyjadreni s programami, na ktoré poskytol ToPSET nadobúdatel'ovi
licenciu. V prípade nejasnosti bude nadobúdatel' konzultovať moŽnosti s
TOPSET.
Prechod na iné programy' Ak sa nadobúdatel'rozhodne pouŽivať konkurenčný
program so zameraním, Účelom, cinnostou alebo Vstupmi a Výstupmi rovnakými
alebo podobnými programu alebo ěasti programu ToPsET, stráca licenčné práVa
na program s prislušenstvom V okamihu inštalovania konkurenčného programu do
skúšobne.i alebo ostrej prevádzky V jeho organizácji' Nadobúdalel'je povinný ihned'
odinštalovať relevantný program ToPsET Zo Všetkých počitačov a znehodnotiť
dodané inštalačné a aktualizačné médiá a prÍslušenstvo definované v odseku '] '2'

PouŽitie Výkresov, máp, databáz. Grafické alebo textové Výstupy z programov
(obrázky, mapy' Výkresy' dalabázy)' na ktoré má ToPSET autorské práVa' alebo
výhradné osobnoslné práVa, je nadobúdatel'oprávnený pouŽiť bud' na komerčné
účely (len ak má práVo Výkonu ma'ietkových práV autora k dielu a ToPsET
Výhradné osobnostné práVa), alebo len na reklamné účely (ak má TOPSET
Výhradné osobnostné a Výhradné majetkové práVa autora k dielu)' Nadobúdatei'
V kaŽdom prípade zabezpeěí, aby zverejnený grafický Výstup (okrem Výstupov
pre interné potreby) obsahoval na stránke s grafjkou ochrannú doloŽku
"Geografický inÍormaěný systém WinclTY Nazov p'rogramu fy ToPSET'' (napr.
"Geografický informačný systém WinclTY cintorín' fy ToPSET') s minimálnou
Vel'kosťou písma 20 % z Vel'kosti najváčšieho písma na hárk! (spravidla
označujúceho bUd' názov organizácie, alebo geografický názov ku ktorému sa
dielo ViaŽe)-

Práva firmy TOPSET
ochrana pro9ramoV' aktiVácia. Programy sú chránené pred nelegálnym
pouŽíVaním a rozŠirovaním technologickým opatrením' Nadobúdatel' má po
dodani a nainštalovaní programu licencné práva poskytnuté Licenčnými
podmienkami obmedzené na určitý ěas' spravjdla 1 0 _ 30 dní' PočaS tejto doby je
nutné Programy zaplaIiť a po VýzVe programu nahlásiť ToPsET kód z programu'
Ak nadobúdatel' nemá Voči ToPsET Žiadne záuázky, firma mu poskytne na
základe oznámeného kódu heslo na odblokovanie programu' Po VloŽenÍ hesla sa
program odblokuje (aktivuje) a licenčné práVa prestanú byť časovo obmedzené
Vyššie uvedenou dobou. Počas doby, na ktorú je licencia poskytnutá (bud'na dobu
urěitÚ alebo neurěitú - uvádza sa V objednáVke' potvrdenÍ objednáVky, ZmlUVe,
daňoVom dokIade) bude program funkěný bez d'alŠích obmedzeni'

ochrana dát. DÓleŽité súbory programov a dáta zálohované na záloŽných
médiách mÓŽu byť zabezpečené proti ZneuŽitiu alebo odcudzeniu technol09ickým
opatrením (kryptovaním). Tak ako celý program, podl]eha aj štruktúra dát a Systém
technologických opatrenÍ autorským právam ToPSET Prevody dát do iných
formáiov nie sú predmetom tejto zmluvy'

Nakladanie s technickými infoímáciarn|. NadobÚdatel' sÚhlasi s tým, Že
ToPsET mÓŽe získavať, analyzovať a použivať technické informácie (o počítaěi
na ktorom je nainšlalovaný program, alebo o jeho programovom vybavení)
akýmkol'Vek spÓsobom (internet' servisný technik) pri seruiSe' alebo technickej
podpore programov alebo pocítačov' ToPsET bude tieto informácie VyuŽíVať
výlučne na riešenie pripadných problémov a na zlepšenie produktov Firma
nebude v Žiadnom prípade získané informácie zverejňoVat.

zodpovednost'za Škody' ToPSET ani dodáVatelia firmy nebudú zodpovední (V

miere' ktorú povol'ujÚ prÍslušné zákony) za nijaké špeciálne náhodné' priame a
nepriame Či následné škody akéhokol'Vek druhu (Vrátane a bez obmedzenia ŠkÓd

Vyp|ýVajúcich z ušlého zlsku, prerušenia podnikania' Straty informácií alebo
akejkol'Vek d'alšej finančnej straty), ktoré VyplýVaJú z pouŽivanla' alebo z
nemoŽnosti pouŽivať programy' alebo z poskytnutia alebo neposkytnutia sluŽieb
technickej podpory' pouŽitim programu na iný účel ako ]e určený a to aj Vtedy. ked'
bola firma ToPsET na moŽnosť takýchto škÓd upozornená ce á Zodpovednosť
ToPsET bude podla akéhokolVek ustanovenia týchto LiCenÓných podmenok
obmedzená na sumu, ktorÚ nadobúdatel'skutočne za licenciu programu zaplatil

obmedzená záruka. ToPSET ručí za to, Že program bude počas záručnej doby
24 mesiacov od dodanaa fungovat tak' ako je uvedené V pouŽíVatel'skej príručke
(alebo inom písomnom alebo elektronickom materiál] dodanom spolu
s programom)' Nadobúdatel' súhlasí s tým' Že Žiadny program nie je úplne bez
chýb a kupuje program 'laký ako je" so Všetkými prípadnými nedostatkami alebo
chybami' Akékol'Vek úpravy, VylepŠenia programu, rozšírenie funkcii atd'' okrem
odstránenia prípadných chýb budÚ predmelom iných zm|úV a dohod.

Ukončenie zmluvy. Bez toho' aby boli dotknuté akékol'Vek d'alšte práVa' móŽe
ToPsET odstúpiť od zmluvy definovanej Vods.1.1' ak nebude nadobúdatel
dodržiavať podmienky a poŽiadavky uvedené V týchto Licenčných podmienkach
V takom pripade musí nadobúdatel' ihned' odinŠtalovať programy z počítačov vo
Svo.jej organizácii a zničiť Všetky kópie programov a príslušensivo definované V
odstavci 1 .2.

ostatné ustanovenia
Rozsah licencie' ToPSET udeluje nadobÚdate]'ovi licenciu na programy V

obmedzenom rozsahu' a to V zmysle počtu licencii (s obmedzením na jednotlivé
inštalácie' alebo multiVerziu) a V zmysle Verzie (jednouŽiVatel'ská alebo sieťoVá
verzia)' Poěet licencií a Verzia budÚ uvedené v objednáVke' potvrdení objednáVky'
daňovom doklade, alebo V Licenčnej zmluve'

Dohodnuté obdobié. Ak nie ]e V inom dokumente uvedené inak' |jcencia sa
poskytuje na dobu neurčitú'

Výhradnost'licencie. ToPSET udel'u'ie nadobúdatel'oVi neVýhradnú licenciu'

Nakladanie s licenciou' Nadobúdatel'nie je opráVnený udeliť tretej osobe súhlas
(sublicenciu) na pouŽitie programoV

odmena' odmena za poskytnutie licencie bude uvedená na objednáVke, potvrdeni
objednáVky' daňovom doklade, alebo V Licenčnej zmluve'

Všeobecné licenčné podmienky na počítačoVé programy ToPsET
Vydané V Stupave dňa 25. septembra 2008' Yerzia2008'2
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