
Licenčná zmluva 
Táto licenčná zmluva je uzavretá medzi spoločnosťou Luyten CZ, s.r.o., so sídlom v Brne, ako výrobcom (ďalej len 

výrobca) na strane jednej a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou ako koncovým používateľom (ďalej len 

používateľ) na strane druhej. 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie a podmienky používania licencie k programovému vybaveniu, softvérovému 

produktu s obchodným názvom TaxEdit (ďalej len TaxEdit). Výrobca je vykonávateľom autorských práv k programu 

TaxEdit a je oprávnený poskytnúť licenciu k jeho používaniu. Všetko duševné vlastníctvo obsiahnuté v TaxEdite je 

majetkom výrobcu a tým je chránený legislatívou na ochranu autorských práv a duševného vlastníctva. 

Súhlas s licenčnou zmluvou 

Inštaláciou programu potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy a ste nimi viazaný. Pokiaľ so zmluvou 

nesúhlasíte, program neinštalujte. 

Verzia licencie 

Podľa tejto zmluvy získavate licenciu rôzneho typu podľa obchodnej verzie TaxEditu, ktorú ste si zakúpili (platená 

licencia), licenciu určenú pre účely výučby, prípadne licenciu typu ŠTART, ktorú ste získali bezplatne. Na jednom 

počítači je možné aktivovať a prevádzkovať vždy len jeden druh licencie. Ak nie je  v niektorých bodoch uvedené inak, 

zmluva sa vzťahuje na všetky typy licencií rovnako. 

Doba platnosti licencie 

Plná licencia sa udeľuje na dobu jedného kalendárneho roka, ak nie je uvedené inak. V priebehu doby platnosti plnej 

licencie je možné licenciu TaxEditu na jednom počítači deaktivovať a preniesť na iný počítač toho istého vlastníka. Po 

vypršaní kalendárneho roka platnosti sa až do odvolania udeľuje následná licencia k používaniu za obdobných 

podmienok s výslovným vylúčením nároku na záruku, technickú podporu a upgrade. Následná licencia oprávňuje 

používateľov k prevádzke TaxEditu aktivovaného v dobe platnosti plnej licencie bez možnosti novej aktivácie a 

prenosu licencie na iný počítač. Na počítači, kde je aktivovaný TaxEdit pod následnou licenciou nie je možné súčasne 

aktivovať inú verziu TaxEditu. Následnú licenciu k používaniu môže výrobca kedykoľvek ukončiť a odobrať 

prehlásením zverejneného na webových stránkach produktu alebo technickými prostriedkami v rámci produktu. 

Počet používateľov a počítačov 

Licencia oprávňuje používateľov k inštalácii TaxEditu na neobmedzenom počte počítačov vrátane počítačov tretích 

osôb. V rámci udelenej licencie smie používateľ aktivovať a prevádzkovať TaxEdit v rozsahu podľa zakúpenej jedno 

používateľskej alebo viac používateľskej verzie (multilicencie pre jedného alebo viac používateľov). Program môže na 

jednom alebo viacerých počítačoch používať maximálne príslušný počet používateľov, alebo ho môže príslušný počet 

používateľov používať každý na svojom počítači. Každý používateľ z celkového počtu podľa multilicencie je 

oprávnený používať TaxEdit na jednom hlavnom počítači, prípadne na jednom počítači ďalšom. Celkový maximálny 

počet počítačov, na ktorých je v rámci licencie možné TaxEdit naraz prevádzkovať, je vtedy rovný dvojnásobku počtu 

používateľov podľa multilicencie. Pokiaľ je TaxEdit prevádzkovaný na sieti terminálov, je nutné zakúpiť licenciu pre 

každého používateľa pracujúceho s TaxEditom na terminálovom serveri.  

Záložné kópie 

V rámci tejto zmluvy môžete uskutočniť ľubovoľný počet záložných kópií distribučného média, dokumentácie, 

obalov, rozoslaných servisných balíčkov i funkčných inštalácií programu či jeho častí. Všetky kópie môžete v rámci 

platenej licencie používať len Vy pre svoju potrebu. Ľubovoľný počet kópií všetkých druhov môžete predať tretej 

osobe, pokiaľ táto osoba bude súhlasiť a príjme túto licenčnú zmluvu s obmedzeniami na licenciu typu ŠTART. 

Technická podpora 

Používateľ licencie má nárok na bezplatnú technickú podporu formou telefonického HOTLINE na čísle 0915 744 433 

v časovom rozsahu zverejnenom výrobcom, podporu el. poštou na adrese hotline@taxedit.sk. Technická podpora sa 

výslovne netýka metodických a výkladových problémov legislatívy. 

Používateľ platenej licencie má nárok na zaslanie jedného alebo dvoch médií s TaxEditom počas doby trvania licencie. 

Používateľ licencie ŠTART má bezplatný nárok na tri zásahy technickej podpory prostredníctvom telefónu a nárok na 

platenú účasť na školení používateľov. 

Používateľ licencie má ďalej nárok na technickú podporu na určenom mieste za poplatok, v termíne a rozsahu 

dohodnutom s výrobcom alebo jeho dodávateľom. 



Rozšírenie licencie 

Ako držiteľ licencie máte nárok na jej rozšírenie za zvýhodnených podmienok daných cenníkom výrobcu alebo 

autorizovaného predajcu. Výhradným predajcom pre Slovenskú republiku je spoločnosť Solitea Slovensko, a.s. Určité 

platené verzie TaxEditu môžu distribuovať aj iné subjekty - autorizovaní predajcovia. 

Ďalšie podmienky využívania licencie 

Používateľ sa zaväzuje používať TaxEdit tak, aby nedošlo k porušeniu autorských práv výrobcu. 

Používateľ nie je oprávnený TaxEdit prenajímať, zapožičiavať alebo poskytnúť sublicenciu inej osobe.  

Spätná analýza nie je povolená. Dekompilácie alebo prevod zo strojového kódu či iná forma reverse-engineeringu 

TaxEditu vrátane databázy je zakázaná. Úpravy TaxEditu sú povolené len v častiach upraviteľných TaxEditom 

samotným. Licencia sa poskytuje na produkt ako celok. 

TaxEdit v licencii verzie ŠTART je možné na jednom počítači používať maximálne v dvoch po sebe nasledujúcich 

verziách. Na tretiu postupnú verziu pri jednom používateľovi nie je a nebude licencia ŠTART udelená. 

Ochranné známky 

Táto licenčná zmluva Vás oprávňuje používať obchodný názov TaxEdit len v kontexte s jeho používaním pre Vaše 

podnikanie alebo inú činnosť za podmienok stanovených výrobcom. Ak nie je výrobcom stanovené inak, povoľuje sa 

používanie názvu TaxEdit vo formulácii blízkej vete: "K spracovaniu daňových priznaní používam program TaxEdit 

od spoločnosti Luyten CZ, s.r.o.". Platená licencia Vás oprávňuje tiež k prezentácii vo forme kontaktu na Vás na 

webových stránkach prípadne ďalších informačných kanáloch výrobcu alebo autorizovaného predajcu. 

Prevod licencie na tretiu osobu 

Používateľ môže zakúpenú platenú licenciu zdarma previesť na inú osobu, avšak len prostredníctvom výrobcu alebo 

predajcu, u ktorého je nutné prevod licencie písomne vyžiadať. Prevod licencie je možný až po deaktivácii všetkých 

verzií programu na pôvodnej licencii aktivovaných a predaných hmotných častí produktu poskytnutých spolu s 

licenciou. Ďalší používateľ licencie musí súhlasiť s touto licenčnou zmluvou. 

Používateľ licencie ŠTART bezplatnú licenciu previesť nemôže. 

Obmedzenie záruky 

Podmienkou vzniku nároku na záruku je aktivácia programu pod uhradenou platenou licenciou. Záručná doba trvá po 

dobu platnosti platenej licencie, najmenej potom 6 mesiacov od dátumu prevzatia produktu. Miestom uplatnenia 

záruky je sídlo výrobcu alebo predajcu. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby médií, ktoré budú v rámci záruky zdarma 

vymenené. Záruka sa ďalej vzťahuje na bezchybný chod programu, čím sa rozumie chod programu v súlade s 

dokumentáciou a všetkými jej dodatkami. Vaším nárokom na záruku z tejto zmluvy je buď odstránenie chýb v rámci 

záruky bezplatným zaslaním ďalšej verzie programu, alebo, ak bude taká voľba výrobcu či autorizovaného predajcu, 

vrátenie čiastky zaplatenej za produkt alebo jeho poslednej aktualizácie. 

S výnimkou uvedených záruk je TaxEdit poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. 

Za chybu programu nemožno výslovne označiť skutočnosť, že program v sebe neobsahuje vlastnosti požadované na 

základe zmien legislatívy alebo podzákonných noriem, alebo chyby v chode programu pokiaľ je prevádzkovaný spolu 

s programami iných výrobcov, ktoré môžu chod programu ovplyvniť, a/alebo je prevádzkovaný na chybne 

nakonfigurovanom počítači alebo operačnom systéme, a/alebo používateľ vykonáva zásahy do komponentov 

programu inými prostriedkami ako sú dodané výrobcom. 

Obmedzenie zodpovednosti za škodu 

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípadné následné škody, ktoré by vznikli na základe použitia alebo 

nemožnosti použiť produkt TaxEdit alebo jeho častí. Zodpovednosť v žiadnom prípade neprevýši sumu za poskytnutie 

licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovaných škôd. 

Ukončenie licencie 

Licencia i následná licencia je mimo uvedené termíny a dôvody ukončená automaticky v prípade, ak porušíte 

ktorýkoľvek bod licenčnej zmluvy. 

Súhlas s licenčnou zmluvou 

Inštaláciou programu potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy a ste nimi viazaný. Pokiaľ so 

zmluvou nesúhlasíte, program neinštalujte. 

 


