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 RÁMCOVÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
produktov D.Signer Suite, D.Viewer, D.Signer Integration Suite, eDeskReader, D.Convert a D.PDF Signer 

(ďalej len „Licenčné podmienky“) 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Výrobca vyvinul a je vykonávateľom autorských práv k počítačovým programom a ďalším autorským dielam 
zahrnutých v Produktoch. 

1.2 Poskytovateľ je preferovaným partnerom Výrobcu a je oprávnený uzatvárať Licenčné zmluvy s Používateľmi na 
používanie Produktov za podmienok uvedených v týchto Licenčných podmienkach. 

1.3 Produkty sú chránené Autorským zákonom a ich použitie je možné len so súhlasom Poskytovateľa a len v 
rozsahu takéhoto súhlasu. Tieto Licenčné podmienky vymedzujú povolený rozsah použitia Produktov zo strany 
Používateľa. Súhlas Poskytovateľa je podmienený bezvýhradným prijatím týchto Licenčných podmienok zo 
strany Používateľa, a to formou uzatvorenia Licenčnej zmluvy. Uzatvorenie  Licenčnej zmluvy je podmienkou 
pre použitie akéhokoľvek Produktu. 

1.4 Na základe uzatvorenia a riadneho plnenia Licenčnej zmluvy zo strany Používateľa Poskytovateľ umožňuje po 
dobu účinnosti Licenčnej zmluvy používanie Produktu Používateľom, a to výhradne v súlade s týmito 
Licenčnými podmienkami. Uzavretím Licenčnej zmluvy nedochádza k žiadnemu prevodu alebo vzdaniu sa práv 
duševného vlastníctva Poskytovateľa alebo Výrobcu.  

2. Definícia základných pojmov 

2.1 Ak tieto Licenčné podmienky neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité 
nasledujúci význam: 

a) „Aktivácia“ – proces, v ktorom Používateľ na stanovenú dobu aktivuje Produkt zadaním aktivačného kľúča 
v rámci rozhrania Produktu. Aktivácia je nevyhnutnou podmienkou pre reálne sprístupnenie Odplatne 
poskytovanej funkcionality Produktu. Aktivačný kľúč je Používateľovi poskytnutý na základe jeho 
objednávky, ktorú Poskytovateľ potvrdil, a po úhrade licenčnej odmeny. Odplatne poskytovaná 
funkcionalita Produktu je v Produkte aktivovaná okamihom zadania aktivačného kľúča. Doba, na ktorú je 
Odplatne poskytovaná funkcionalita poskytovaná, je uvedená v objednávke Aktivácie a plynie od okamihu 
potvrdenia objednávky Poskytovateľom; okamih samotnej Aktivácie je v tomto ohľade nerozhodný.  

b) „Aktualizácia“ – akákoľvek nová verzia Produktu označená vyšším číslom ako verzia, ktorá bola aktuálna 
v čase uzatvorenia Licenčnej zmluvy. Aktualizácia Produktu je Používateľovi poskytovaná po dobu trvania 
Licenčnej zmluvy bezodplatne – tým nie je dotknutá povinnosť Aktivácie pre možnosť užívať Odplatne 
poskytovanú funkcionalitu Produktu zahrnutú v Aktualizácii. Používateľ berie na vedomie, že Aktualizácia 
môže mať za následok rozšírenie, zúženie alebo zmenu funkcionality a využiteľnosti Produktu. V prípade, 
že Používateľ Aktualizáciu prijal, má sa za to, že s takýmito zmenami bez výhrad súhlasil. 

c) „Aplikácie tretích strán“ – počítačové programy, aplikácie, knižnice, databázy či moduly, ktoré 
Poskytovateľ používa pre vytvorenie a riadnu funkčnosť Produktu a ktoré sú prípadne v Produkte zahrnuté 
na základe licencie získanej Poskytovateľom od príslušnej tretej strany. V prípade Aplikácií tretích strán 
šírených pod open source licenciami sú príslušné licencie špecifikované v popise Produktu alebo v 
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Dokumentácii Produktu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zoznam Aplikácií tretích strán či použiť 
ich inú verziu. Aplikácie tretích strán, ktoré boli či sú použité pre vytvorenie Produktu a ktoré môžu byť 
prípadne zahrnuté do jednotlivých modulov Produktu sú výslovne vymenované v Dokumentácii Produktu. 

d) „Autorský zákon“ – zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov 
platných a účinných ku dňu uzatvorenia Licenčnej zmluvy. 

e) „Bezodplatne poskytovaná funkcionalita“ – funkcionalita Produktu, ktorá je Poskytovateľom sprístupnená 
bez povinnosti úhrady licenčnej odmeny. Bezodplatne poskytovaná funkcionalita je vymedzená 
v Osobitných licenčných podmienkach pre Produkt a popísaná v Dokumentácii Produktu na strankach: 
www.ditec.sk/produkty. 

f) „Cenník“ – aktuálny cenník Poskytovateľa dostupný on-line na 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf obsahujúci najmä určenie aktuálnej 
výšky licenčnej odmeny za Aktiváciu Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu. 

g) „Dokumentácia“ – akákoľvek podkladová alebo sprievodná dokumentácia Produktu, vrátane 
Používateľskej príručky a ďalších Poskytovateľom sprístupnených informácií o Produkte. 

h) „Koncový používateľ“ – fyzická osoba podieľajúca sa na aktivitách Používateľa, ktorej Používateľ sprístupnil 
Produkt pre používanie v rámci činnosti Používateľa. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby každý Koncový 
používateľ bol zoznámený s podmienkami Licencie a zaviazal sa ich dodržiavať. Používateľ zodpovedá za 
prípadné porušenie Licenčných podmienok a škodu tým spôsobenú aj v prípade, že sa daného porušenia 
dopustil Koncový používateľ či iná osoba, ktorej Používateľ umožnil Produkt použiť. 

i) „Licencia“ – práva používať Produkt definované v čl. 3, 4, 5, 6 a 7 týchto Licenčných podmienok 
a v Osobitných licenčných podmienkach. 

j) „Licenčná zmluva“ – zmluvný vzťah uzatvorený medzi Poskytovateľom a Používateľom, na základe ktorého 
sa Používateľ zaviazal dodržiavať tieto Licenčné podmienky a Osobitné licenčné podmienky. 

k) „Multilicencia“ – Licencia udelená s množstevným rozsahom presahujúcim obmedzenie uvedené v ods. 
4.5 nižšie. Multilicencia je Používateľovi udelená na základe jeho objednávky, ktorú Poskytovateľ potvrdil. 

l) „Odplatne poskytovaná funkcionalita“ – funkcionalita Produktu, ktorá je Poskytovateľom sprístupnená na 
vopred stanovené obdobie za podmienky úhrady licenčnej odmeny zo strany Používateľa a po Aktivácii 
Produktu. Odplatne poskytovaná funkcionalita je vymedzená v Osobitných licenčných podmienkach pre 
daný Produkt a popísaná v Dokumentácii Produktu. 

m) „Osobitné licenčné podmienky“ – osobitné ustanovenia popisujúce rozsah Licencie pre konkrétny Produkt. 
Osobitné licenčné podmienky sú uvedené v prílohe týchto Licenčných podmienok. 

n) „Poskytovateľ“ – spoločnosť DITEC Commerce s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 50 960 369, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro; vložka číslo: 120641/B. Poskytovateľ je exkluzívnym distribútorom Produktov a je 
oprávnený udeliť Licenciu k Produktom podľa týchto Licenčných podmienok na základe Zmluvy o distribúcii 
Produktov uzatvorenej medzi Výrobcom a Poskytovateľom dňa 01.08.2017 

o) „Používateľ“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s Poskytovateľom zmluvný vzťah založený 
Licenčnou zmluvou, ako i každá osoba, ktorá Produkt sťahuje, inštaluje, kopíruje, sprístupňuje Koncovému 
používateľovi alebo inak používa. 

p) „Používateľská príručka“ – aktuálna verzia referenčnej dokumentácie Produktu, bežne tvoriaca súčasť 
dodávky Produktu, ktorá je tiež dostupná on-line (viď príslušná príloha Licenčných podmienok). 

http://www.ditec.sk/produkty
http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf
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Používateľská príručka obsahuje popis podporovanej funkcionality Produktu a návod pre používanie tejto 
funkcionality. Poskytovateľ si vyhradzuje právo doplniť či akokoľvek inak zmeniť Používateľskú príručku, 
a to predovšetkým, avšak nie výlučne, v súvislosti s Aktualizáciami Produktu.  

q) „Produkt“ – počítačové programy a ďalšie prvky popísané v Osobitných licenčných podmienkach.  

r) „Výrobca“ – spoločnosť DITEC, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 385 401, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa; vložka číslo: 
769/B. Výrobca je vykonávateľom autorských práv k počítačovým programom a ďalším autorským dielam 
zahrnutým v Produktoch. 

s)  „Zariadenie“ – technické zariadenie typu počítač, tablet, smartphone a pod., spĺňajúce parametre 
definované v Dokumentácii Produktu. Pokiaľ je na Zariadení viacero inštancií operačného systému, 
považuje sa každá takáto inštancia pre účely množstevného rozsahu Licencie za samostatné Zariadenie. 

t) „Zmluvné podmienky“ – obchodné podmienky Poskytovateľa popisujúce práva a povinnosti strán pri 
uzatváraní Licenčných zmlúv k Produktom, pri objednávkach Aktivácie Produktu alebo Multilicencie pre 
Produkt. Aktuálne znenie Zmluvných podmienok je dostupné na stránkach  
http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Zmluvne_podmienky.pdf . 

3. Predmet Licenčnej zmluvy  

3.1 Na základe Licenčnej zmluvy poskytuje Poskytovateľ Používateľovi právo na používanie Produktu (ďalej len 
„Licencia“) a to výhradne v rozsahu, ktorý je výslovne vymedzený v týchto Licenčných podmienkach 
a v Osobitných licenčných podmienkach daného Produktu, a to za podmienky riadneho dodržiavania záväzkov 
Používateľa z Licenčnej zmluvy. Súčasťou Licencie je aj (sub)licencia na používanie Aplikácií tretích strán 
Používateľom, pokiaľ sú integrované v Produkte a sú používané pri súčasnom použití Produktu v súlade 
s týmito Licenčnými podmienkami. Pre vylúčenie pochybností Poskytovateľ upozorňuje, že udelená Licencia 
k Produktu je sublicenciou v zmysle § 72 ods. 1 Autorského zákona odvodenou od licencie udelenej 
Poskytovateľovi Výrobcom. 

3.2 Produkt môže obsahovať Bezodplatne poskytovanú funkcionalitu a Odplatne poskytovanú funkcionalitu. 
Odplatne poskytovaná funkcionalita je sprístupňovaná len na obmedzené obdobie, a to na základe objednávky 
Používateľa potvrdenej Poskytovateľom a za podmienky riadne vykonanej Aktivácie po zaplatení licenčnej 
odmeny.  

3.3 Vlastnosti a funkcionalita Produktu môžu byť rozšírené, zúžené či inak upravené na základe Aktualizácie alebo 
opravy chýb. Poskytovateľ nie je povinný vydať akúkoľvek Aktualizáciu a obsah Aktualizácií, ktoré vydá, je 
závislý výhradne na úvahe Poskytovateľa alebo Výrobcu. V prípade, že bola vydaná Aktualizácia a nedošlo 
dosiaľ k zmene Dokumentácie, nebude sa prihliadať na prípadné rozdiely medzi skutočnými vlastnosťami 
Produktu a jeho popisom v Dokumentácii. 

3.4 Poskytnutie práva používať Produkt ani Aktivácia nezakladá pre Používateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo 
duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Produktu a jeho súčastiam. 

3.5 Spôsob uzavretia Licenčnej zmluvy, spôsob zadania a potvrdenia objednávky Aktivácie Odplatne poskytovanej 
funkcionality Produktu a spôsob zadania a potvrdenia objednávky Multilicencie je stanovený v Zmluvných 
podmienkach Poskytovateľa.  

3.6 Pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy skôr, dochádza k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy najneskôr 
v okamihu potvrdenia Licenčných podmienok pri inštalácii Produktu na Zariadenie Používateľa. Bez potvrdenej 
objednávky Poskytovateľom však nemôže byť vykonaná Aktivácia Produktu, ani nemôže dôjsť k udeleniu 
Multilicencie. 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Zmluvne_podmienky.pdf
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3.7 Bez toho, aby bola medzi Poskytovateľom a Používateľom uzatvorená platná a účinná Licenčná zmluva, nie je 
Používateľ oprávnený Produkt akýmkoľvek spôsobom použiť. Neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy sú 
tieto Licenčné podmienky a Osobitné licenčné podmienky pre konkrétny Produkt. 

3.8 Poskytovateľ upozorňuje, že správna funkcionalita Produktu je závislá na celom rade faktorov, predovšetkým 
na dostatočnom výkone a kompatibilite hardware, na ktorom je Produkt inštalovaný, na správnej funkcii a 
integrácii Aplikácií tretích strán zahrnutých do Produktu, ako i na prostredí, v ktorom je Produkt u Používateľa 
nainštalovaný a spúšťaný. Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť hardwarového a softwarového prostredia 
Používateľa a z tohoto dôvodu nemôže garantovať funkčnosť Produktu za každých okolností. Poskytovateľ 
výslovne upozorňuje, že bez ohľadu na to, že pri tvorbe a Aktualizácii Produktu vynakladá najvyššiu 
starostlivosť, Produkt môže mať vlastnosti, ktoré v niektorých situáciách či v kombinácii s niektorými ďalšími 
faktormi môžu viesť k nefunkčnosti či chybe Produktu. Na základe uvedeného je preto Používateľ povinný 
predovšetkým: 

a) riadne a dostatočne zálohovať všetky svoje dáta; 

b) prijať také opatrenia, aby prípadná nefunkčnosť alebo chyba Produktu neviedla k vzniku škody 
presahujúcej výšku predvídateľnej škody uvedenú v týchto Licenčných podmienkach. 

4. Rozsah Licencie k Produktu 

4.1 Produkt môže byť použitý len na vhodnom technickom Zariadení zodpovedajúcom špecifikácii podľa 
Dokumentácie. 

4.2 Produkt smie byť použitý len: 

a) stiahnutím rozmnoženiny Produktu na dané Zariadenie; 

b) vyhotovením neaktívnej rozmnoženiny Produktu pre účely bezpečnosti alebo archivácie; 

c) inštaláciou rozmnoženiny Produktu na dané Zariadenie pri rešpektovaní množstevného rozsahu Licencie; 

d) spúšťaním inštalovanej rozmnoženiny Produktu na danom Zariadení a jeho používaním spôsobom, ktorý 
umožňuje používateľské rozhranie Produktu. Používateľským rozhraním sa rozumejú funkcie Produktu 
popísané v Používateľskej príručke, ktoré umožňuje komunikáciu s Používateľom a ďalšími aplikáciami. 

4.3 Pokiaľ je Licenčnou zmluvou poskytovaná Multilicencia, musí byť Licenčná zmluva uzatvorená spôsobom 
špecifikovaným v Zmluvných podmienkach a musí obsahovať počet Koncových používateľov, ktorým 
Používateľ smie Produkt sprístupniť pre používanie. 

4.4 Územný rozsah Licencie nie je obmedzený  

4.5 Pokiaľ nie je udelená Multilicencia, umožňuje jedna Licenčná zmluva použiť rozmnoženinu Produktu jedinému 
Koncovému používateľovi na tom Zariadení, na ktoré Používateľ Produkt prvýkrát inštaloval.  

5. Bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

5.1 Licencia k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite Produktu je poskytovaná na dobu, ktorá je obmedzená len 
trvaním zákonnej ochrany k majetkovým autorským právam k Produktu.  

5.2 Licencia k Produktu v rozsahu jeho Bezodplatne poskytovanej funkcionality je udelená bezodplatne. S použitím 
Produktu môžu byť kombinované ďalšie produkty alebo služby uvedené v Cenníku. 
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5.3 Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby Bezodplatne poskytovanej funkcionality ani za škody, ktoré by 
prípadne z použitia Bezodplatne poskytovanej funkcionality vznikli. Používateľ je povinný uistiť sa, že použitím 
Bezodplatne poskytovanej funkcionality nevznikne jemu ani tretej osobe škoda a zdržať sa použitia 
Bezodplatne poskytovanej funkcionality, pokiaľ táto podmienka nie je splnená. 

6. Odplatne poskytovaná funkcionalita 

6.1 Odplatne poskytovaná funkcionalita Produktu je dostupná len po dobu uvedenú v Poskytovateľom potvrdenej 
objednávke na sprístupnenie tejto funkcionality. 

6.2 V prípade, že má dôjsť k presunu Produktu na iné Zariadenie, a predtým došlo k Aktivácii Produktu 

umožňujúcej užívať Odplatne poskytovanú funkcionalitu Produktu, je presun na iné Zariadenie možný 

len po predchádzajúcej notifikácii Poskytovateľa pomocou formulára dostupného na 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Ziadost_o_presun_licencie.pdf. Poskytovateľ si 

v takomto prípade môže vyžiadať doplňujúce informácie a vyhradzuje si právo vydať nový aktivačný 

kľúč za poplatok určený podľa Cenníka.  

6.3 Pokiaľ nie je udelená Multilicencia, jedna Licenčná zmluva umožňuje nanajvýš jednu súčasne prebiehajúcu 
Aktiváciu Produktu (opätovná Aktivácia po skončení pôvodnej však nie je vylúčená). Pokiaľ kedykoľvek za 
trvania Aktivácie Produktu dôjde k Aktivácii rovnakého Produktu pre ďalšieho Koncového používateľa, ďalšie 
Zariadenie či inak určenú ďalšiu inštanciu Produktu (teda dôjde k rozšíreniu množstevného rozsahu Licencie na 
ďalšie inštancie a udeleniu Multilicencie, pokiaľ do tej doby nebola udelená), doba Aktivácie pôvodnej inštancie 
či inštancií Produktu sa predlžuje na dobu Aktivácie novej inštancie Produktu, teda tak, aby doba trvania 
Aktivácie Produktu bola pre všetky aktivované inštancie Produktu rovnaká a jednotná. V takom prípade je 
licenčná odmena za Aktiváciu Produktu určená celkovým počtom inštancií Produktu a jednotkovou cenou 
uvedenou v Cenníku. Používateľ má súčasne povinnosť zaplatiť za predĺženie Aktivácie pôvodnej inštancie 
alebo inštancií Produktu pomernú časť pôvodne uhradenej licenčnej odmeny v rozsahu, v akom bola pôvodná 
Aktivácia predĺžená. Doplatok pomernej časti pôvodne uhradenej licenčnej odmeny sa vždy zaokrúhli na 
desiatky centov smerom dole – v prospech Používateľa. 

[Príklad: Používateľ uhradil licenčnú odmenu za Aktiváciu jednej inštancie Produktu vo výške 120 EUR, a to na 
obdobie 12 mesiacov (teda 10 EUR mesačne). Presne po 2 mesiacoch používania sa Používateľ rozhodol zakúpiť 
Licenciu pre ďalšiu inštanciu Produktu, tzn. bude mať Multilicenciu pre 2 Aktivácie Produktu, a to na 12 
mesiacov odo dňa zakúpenia druhej Aktivácie. Ak je jednotková cena pre 2 až 5 Aktivácií 102 EUR za jednu 
inštanciu Produktu, uhradí 2 x 102 EUR a súčasne 20 EUR za predĺženie Aktivácie pôvodnej inštancie Produktu 
o 2 mesiace.] 

6.4 Licencia k Produktu v rozsahu jeho Odplatne poskytovanej funkcionality je poskytovaná odplatne a je 
podmienená úhradou licenčnej odmeny za Aktiváciu Produktu. Jednotková cena použitá pre vypočítanie 
licenčnej odmeny môže byť závislá na počte súčasných Aktivácií inštancií Produktu (množstevná zľava). 

6.5 Výška licenčnej odmeny za Odplatne poskytovanú funkcionalitu je určená podľa platného Cenníka 
Poskytovateľa. S použitím Produktu môžu byť kombinované ďalšie produkty alebo služby uvedené v Cenníku. 

6.6 Ak v priebehu prvých 30 dní nasledujúcich po potvrdení objednávky Aktivácie Produktu (ďalej len „Obdobie 
ručenia“) Používateľ zistí akúkoľvek chybu v aktuálnej najnovšej verzii Produktu, ktorá bráni plnej funkčnosti 
Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu v zhode so špecifikáciami uvedenými v Dokumentácii, je 
Používateľ oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa s podrobnou písomnou správou popisujúcou priebeh vzniku 
a prejavy takejto chyby, musí tak však učiniť do 3 dní, odkedy chybu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení 
primeranej starostlivosti, najneskôr však do konca Obdobia ručenia. Poskytovateľ v prípade, že včas nahlásenú 
chybu vyhodnotí ako chybu Produktu, vynaloží primerané úsilie na identifikáciu príčiny a zabezpečenie opravy 
takejto chyby (ďalej len „obmedzená záruka“). Oprava môže byť podľa úvahy Poskytovateľa poskytnutá 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Ziadost_o_presun_licencie.pdf
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Používateľovi priamo, alebo bude poskytnutá vydaním novej verzie Produktu. Všetky poskytnuté opravy sú 
považované za súčasť Produktu. 

6.7 Obmedzená záruka sa nevzťahuje na chybu pochádzajúcu z hardware alebo software Používateľa, chybu vo 
verzii, ktorá nie je aktuálne najnovšou verziou Produktu alebo ktorá je označená ako skúšobná verzia alebo 
betaverzia, chybu spôsobenú neoprávneným použitím alebo úpravou Produktu alebo ktorejkoľvek jeho súčasti 
alebo neschopnosťou Používateľa zakomponovať do prevádzkovaného riešenia opravy alebo Aktualizácie, 
ktoré mu boli poskytnuté. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na chybu spôsobenú používaním Produktu v 
rozpore s Licenčnými podmienkami alebo ustanoveniami Používateľskej príručky. 

6.8 V prípade, že sa na chybu vzťahuje obmedzená záruka, je jediným nápravným prostriedkom Používateľa právo 
domáhať sa primeraného úsilia Poskytovateľa na identifikáciou príčiny a zabezpečenie opravy takejto chyby. 
Pokiaľ by z dôvodu chyby Produktu vznikla Používateľovi škoda, zodpovedá za ňu Poskytovateľ len v rozsahu 
podľa ods. 3.8 vyššie a čl. 8 nižšie. 

7. Ďalšie podmienky Licencie 

7.1 Používateľ je oprávnený Produkt používať pri splnení nasledujúcich podmienok: 

a) Produkt môže byť používaný iba v rozsahu udelenej Licencie. 

b) Používateľ musí Produkt používať v súlade s jeho určením a s Používateľskou príručkou. Produkt môže byť 
použitý len pre vlastné interné potreby Používateľa na účel, ktorý vyplýva z Dokumentácie Produktu. 
Komerčné použitie Produktu za úplatu pre iné osoby je zakázané.  

c) V prípade Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je použitie pre iné než vlastné potreby daného Používateľa, 
zakázané. Pri použití Produktu zamestnancom alebo inou fyzickou osobou plniacou pracovné či obdobné 
povinnosti pre zamestnávateľa sa takýto Používateľ považuje za Koncového používateľa a vyžaduje sa, aby 
Licenčnú zmluvu uzatvoril ako Používateľ zamestnávateľ takéhoto užívateľa. V prípade, že Koncových 
používateľov je viac než jeden, je Používateľ povinný získať Multilicenciu. Uzatvorenie Licenčnej zmluvy 
v takýchto prípadoch môže byť vykonané objednávkou Multilicencie alebo, pokiaľ Koncový používateľ už 
inštaloval Produkt na Zariadenie, zaslaním písomného vyhlásenia Používateľa (zamestnávateľa), že 
akceptuje Licenčné podmienky Produktu. 

d) Produkt je poskytovaný v binárnej podobe (strojový kód) a Používateľ nemá právo používať, skúmať ani 
spätne prekladať strojový kód Produktu. 

e) V prípade nevykonania Aktivácie Produktu nemôže Používateľ využívať Odplatne poskytovanú 
funkcionalitu. 

f) V prípade akéhokoľvek sporu s treťou osobou alebo nároku tretej osoby vzniknutého v súvislosti 
s používaním Produktu sa Používateľ zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o takomto nároku či 
spore a poskytnúť mu všetku súčinnosť, ktorú si Poskytovateľ vyžiada. Používateľ sa zaväzuje v prípade, že 
o to Poskytovateľ požiada, umožniť Poskytovateľovi prevziať obranu pred takýmito nárokmi či spormi. 
Poskytovateľ tento postup zvolí na základe svojho výlučného uváženia. Používateľ sa zaväzuje zdržať sa 
potvrdenia či uznania akéhokoľvek nároku tretej osoby týkajúceho sa Produktu bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. 

g) Používateľ nie je oprávnený: 

 predať, prenajať, poskytnúť Produkt, jeho licenciu alebo sublicenciu, alebo inak distribuovať Produkt 
(či už samostatne alebo ako súčasť iného systému) akejkoľvek tretej strane, 
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 používať Produkt iným ako výslovne v týchto Licenčných podmienkach dovoleným spôsobom, 

 modifikovať Produkt či akokoľvek doňho zasahovať okrem spôsobov, ktoré umožňuje používateľské 
rozhranie Produktu, 

 odstrániť, pozmeniť alebo zničiť vlastnícke, značkové alebo autorské označenia alebo oznamy 
umiestnené na alebo obsiahnuté v Produkte, Používateľských príručkách alebo akýchkoľvek 
pridružených materiáloch či Dokumentácii, 

 využívať Aplikácie tretích strán inak ako prostredníctvom Produktu, 

 upravovať, prekladať, analyzovať, spätne prekladať alebo disasemblovať Produkt alebo akúkoľvek jeho 
časť, či inak sa pokúsiť o získanie zdrojového kódu Produktu alebo jeho časti,  

 vytvárať rovnaké alebo odvodené počítačové programy podľa Produktu, či už priamo, alebo nepriamo. 

7.2 V prípade, že Poskytovateľ získa dôvodné podozrenie o porušení Licenčných podmienok zo strany Používateľa, 
je oprávnený rozhodnúť o okamžitom pozastavení Aktivácie, pokiaľ k nej došlo, či o pozastavení Licencie 
k Produktu ako celku, a to až na dobu 60 dní. Pozastavenie Aktivácie nezakladá žiadny nárok Používateľa na 
akúkoľvek kompenzáciu uhradenej licenčnej odmeny či inú náhradu, a to bez ohľadu na to, či sa podozrenie 
potvrdí, alebo nie. Používateľ je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie pre preskúmanie takéhoto 
podozrenia. Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa ukončiť Licenčnú zmluvu postupom podľa čl. 9 nižšie. 

8. Obmedzenie zodpovednosti 

8.1 S ohľadom na upozornenie Poskytovateľa a záväzky Používateľa podľa ods. 3.8 obe strany potvrdzujú, že 
neočakávajú, že by Používateľovi z prípadného porušenia Licenčnej zmluvy Poskytovateľom mohla vzniknúť 
škoda vyššia, než je zaplatená licenčná odmena. Táto čiastka tak predstavuje najvyššiu predvídateľnú škodu, 
ktorá by mohla Používateľovi teoreticky vzniknúť, pričom Používateľ súhlasí s tým, že pokiaľ by skutočná škoda 
túto čiastku prevýšila, Poskytovateľ nebol povinný vznik takejto škody predvídať a nebude povinný k jej 
náhrade. Do výpočtu prípadne vzniknutej škody sa nezapočítava ušlý zisk. Používateľ berie výslovne na 
vedomie, že licenčná odmena sa u Bezodplatne poskytovanej funkcionality nepoužije, a že Poskytovateľ tým 
pádom nebude povinný nahradiť akúkoľvek škodu súvisiacu s Bezodplatne poskytovanou funkcionalitou. 

8.2 Poskytovateľ nebude za žiadnych okolností zodpovedný za náhodné, následné, zvláštne alebo nepriame škody, 
straty akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z prerušenia realizácie funkcií a procesov Používateľa, alebo straty, 
škody alebo poškodenie uchovávaných údajov, bez ohľadu na formu udalosti, či už ide o plnenie zmluvy, 
úmyselný čin, nedbanlivosť, porušenie záruky alebo inú udalosť.  

8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná za omeškanie alebo neplnenie svojich povinností podľa Licenčnej 
zmluvy, ak je takéto omeškanie alebo neplnenie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu, 
predovšetkým požiarom, záplavou, štrajkom, občianskou, vládnou alebo vojenskou mocou, vyššou mocou, 
teroristickým činom, vojnou alebo inou podobnou príčinou, ktorá je mimo kontroly alebo nebola zavinená 
chybou alebo zanedbaním zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní alebo neplní svoje povinnosti, či jej 
dodávateľov. 
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9. Trvanie Licenčnej zmluvy, odstúpenie a zánik Licencie 

9.1 Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu trvania Licencie k Produktu. 

9.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: 

a) Požívateľ použije Produkt v rozpore s Licenčnými podmienkami, 

b) Používateľ použije Produkt spôsobom znižujúcim jeho hodnotu. 

9.3 Používateľ je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy, pokiaľ tak stanovia Zmluvné podmienky alebo zákon. 

9.4 Účinnosť odstúpenia nastáva doručením písomného oznámenia o odstúpení od Licenčnej zmluvy. Odstúpením 
Licencia zaniká. 

9.5 Po ukončení účinnosti Licenčnej zmluvy je Používateľ povinný: 

a) ukončiť vytváranie kópií a používania Produktu a Používateľskej príručky či inej Dokumentácie, 

b) zničiť všetky kópie Produktu a Používateľskej príručky či inej Dokumentácie, ktoré získal v priebehu trvania 
Licenčnej zmluvy. 

9.6 Poskytovateľ je oprávnený Licenčnú zmluvu vypovedať v prípade, že Používateľ odmietne zmenu Licenčných 
podmienok alebo Osobitných licenčných podmienok podľa ods. 10.7 nižšie. Výpovedná doba je jeden mesiac 
a začína plynúť dňom doručenia výpovede. 

9.7 Zánik účinnosti Licenčnej zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých z ich povahy 
alebo z Licenčnej zmluvy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku účinnosti Licenčnej zmluvy, ako napr. 
ustanovenie o riešení sporov, zodpovednosti za škodu a zákazu použitia Produktov bez súhlasu Poskytovateľa. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1 Uzavretím Licenčnej zmluvy Používateľ súhlasí s Licenčnými podmienkami a Osobitnými licenčnými 
podmienkami a potvrdzuje všetky vyhlásenia a záväzky v nich uvedené. 

10.2 Pri výklade práv a povinností strán sa použije nasledujúce poradie priority (dokument uvedený skôr má 
prednosť pred dokumentom uvedeným neskôr): 

a) Poskytovateľom potvrdená objednávka či iná výslovná dohoda strán; 

b) Osobitné licenčné podmienky pre Produkt; 

c) tieto Licenčné podmienky. 

10.3 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že pre plnenie Licenčnej zmluvy a vymáhanie záväzkov z nej je 
Poskytovateľ povinný spracovávať jeho osobné údaje, ako meno, priezvisko, kontaktné údaje a prípadné ďalšie 
údaje vyžiadané Poskytovateľom. 

10.4 Používateľ zodpovedá za škody spôsobené zneužitím Licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený 
Poskytovateľom. 

10.5 Licenčná zmluva sa riadi a musí byť vykladaná podľa zákonov Slovenskej republiky. Používateľ a Poskytovateľ 
sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri 
medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú a výslovne súhlasia, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov 



9/21 

z Licenčnej zmluvy alebo spory a nároky súvisiace s používaním Produktu je príslušný súd v Slovenskej 
republike. 

10.6 V prípade, že je akékoľvek ustanovenie Licenčnej zmluvy, Licenčných podmienok alebo Osobitných licenčných 
podmienok neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení. 

10.7 Poskytovateľ je oprávnený vydať nové Licenčné podmienky alebo Licenčné podmienky zmeniť. Rovnako môže 
vydať nové Osobitné licenčné podmienky pre nový alebo existujúci Produkt alebo Osobitné licenčné 
podmienky existujúceho Produktu zmeniť alebo zrušiť a Produkt prestať ponúkať. Nové či zmenené podmienky 
sa použijú na existujúce Licenčné zmluvy za predpokladu, že do 2 mesiacov od notifikácie Používateľa 
Používateľ použitie nových či zmenených podmienok písomne neodmietne. Nové či zmenené Licenčné 
podmienky sa použijú vždy pri novej Aktivácii Produktu. Notifikácia nových či zmenených podmienok sa vykoná 
zaslaním e-mailového oznámenia zo strany Poskytovateľa tým Používateľom, ktorí mu oznámili svoju aktuálnu 
e-mailovú adresu. Súčasne je zmena podmienok zverejnená na stránkach 
http://www.ditec.sk/static/lic/Ramcova_licencna_zmluva_pre_softverove_licencie.pdf. Používatelia, ktorí 
neoznámili Poskytovateľovi aktuálnu e-mailovú adresu alebo jej zmenu alebo nesúhlasili so zasielaním 
notifikácií, sú povinní informovať sa najmenej raz mesačne o prípadnej zmene alebo vydaní nových podmienok 
na vyššie uvedenej stránke. V takom prípade je notifikácia vykonaná návštevou stránky alebo porušením 
povinnosti Používateľa zoznámiť sa so zmenou. 

10.8 Tieto Licenčné podmienky majú nasledujúce prílohy: 

a) Príloha A: Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Suite; 

b) Príloha B: Osobitné licenčné podmienky pre D.Viewer; 

c) Príloha C: Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Integration Suite; 

d) Príloha D: Osobitné licenčné podmienky pre eDeskReader; 

e) Príloha D: Osobitné licenčné podmienky pre D.Convert; 

f)  Príloha F: Osobitné licenčné podmienky pre D.PDF Signer. 
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Príloha A 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre D.Signer Suite 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Signer Suite.  

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený 
elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES. 

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre 
vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita 
Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé časti 
Produktu boli certifikované Úradom.  

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

2. Popis Produktu 

2.1 Produkt podporuje vytváranie profilov Elektronických podpisov a podporuje podpisovanie formátov dátových 
objektov v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a jeho súčasti – jednotlivé certifikované 
moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke. 

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov: 

a) D.Signer/XAdES .NET (D.Signer/XAdES Java) – certifikovaný prostriedok určený na vytváranie 
Elektronického podpisu vo formáte XAdES, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní 
a elektronických úradných dokumentov. Súčasťou tohto Produktu je aj knižnica PDFNet SDK v6.3.0 
(prípadne jej aktualizovaná verzia), ktorá zabezpečuje pre dokumenty typu PDF ich spracovanie (konverziu 
a validáciu voči špecifikácii PDF/A-1) a zobrazovanie. 

b) D.Signer Tools – komponenty určené na vytváranie nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich 
Elektronický podpis: 

 D.Sig XAdES Extender – komponent určený pre vytváranie nadstavbových dátových štruktúr 
obsahujúcich Elektronický podpis od zložených podpisov až po štruktúry elektronických podaní, 

 ASiC Factory – komponent určený prepodporu vytvárania a spracovania ASIC kontajnera v baseline 
profile, ktorý slúži pre spojenie štruktúr Elektronických podpisov a podpísaných dátových objektov. 
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3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

3.1 Bezodplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť vytvárania Elektronického podpisu pre 
elektronické formuláre používané v procesoch elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci, ktoré sú 
publikované v rámci Modulu elektronických formulárov v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z., o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) vznení neskorších predpisov a Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z., o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy v aktuálnom znení. 

3.2 Odplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť vytvárania Elektronického podpisu aj pre ostatné 
dátové objekty v súlade s Dokumentáciou Produktu. 

4. Osobitné podmienky Licencie 

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia 
sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom 
Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť. 

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým 
používateľom (osobný počítač, tablet, smartphone a pod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých 
koncových používateľov). 

4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na 
toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia. 

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na 
vydanie novej verziu Produktu. 

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.SignerSuite@ditec.sk  

 

  

http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.SignerSuite@ditec.sk
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Príloha B 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre D.Viewer 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Viewer.  

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený 
elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES. 

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi na 
prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní 
a elektronických úradných dokumentov obsahujúcich: elektronický podpis vytvorený v súlade sNariadením 
eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.  

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

2. Popis Produktu 

2.1 Produkt slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických 
podaní a elektronických úradných dokumentov, a to v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a 
jeho súčasti sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke. 

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

3.1 Bezodplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť prezerania dátových štruktúr slúžiacich na 
elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov a vizualizáciu 
elektronických formulárov na základe číselníkov vizualizácií zo zdrojov prednastavených v rámci konfigurácie 
Produktu pri jeho inštalácii. 

3.2 Odplatne poskytovaná funkcionalita umožňuje: 

a) pridať v rámci konfigurácie Produktu linky na ďalšie zdroje číselníkov vizualizácií pre zabezpečenie 
vizualizácie ďalších elektronických formulárov. 
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b) pre dátové štruktúry obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis zobrazovať informácie uvedené 
v štruktúre elektronického podpisu, relevantné napr. pre vyplnenie osvedčovacej doložky a záznamu 
o zaručenej konverzii. 

4. Osobitné podmienky Licencie 

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia 
sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom 
Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť. 

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým 
používateľom (osobný počítač, tablet, smartphone apod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových 
používateľov). 

4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na 
toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia. 

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na 
vydanie novej verziu Produktu. 

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.Viewer@ditec.sk  

 

  

http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.Viewer@ditec.sk
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Príloha C 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre D.Signer Integration Suite 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Signer Integration Suite.  

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený 
elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES. 

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre 
integráciu klientských komponentov a aplikácií určených na prácu s kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, tj. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci web stránok portálových riešení a ich 
spúšťanie z prostredia internetových prehliadačov, ktoré nepodporujú technológie NP API, resp. ActiveX. 
Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.  

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

2. Popis Produktu 

2.1 Produkt podporuje integráciu klientskych komponentov a aplikácii určených na prácu s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci web stránok portálových 
riešení a ich spúšťanie z prostredia internetových prehliadačov, ktoré nepodporujú technológie NP API, resp. 
ActiveX). Produkt a jeho súčasti – jednotlivé moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej 
príručke. 

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov: 

a) D.Bridge JS – komponent pre zjednodušenie integrácie klientskych komponentov a aplikácii určených na 
prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci 
web stránok portálových riešení. Hlavnou úlohou je detegovať prostredie používateľa (operačný systém, 
prehliadač, nainštalované komponenty a pod.) a na základne týchto informácii inštancovať správnu verziu 
komponentu. Ďalšou úlohou je zabezpečiť jednotné API, aby nebolo potrebné riešiť, ktorá verzia 
komponentu bola použitá. 

b) D.Launcher – umožňuje používanie aplikácií pre Elektronický podpis (t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET 
alebo Java)) v internetových prehliadačoch Google Chrome (prípadne Chromium), Opera, Mozilla Firefox, 
Safari (len na Mac OS X) a MS Edge (teda v prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, resp. 
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ActiveX) a slúži na vytvorenie spojenia a zabezpečenie komunikácie medzi web stránkou prehliadača 
a aplikáciami pre Elektronický podpis. 

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

3.1  Produkt neobsahuje Odplatne poskytovanú funkcionalitu. 

4. Osobitné podmienky Licencie 

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia 
sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom 
Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť. 

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

4.3 Produkt je možné používať len na účely integrácie Produktov D.Signer Suite a D.Viewer. 

4.4 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na 
vydanie novej verziu Produktu. 

4.5 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.SignerIS@ditec.sk  

  

http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.SignerIS@ditec.sk
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Príloha D 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre eDeskReader (ďalej: eDR) 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt eDeskReader.  

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „GUI“ – Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), skratka GUI, používateľské 

rozhranie, ktoré umožňuje ovládať Produkt pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie 

spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu s Produktom. 

b) „NASES“ – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

c) „Produkt“ zabezpečuje komunikačný proces s elektronickou schránkou ÚPVS na úrovni webových služieb, 
sťahuje správy a metadata o správach podľa nadefinovaných nastavení. 

d) „ÚPVS“  Ústredný portál verejnej správy dostupný na adrese https://www.slovensko.sk/.  

e) „Zákon o eGovernmente“ – zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších 
predpisov 

2. Popis Produktu 

2.1 Produkt zabezpečuje prístup k obsahu elektronickej schránky a jeho stiahnutie do prostredia používateľa – po 
autentifikácii prostredníctvom autentifikačného certifikátu je sprístupnený obsah elektronickej schránky a 
dokumenty sú stiahnuté do prostredia používateľa (lokálne uchovávané v definovanom úložisku). Spolu so 
správami sú uchovávané aj „metadáta o správe“, napr. čas jej doručenia, čo môže byť dôležité pri ďalšom 
sledovaní lehôt (napr. na podanie odvolania). Týmto krokom sú zároveň vymazané z elektronickej schránky a 
nemôže nastať prekročenie jej kapacitných limitov. 

2.2 Potvrdenie doručenia správy – pre správy doručované „do vlastných rúk“ je správa používateľovi sprístupnená 
až po potvrdení doručenia správy (podobne ako „žltý lístok“ na pošte). Produkt zabezpečuje takéto potvrdenie 
doručenia a následne možnosť sprístupnenia a stiahnutia takejto správy do lokálneho úložiska. 

2.3 Plná konfigurovateľnosť produktu - je možné plánovať činnosť produktu tak, aby neprebiehalo potvrdzovanie 
doručenia správ v čase, kedy nie je možné ich ďalšie efektívne spracovanie používateľom (napr. piatok 
poobede, resp. v čase nprítomnosti). Na úrovni konfiguračných parametrov je ďalej možné definovať cestu k 
prostrediu používateľa (kam sa budú ukladať stiahnuté správy), časový interval spúšťania sťahovania správ a 
príznak, či sa po stiahnutí správy majú tieto vymazať z elektronickej schránky. 

2.4 Produkt sa skladá z modulov – jednotlivé moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej 
príručke. 

https://www.slovensko.sk/
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2.5 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov: 

a) eDR – modul zabezpečuje komunikačný proces s elektronickou schránkou ÚPVS na úrovni webových 
služieb, sťahuje správy a metadata o správach podľa nadefinovaných nastavení. 

b) eDR Admin – slúži na konfiguráciu aplikačných nastavení eDR a umožňuje zobraziť dátum a čas stiahnutia 
správ z elektronickej schránky. 

2.6 Detailný popis produktu je umiestnený na stránke: http://www.ditec.sk/produkty/aplikacie-pre-elektronicke-
schranky/dedeskreader-vzdialeny-pristup-do-elektronickej-schranky-upvs  

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

3.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú mesačne vopred, 
pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke: 
http://doc.ditec.sk/download/licencie/Cenniky.pdf 

4. Osobitné podmienky Licencie 

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia 
sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom 
Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť. 

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

4.3 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na 
vydanie novej verzie Produktu. 

4.4 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.eDR@ditec.sk 

 

 

  

http://www.ditec.sk/produkty/aplikacie-pre-elektronicke-schranky/dedeskreader-vzdialeny-pristup-do-elektronickej-schranky-upvs
http://www.ditec.sk/produkty/aplikacie-pre-elektronicke-schranky/dedeskreader-vzdialeny-pristup-do-elektronickej-schranky-upvs
http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.eDR@ditec.sk
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Príloha E 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre D.Convert 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Convert.  

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený 
elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES. 

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre 
vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita 
Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé časti 
Produktu boli certifikované Úradom.  

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

e) „Zákon o eGovernmente“ – zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších 
predpisov 

f) „Vyhláška o zaručenej konverzii“ – vyhláška č. 275/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej 
republiky o zaručenej konverzii 

g) „kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis“ – certifikát pre elektronický podpis, ktorý vydáva 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I 
nariadenia EU č. č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (v ďalšom len „nariadenie EU 
č. č. 910/2014“) 

h) „kvalifikovaný mandátny certifikát“ – kvalifikovaný certifikát, definovaný v §8 zákona č.272/2016 o 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 

i) „elektronické časové pečiatky“ – sú údaje v elektronickej forme, ktoré viažu iné údaje v elektronickej 
forme s konkrétnym časom, čím tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase, definované 
v oddiele 6 nariadenia EU č. č. 910/2014 

j) „dôveryhodná služba“ – je elektronická služba, definovaná v kapitole I, článok 3, bod 16 nariadenia EU č. 
č. 910/2014 



19/21 

2. Popis Produktu 

2.1 Produkt podporuje realizáciu procesov zaručenej konverzie dokumentov z papierovej do elektornickej podoby 
a z elektronickej do papierovej podoby v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a jeho súčasti 
– jednotlivé certifikované moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke. 

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov: 

a) D.Convert – softwarový produkt určený na realizáciu vzájomnej konverzie dokumentov z jednej formy do 
druhej, tj. z papierovej podoby dokumentu do elektronickej a naopak, tj. z elektronickej podoby 
dokumentu do papierovej. 

b) Pre zabezpečenie funkčnosti produktu sú využívané nasledovné služby, resp. dôveryhodné služby v zmysle 
nariadenia eIDAS  a produkty tretej strany: 

 Kvalifikované mandátne certifikáty a ich príslušné SW a HW príslušenstvo 

 Dôveryhodná služba elektronických časových pečiatok 

 Dôveryhodná služba overenia platnosti (validácie) elektronicky podpísaného dokumentu 

 Služba konverzie elektronickej podoby dokumentu doložky o konverzii do tlačového formátu (PDF)  

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

3.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne 

vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke: 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf  

4. Osobitné podmienky Licencie 

Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia sa 

vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. 

Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť.  

4.1 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

4.2 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým 
používateľom (osobný počítač, tablet, smartphone apod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových 
používateľov). 

4.3 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na 
toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia. 

4.4 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.DConvert@ditec.sk  

 

 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf
http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.DConvert@ditec.sk
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Príloha A 

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY 
pre D.PDF Signer 

5. Úvodné ustanovenia 

5.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.PDF Signer.  

5.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných 
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam: 

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený 
elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES. 

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre 
vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita 
Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke. 

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

6. Popis Produktu 

Produkt D.PDF Signer je samostatná aplikácia určená na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu 
pre dokumenty typu PDF. Tieto dokumenty v súlade s Výnosom o štandardoch konvertuje do formy PDF/A1. 
Umožňuje výber elektronického dokumentu na podpísanie – súboru v adresári, ako aj súboru, do ktorého má 
byť podpísaný elektronický dokument uložený. Aplikácia umožňuje voliteľne pripojiť k takto vytvorenému 
kvalifikovanému elektronickému podpisu aj kvalifikovanú časovú pečiatku, ak má používateľ takúto službu 
sprístupnenú. 
Parametre kvalifikovaného elektronického podpisu: formát vytváraného podpisu – vytvorenie podpisu podľa 
profilu XAdES_ZEP v2.0 alebo XAdES_ZEPbp v1.0 (ASiC) 

7. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita 

7.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne 

vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke: 

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf  

http://doc.ditec.sk/download/zmluvy_a_formulare/Cenniky.pdf
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8. Osobitné podmienky Licencie 

8.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa http://www.ditec.sk/produkty. Licencia 
sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom 
Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť. 

8.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.  

8.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým 
používateľom (osobný počítač, notebook a pod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových 
používateľov). 

8.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na 
toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia. 

8.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na 
vydanie novej verzie Produktu. 

8.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na adrese: 

Servis.SignerSuite@ditec.sk  

 

http://www.ditec.sk/produkty
mailto:Servis.SignerSuite@ditec.sk

