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Analýza súladu prostredia s licenčnými 
podmienkami výrobcu



1 Transférované
softvérovélicencie



Čo je to transférovaný softvér?

Licencia transférovaného (použitého) softvéru sa
spravidla funkčne nelíši od novej licencie; 

Transférovaný softvér je originálny a plne funkčný;

Jedná sa o softvér, ktorý bol už raz aktivovaný prvým

nadobúdateľom a následne ďalej predaný/odkúpený,  

špecializovaným predajcom, ako je SoftwarePro, podľa 

striktných  podmienok obchodu s použitým softvérom

stanovených SDEU;

V porovnaní s nadobudnutím nového softvéru tak nevznikajú žiadne  

nevýhody, naopak prináša vysokú úsporu financií.

€€



Je používanie transferovaných licencií legálne?

U renomovaného predajcu sa v žiadnom prípade nejedná  

o nákup pirátskych verzií;

Obchod s transferovaným softvérom, ako aj jeho používanie,  

obzvlášť vo firemnom prostredí, upravuje vyhláška Súdneho  

dvoru Európskej Únie (SDEU) z roku 2012;

V štátoch západnej Európy je nasadenie transferovaného

softvéru úplne bežné nielen v súkromnom, podnikateľskom

sektore, ale i v zdravotníctve alebo štátnej správe;



9Aké je znenie vyhlášky SDEÚ z roku 2012?

Tvorca programového vybavenia nemôže brániť

ďalšiemu predaju svojich „použitých“ licencií;

Pokiaľ totiž nositeľ autorského práva za odplatu svojmu  

zákazníkovi sprístupní rozmnoženinu – či už v hmotnej alebo  

nehmotnej forme – a súčasne uzavrie licenčnú zmluvu, ktorá  

zákazníkovi udeľuje užívacie právo k tejto rozmnoženine

na neobmedzenú dobu, predáva tento nositeľ uvedenú roz-

množeninu zákazníkovi, a je tak vyčerpané jeho výlučné  

právo na rozširovanie;

Dôležité je, aby pôvodný nadobúdateľ počítačového progra-

mu učinil svoju rozmnoženinu v okamihu jej ďalšieho predaja  

nepoužiteľnou.

TLAČOVÁ SPRÁVA SDEU TU

MEMORANDUM PRE SR TU

https://drive.google.com/file/d/0B0x9U3Y-YhhAQkt3UmlhUVFhN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0x9U3Y-YhhAZVFMRzUxVWhXQUk/view?usp=sharing


Rozdiely transferovaných licencií

Nedostupnosť Software Assurance

SoftwarePro portál pre správu licencií Microsoft

Nutnosť skúseného partnera vzhľadom na riziká na trhu

Ručíme za to, že transferovanýsoftvér zakúpený
u nás spĺňa všetky právne náležitosti pre legálne

obchodovanie s ním. Preto Vám v prípade napad-
nutia jeho legálnosti garantujeme naše právne
zastúpenie, alebo spätný výkuplicencií.



Aký typ licencií Vámponúkame?

Desktopové operačné systémy:
Windows 10Enterprise Upgrade

Aplikácie: 
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project 
Visual Studio

Serverové produkty:
Core CAL & Enterprise CAL Suite
Windows Server
SQL Server
SharePoint Server
Exchange Server
SystemCenter
Project Server
Skype for Business Server



Reálne príklady použitia vpraxi

Nové originálne licencie
Počet
100
2
100

Produkt
Office 2019 Standard
WindowsServer2019StandardCore16Lic
Windows Server 2019 UserCAL

Stav
Nové
Nové
Nové

Použité originálne licencie
Počet Produkt Stav Cena balíčku Úspora

Úspora

0%

Cena balíčku

40 843,00€

KALKULÁCIA PRE 100 PC S DVOMASERVERMI

100& Office 2019Standard Použité
29 060,00€ 41%2 WindowsServer2019StandardCore16Lic Použité

100 Windows Server 2019 UserCAL Použité
100 Office 2016 Standard Použité

24 450,00€ 67%2 WindowsServer2016StandardCore16Lic Použité
100 Windows Server 2016 UserCAL Použité
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Referencie zo SR 

Štátna správa–Kancelária prezidentaSR.

Štátna správa –Štatistický úrad SR.

Štátna správa –Ministerstvo kultúry SR.

Štátna správa – Úrad jadrového dozoru SR.

Štátna správa – Národná rada SR.

Štátna správa – Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Štátna správa –Ministerstvo pôdohospodárska
a rozvoja vidieka SR

Štátna správa – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a 
justičnej stráže



Referencie zo SR 

Štátna správa – Slovenská agentúra živ. prostredia.

Štátna správa – Mesto Trenčín

Štátna správa –Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Štátna správa – Prešovský samosprávny kraj .

Štátna správa – Pôdohospodárska platobná agentúra.

Štátna správa –Košický samosprávny kraj Štátna správa – Mesto Trnava

Štátna správa – Mesto Nitra



Referencie zo SR

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Štátna správa -informačné centrum.

Reťazec predajnípotravín.

Tvorca a dodávateľ IT.

Vodohospodárske a inžinierskestavby.

Vnútroštátna a medzinárodnádoprava.

Delenie aohýbanie hutného materiálu.

Výrobný závod
Medzinárodná spoločnosť voblasti  
technickýchprekladov.

ITspoločnosť.

Distribúcia liekov afarmaceutík.
Štátna správa -špecializovaná nemocnica.

Štátna správa –Košická záchranka.
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Referencie zo SR

Národná diaľničná spoločnosť. Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice IMC Slovakia, s.r.o.

Gas Familia, s.r.o.



2 Analýza súladu prostredia s 

licenčnými podmienkami výrobcu



21Analýza súladu prostredia s 
licenčnými podmienkami výrobcu

Analýza súladu prostredia s licenčnými podmienkami 
výrobcu je proces porovnania aktuálne využívaného softvéru  
voči podmienkam ktoré organizácia akceptovala v rámci licenčnej 
zmluvy uzatvorenej s výrobcom.

Po zistení prípadných nezrovnalostí sanavrhuje
optimálne riešenie;

Súčasťou je vyhodnocovanie efektivity využívania softvérov;

Prevencia pred vysokými sankciami vyplývajúcimi z nedostatočného

počtu licencií prislúchajúcich hardvéru, alebo využívania nelegálneho

softvéru.
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Ako prebieha analýza súladu prostredia s 
licenčnými podmienkami výrobcu?

Identifikácia subjektov – defi-
nujú salicencované subjekty a
ich zodpovednosti za dodržia-
vanie licenčných podmienok.

Vytvorenie zoznamu zariadení  
pre validáciu kompletnosti  
zozbieraných dát – je nutné  
overiť, či boli údaje zozbierané  
zo všetkých existujúcich počíta-
čov.

Zber dát zo zariadení – zber  
prebieha zveľkej časti automa-
tizovane, dopĺňajú sa údaje 
od  administrátorov.

Vyhodnotenie – základom sú  
dáta o inštaláciách, ktoré sú  
validované alternatívnymi
zdrojmi dát.

Predbežná správa –predbežné  
hodnotiace správy pre jednotli-
vé organizácie a vyjadrenia  
dotknutých organizácií.

Zapracovanie spätnej 
väzby – spätná väzba organizácií 
sa  zapracuje a záverečné zistenia
zohľadňujú pripomienky.

Finálnasúhrnnázáverečná správa s prezentáciou výsledkov – popisuje výsledkyanalýzy, poskytuje odporúča-
niapre zmiernenie nálezov a optimalizáciu portfólia softvérových produktov.
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Referencie

Naši experti realizovali analýzu súladu prostredia s licenčnými podmienkami 

u týchto organizácii:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Slovenské elektrárne, a.s

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Železnice Slovenskej republiky

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (aktuálne prebieha)

Okrem uvedených poskytujeme licenčné poradenstvo mnohým štátnym a 
súkromným organizáciám



Kde nás nájdete?

www.softwarepro.sk

IČO: 44879385
DIČ: SK2022863810

+421 322 856300

info@softwarepro.sk

SWP s.r.o.
Grösslingová 50
811 09 Bratislava

www.softwarepro.cz

S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

IČO: 29320739  
DIČ:CZ29320739

+420 277 000181

obchod@softwarepro.cz

Software Pro s.r.o.  
Rosmarin  
Business Center  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha7

Č E S K Á R E P U B L I K A

http://www.softwarepro.sk/
https://www.facebook.com/softwarepro.eu/
https://twitter.com/SoftwarePro_EU
https://www.linkedin.com/company-beta/18113556/
mailto:info@softwarepro.sk
http://www.softwarepro.cz/
https://www.facebook.com/softwarepro.eu/
https://twitter.com/SoftwarePro_EU
https://www.linkedin.com/company-beta/18113556/
mailto:obchod@softwarepro.cz

