
Podmienky používania webového sídla edsystem.sk   

 

1. Tieto Podmienky používania webového sídla edsystem.sk (ďalej ako " Podmienky") upravujú pravidlá, 

podmienky a obmedzenia používania webového sídla s adresou edsystem.sk (ďalej ako "Webové sídlo"). 

 

2. Prevádzkovateľ: Spoločnosť eD system a.s., so sídlom Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory, Česká republika, IČO: 479 74 516, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Ostrava, oddiel B, 

vložka č. 2613, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s názvom eD 

system a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovensko , IČO: 

51 915 529, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5403/B 

(ďalej ako "Prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom Webového sídla. 

 

3. Používateľ: Podmienky sa vzťahujú na každú osobu (ďalej ako "Používateľ"), ktorá Webové sídlo 

navštívi, pristupuje k nemu, prehliada si ho, akokoľvek naň odkazuje (interaktívne aj neinteraktívne), alebo 

ho akýmkoľvek spôsobom alebo na akékoľvek účely používa  vrátane akéhokoľvek jeho obsahu  (ďalej ako 

"Používanie" alebo "Použitie"). Týmto nie sú dotknuté podmienky a povinnosti podľa iných podmienok a 

vyhlásení, ktorými je Používateľ viazaný v rámci zmluvných vzťahov s Prevádzkovateľom. 

 

4. Súhlas: Každý Používateľ v momente Použitia potvrdzuje, že (i) si prečítal Podmienky, (ii) v plnom 

rozsahu im rozumie a súhlasí s nimi, (iii) v plnom rozsahu ich bude dodržiavať, a zároveň (iv) bude 

dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa priamo, nepriamo alebo sprostredkovane vzťahujú na Webové 

sídlo vrátane ale nie len právnych predpisov o vývoze a opakovanom dovoze , trestnoprávnych predpisov a 

predpisov o ochrane práv priemyselného a duševného vlastníctva  (ďalej ako "Súhlas"). Používateľ v 

momente Použitia zároveň preberá všetky povinnosti a záväzky z týchto Podmienok. Akékoľvek 

dokumenty, aplikácie alebo iné materiály, ktoré sú v rámci Webového sídla výslovne alebo podľa povahy 

alebo označenia určené na stiahnutie (ďalej ako "Stiahnuteľný obsah"), môžu podliehať vlastným 

podmienkam a vyhláseniam vrátane licenčných podmienok, s ktorými Používateľ v momente ich stiahnutia 

súhlasí. V prípade ak osobitné podmienky pre Stiahnuteľný obsah alebo kogentné právne predpisy  

neustanovujú niečo iné, je obsahom Súhlasu aj súhlas Používateľa s tým, že získava a používa Stiahnuteľný 

obsah na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.  Súhlas je považovaný za zopakovaný v momente 

akéhokoľvek Použitia a počas celého Používania. Používateľ nie je oprávnený používať Webové sídlo v 

prípade, ak Súhlas neposkytuje slobodne a vážne, alebo ho poskytuje s akoukoľvek výhradou.   

 

5. Oprávnenia: Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi nevýhradný, neprevoditeľný a obmedzený súhlas na 

prezeranie Webového sídla pod podmienkou, že bude v plnom rozsahu a bezvýhradne dodržiavať 

Podmienky. Používateľ je oprávnený prehľadávať Webové sídlo aj prostredníctvom prehliadačov , ale len v 

súlade s nastaveniami Webového sídla. Používateľ je oprávnený používať Webové sídlo a akýkoľvek jeho 

obsah výlučne na osobné použitie neobchodnej, nekomerčnej a nepodnikateľskej povahy.  Používateľ nie je 

oprávnený používať Webové sídlo a akýkoľvek jeho obsah na akékoľvek obchodné, komerčné alebo 

podnikateľské účely, a nie je oprávnený ich akokoľvek meniť, verejne prezentovať, vykonávať, rozširovať 

alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom, než aký je povolený podľa Podmienok. Oprávnenie na 

Používanie nezahŕňa akúkoľvek licenciu alebo sublicenciu na akékoľvek práva duševného alebo 

priemyselného vlastníctva, ani jej udelenie. Používateľ nie je oprávnený použiť obsah Webového sídla na 

inom webovom sídle ani na akomkoľvek inom fyzickom alebo elektronickom médiu alebo nosiči.  

Používateľ je v rámci oprávneného Používania povinný zachovať neporušený celý obsah Webového sídla 

vrátane týchto Podmienok. Používanie nesmie poškodzovať práva a právom chránené záujmy 

Prevádzkovateľa, s ním prepojených osôb alebo akýchkoľvek tretích osôb, ich dobrú povesť a je v súlade s 

právnymi predpismi, obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi, a nebude priamo, nepriamo alebo 

sprostredkovane spojené s akýmkoľvek nevhodným tovarom, službami alebo obsahom (napr. erotický alebo 

nelegálny obsah, služby  alebo tovar, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo ponuky, fake news, 

hoaxy a pod.). Používanie nesmie naznačovať vzťah alebo prepojenie medzi Prevádzkovateľom a 

Používateľom alebo inou osobou, a nesmú priamo, nepriamo alebo sprostredkovane uvádzať alebo 

akokoľvek naznačovať, že Prevádzkovateľ podporuje Používateľa a/alebo súhlasí s Používateľom, obsahom 



jeho webových sídel, jeho podnikateľskou alebo inou činnosťou, alebo jeho ponukou produktov alebo 

služieb. Používateľ je oprávnený odkazovať alebo prepájať na Webové sídlo iba v prípade, ak je takýto 

odkaz alebo prepojenie v súlade so všetkými podmienkami Používania a obsahom oprávnenia na 

Používanie. Prepojenia ani odkazy na Webové sídlo rovnako nesmú mať obchodnú, komerčnú alebo 

podnikateľskú povahu, a okrem toho nesmú meniť obsah Webového sídla a nesmú zobrazovať Webové 

sídlo ani jeho časť. Všetky podmienky Používania sa týkajú nie len Používania ako takého, ale aj jeho 

priamych, nepriamych a sprostredkovaných následkov a dôsledkov, pričom Používateľ je vždy povinný 

zohľadňovať tieto podmienky. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť, obmedziť alebo zakázať 

tieto oprávnenia na základe vlastnej ničím neobmedzenej slobodnej úvahy. 

 

6. Práva duševného a priemyselného vlastníctva: Celý obsah Webového sídla je chránený podľa 

Autorského zákona a iných aplikovateľných predpisov o ochrane duševného a priemyselného vlastníctva 

(najmä ale nie len o ochranných známkach, patentoch, dizajnoch a pod.). 

 

7. Následky porušenia: V prípade, ak Používateľ poruší Podmienky a/alebo Vyhlásenia alebo akékoľvek iné 

svoje právne povinnosti, ktoré sa priamo, nepriamo alebo sprostredkovane týkajú Webového sídla, je jeho 

oprávnenie na Používanie automaticky zrušené, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného 

upozornenia. Používateľ je v takomto prípade povinný okamžite zničiť akékoľvek kópie Stiahnuteľného 

obsahu alebo akékoľvek kópie akýchkoľvek iných materiálov alebo častí Webového sídla, ktoré má vo 

svojej držbe alebo pod svojou kontrolou. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek priamu, 

nepriamu alebo sprostredkovanú škodu vrátane ušlého zisku, ktorú spôsobí Prevádzkovateľovi v dôsledku 

porušenia povinností podľa Podmienok. 

 

8. Dôverné informácie: Akékoľvek informácie, ktoré Prevádzkovateľ získa od Používateľa pri Používaní, nie 

sú dôverné a Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečovať ich dôvernosť, ak táto povinnosť priamo 

nevyplýva z kogentných právnych predpisov. 

 

9. Ochrana osobných údajov: Informácie o ochrane osobných údajov  sú uvedené v osobitnej sekcii 

Webového sídla. 

 

10. Obmedzenie zodpovednosti a záruky: Prevádzkovateľ nezaručuje, že akékoľvek informácie na Webovom 

sídle sú presné, a že Webové sídlo bude vždy dostupné, aktuálne, bezpečné a bezchybné . Používateľ je 

povinný si overiť presnosť informácií uvedených na Webovom sídle aj z nezávislého zdroja. Webové sídlo 

môže zároveň obsahovať odkazy alebo prepojenia na iné webové sídla, online služby alebo aplikácie  (ďalej 

ako "Externý obsah"), pričom Prevádzkovateľ  nenesie akúkoľvek zodpovednosť ani neudeľuje akúkoľvek 

záruku alebo licencie vo vzťahu k Externému obsahu. Používateľ je povinný vykonať všetky potrebné 

opatrenia na ochranu pred akýmikoľvek škodlivými softvérmi alebo kódmi (napr. vírusmi, červami, 

trójskymi koňmi a pod.), pričom ochrana jeho informácií a majetku je výlučne jeho zodpovednosťou. 

Používateľ používa Webové sídlo  a Externý obsah vždy a za každých okolností na vlastnú zodpovednosť a 

vlastné riziko. Všetok Stiahnuteľný obsah ako aj obsah Webového sídla a Externý obsah sú poskytované bez 

akýchkoľvek záruk, ak osobitné podmienky pre Stiahnuteľný obsah neuvádzajú niečo iné.  Prevádzkovateľ 

v rozsahu umožnenom kogentnými právnymi predpismi nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek škodu, 

ktorá by Prevádzkovateľovi vznikla v dôsledku toho, že sa spoľahol na presnosť informácií uvedených na 

Webovom sídle, alebo v akejkoľvek súvislosti s Externým obsahom, alebo v dôsledku nesplnenia povinností 

Používateľa podľa týchto Podmienok, alebo v dôsledku použitia Stiahnuteľného obsahu, a to vrátane ale nie 

len za skutočnú škodu, stratu údajov, poškodenie alebo zničenie hardware alebo ušlý zisk.  

 

11. Zmeny: Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky kedykoľvek a akokoľvek jednostranne zmeniť, a to bez 

akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného upozornenia. Používateľ je povinný pred každým 

Použitím vždy si Podmienky prečítať. Prevádzkovateľ je oprávnený taktiež kedykoľvek a bez akéhokoľvek 

predchádzajúceho alebo následného upozornenia vykonať akékoľvek zmeny v tovaroch, službách alebo 

produktoch uvedených alebo ponúkaných na Webovom sídle. 

 



12. Definície: Definície pojmov sú uvedené v zátvorke, pričom definovaný pojem za začína vždy veľkým 

písmenom a jeho definícia sa na tento pojem vzťahuje bez ohľadu na to, kde je v týchto Podmienkach 

uvedená, vrátane prípadu, ak je uvedená až za prvým použitím tohto pojmu. 

 

13. Právo a právomoc: Podmienky, Vyhlásenia a vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa 

spravujú slovenským právom a slovenským Obchodným zákonníkom, a to bez ohľadu na to, z ktorej krajiny 

Používateľ pristupuje k Webovému sídlu. Akékoľvek spory medzi Prevádzkovateľom a Používateľom bude 

riešiť slovenský súd. 

 

14. Neplatnosť a neúčinnosť: Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto 

Podmienok nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných častí týchto 

Podmienok. 

 


