
Ako výrazne ušetriť na softvérových nákladoch

Dobrý deň, radi by sme pre našich zamestnancov 
zakúpili novšiu verziu súčasného softvéru za 
rozumnú cenu, môžete nám pomôcť?

Potenciálny kupujúci softvéru
Firma / organizácia

Samozrejme! Viete, že môžete ušetriť až 70 % nákladov 
pokiaľ pre svoju spoločnosť nakúpite druhotný softvér?

Zástupca spoločnosti Forscope
Softvérový broker

O tejto možnosti som 
nevedel, ale znie to 
skvele! Čo presne 
znamená "druhotný 
softvér"? Nikdy som o 
ňom nepočul.

Druhotný softvér je 
akýkoľvek softvér, 

ktorý už niekto 
predtým vlastnil a 

potom sa ho rozhodol 
ďalej predať.

Počkať, takže je možné 
predať softvér, ktorý už 
nechcete?

To znie celkom logicky, ale 
čo právna stránka?

Situácia ohľadom právnej stránky druhotného softvéru sa 
vyvíjala postupne a relatívne dlhú dobu. Nakoniec všetko 

vyústilo vo veľmi jasné rozhodnutie Súdneho dvora 
Európskej únie (SD EÚ) v roku 2012, ktoré potvrdilo, že 

predaj predtým vlastneného softvéru je legálny.
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Smernica 2009/24/EC 
Európskeho parlamentu 
a Rady Európskej únie

Vzhľadom k tomu, že zákon je nadradený 
akýmkoľvek licenčným podmienkam, tak 

nemôžu, aj keby chceli. Majte však na 
pamäti, že prevod vlastníctva musí stále 

spĺňať jasne dané podmienky.

Dobre, ale čo výrobcovia softvéru? 
Nebránia prevodu vlastníctva 
softvéru vo svojich licenčných 
podmienkach?

A čo sa stane v prípade auditu? 
Prešiel by druhotný softvér?

Áno, ale iba pod jednou dôležitou podmienkou – k zakúpeným druhotným 
softvérovým produktom musíte mať všetku potrebnú dokumentáciu. 

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú vlastnícku dokumentáciu a v prípade 
potreby tiež pomoc pri audite, takže sa nemusíte ničoho obávať.
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Samozrejme! Je to veľmi podobné situácii, keď si kúpite 
auto. Keďže už ho nepotrebujete, môžete ho predať a 

niekto ďalší si ho môže zasa kúpiť – zvyčajne za výrazne 
zníženú cenu.


