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Všeobecné licenční podmínky
Tyto licenční podmínky jsou návrhem na uzavření licenční smlouvy podle ustanovení § 46 a
následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem
autorským (autorský zákon).
1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1. Poskytovatel prohlašuje, že má právo dílo užít a udělit nabyvateli oprávnění k výkonu práva
počítačový program užít v souladu s podmínkami této smlouvy.
1.2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy s přihlédnutím k ochraně autorských práv poskytovaných právními předpisy.
2. PŘEDMĚT LICENCE
2.1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva počítačový
program užít (dále jen „licence“) za podmínek dále stanovených. Právem užít se ve smyslu této
smlouvy rozumí právo nerušeného užívání počítačového programu v souladu s omezeními
stanovenými autorským zákonem a touto smlouvou po celou dobu autorské ochrany díla.
Parametry a vlastnosti počítačového programu jsou blíže specifikovány v dokumentaci, která je
jeho součástí.
2.2. Předmětem licence nejsou služby spočívající např. v instalaci, zavedení, úpravě, podpoře či
údržbě počítačového programu. Rozsah jejich poskytnutí a cena mohou být dohodnuty zvláštní
smlouvou.
2.3. Součástí počítačového programu nejsou zdrojové texty programového vybavení.
3. CENA LICENCE
3.1. Licence je poskytována za úplatu. Výše odměny, tj. cena, za licenci je stanovena ve smlouvě o
dodávce.
4. PODM ÍNKY LICENCE
4.1. Nabyvatel je oprávněn užívat počítačový program pouze v souladu s jeho určením a za
podmínek touto smlouvou stanovených.
4.2. Nabyvatel nabývá dnem úplného zaplacení odměny za licenci vlastnické právo k nosiči dat, na
kterém je zaznamenán počítačový program (je-li součástí dodávky), a licenci v rozsahu
stanoveném touto smlouvou.
4.3. Nabyvatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv
způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout
oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám. Není rovněž oprávněn do
počítačového programu zasahovat jinak, než formou zákaznického nastavení, které dokumentace
programu připouští. Zásah do programu nutný k vytvoření rozhraní nezbytného k výměně dat
s jiným počítačovým programem či databází je povolen bez souhlasu poskytovatele pouze tehdy,
pokud to dokumentace počítačového programu výslovně připouští.
4.4. Nabyvatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele rozmnožovat, překládat,
zpracovávat, upravovat či jinak měnit počítačový program, ledaže je to nezbytné k využití
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4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu a činí-li tak při zavedení a provozu
počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu. I v takovém případě je
však povinen sdělit poskytovateli svůj záměr postupovat podle výjimky uvedené v předchozí
větě a musí ponechat poskytovateli přiměřenou lhůtu v délce nejméně 21 dnů k tomu, aby
příslušnou úpravu či změnu počítačového programu uskutečnil pro nabyvatele sám poskytovatel.
Nabyvatel není povinen licenci využít.
Nabyvatel je oprávněn vytvořit pouze jednu záložní rozmnoženinu počítačového programu, a to
výlučně pro svou vlastní potřebu a pro účely obnovy počítačového programu. Tuto
rozmnoženinu musí nabyvatel zabezpečit proti ztrátě, odcizení, zneužití třetími osobami, a to
v souladu s využitím odborných znalostí potřebných pro takové nakládaní s rozmnoženinami a
musí ji označit všemi autorskými právy a označeními jako originál.
Nabyvatel nesmí užívat ani provozovat počítačový program na terminálovém serveru, není-li pro
konkrétní produkt dohodnuto jinak.
Serverové licence jsou poskytovány na zařízení (per device). V tomto licenčním režimu tedy lze
počítačový program nainstalovat na nejvýše tolik počítačů (serverů), včetně virtuálních, pro
kolik byly licence zakoupeny.
Klientské licence jsou poskytovány na uživatele (per user). V tomto licenčním režimu může
počítačový program, nebo jeho samostatně licencovaný modul, používat nejvýše tolik uživatelů,
pro kolik byly zakoupeny licence.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
5.1. Poskytovatel odpovídá za to, že počítačový program má funkční vlastnosti popsané
v dokumentaci, která je jeho součástí.
5.2. V případě, že počítačový program objektivně nemá funkční vlastnost popsanou výslovně
v dokumentaci, která je jeho součástí, je program vadný.
5.3. Neexistence funkční vlastnosti, která není výslovně uvedena v dokumentaci programu, se za
vadu nepovažuje.
5.4. Poskytovatel odpovídá za vady programu, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností
a tyto vady má program v době jeho předání nabyvateli. Poskytovatel odpovídá za vady
programu pouze v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Poskytovatel je povinen vadu programu
na základě oprávněné písemné reklamace ze strany nabyvatele v přiměřené době bezplatně
opravit nebo podle své volby poskytnout nabyvateli jinou bezvadnou kopii programu. Jiný
způsob řešení vady programu není nabyvatel oprávněn požadovat.
5.5. Uplatnění nároku na odstranění vady formou reklamace musí být doručeno poskytovateli
písemně neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne předání počítačového
programu nabyvateli.
5.6. Poskytovatel se zavazuje počítačový program za úplatu udržovat (trvale provádět opravy
programů, které vylepšují a usnadňují užití počítačového programu nad rámec odstraňování vad
dle této smlouvy) a podporovat (provádět další vývoj počítačového programu, uvádět jej do
souladu např. s vývojem legislativy a technického pokroku formou meziverzí programu, tato
vývojová vylepšení poskytovat nabyvateli a to po stanovenou dobu), a to za předpokladu, že
bude mezi stranami uzavřena zvláštní smlouva o podpoře a údržbě, ve které bude výslovně
dohodnuta:
a)
doba, po kterou je podporována určitá verze programu,
b)
výše úplaty za podporu a údržbu,
c)
podmínky provádění oprav programů včetně pravidel komunikace
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6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
6.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a
k minimalizaci vzniklých škod.
6.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran
není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
6.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany
s jejím vlastním plněním.
6.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících
odpovědnost.
6.5. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve
znění pozdějších předpisů. S přihlédnutím k § 379 obchodního zákoníku konstatují obě smluvní
strany na základě vzájemné dohody, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout,
může činit maximálně částku rovnající se výši 30% z odměny za poskytnutí licence.

V Kosticích 1. 1. 2010

Ing. Vladimír Dosoudil, v. r.
jednatel
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