
 

 

 

Licenční ujednání 

Toto licenční ujednání je smlouvou mezi fyzickou nebo právnickou osobou, koncovým uživatelem, který si toto licenční 
ujednání objednal a uhradil (dále jen Uživatel) a společností Jiří Brož se sídlem Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec 
Králové, IČ: 10470191 (dále jen Autor) 
. 
Tento software je poskytován s následujícím licenčním ujednáním. Získáním, používáním, instalací na server 
Uživatele nebo kopírováním tohoto softwaru souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a 
budete dodržovat následující podmínky: 

 Autor designové úpravy internetové aplikace, včetně doplňků je duševním vlastníkem a dává tímto souhlas 
Uživateli provozovat internetovou aplikaci na vlastním serveru. Software nebo jeho část je autorským dílem ve 
smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto 
zákona. 

 Protože je licence k používání instalovaných souborů a designových úprav stránek instalovaná na serveru 
Uživatele placená, jsou poskytovány záruky pouze do instalace souborů na server Uživatele. Držitelé 
autorských práv a/nebo další strany poskytují tento software "jak je" ("jak stojí, leží a jak byl instalován"), bez 
dalších záruk jakéhokoliv druhu. 

 Instalací souborů na server Uživatele se stává majitelem a řídí provoz stránek samostatně. Veškerý risk 
týkající se kvality či funkčnosti tohoto softwaru je po instalaci na Uživateli. Přebíráte veškerou odpovědnost za 
všechny škody způsobené manipulací, ztrátou či úpravou souborů a s nimi spojený servis. 

 V žádném případě nebudou Autor a další strany poskytující tento software, zodpovědné za vzniklé škody, 
včetně obyčejných, speciálních, náhodných nebo následných škod vzniklých nevhodným použitím (včetně 
ztráty dat nebo jejich neadekvátního použití, úpravou nebo ztráty způsobené vámi nebo třetí stranou nebo 
chybou tohoto softwaru při kooperaci s jinými programy), a to dokonce i tehdy, pokud druhá strana upozornila 
na možnost takových škod. 

Licenční ujednání a rozsah záruky 

Autor instalovaných souborů se zaručuje, že instalované soubory nemají vadu software, která by jakýmkoli způsobem 
bránila funkčnosti a instalaci souborů na nový server uživatele pokud splňuje požadované parametry. Nárok na 
bezplatnou úpravu software má Uživatel v případě jejich nefunkčnosti v den instalace. Autor neposkytuje žádné jiné 
záruky a ani na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v souvislosti s dalším použitím 
dodaných a instalovaných softwarových produktů. Koupí licence si Uživatel kupuje pouze licenci na užívání tohoto 
software. Právo užívání instalovaných souborů vzniká Uživateli dnem instalace na jeho server. Instalací, kopírováním 
nebo jiným použitím produktu uživatel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této smlouvy, rozumí jim a je jimi vázán. 
Pokud s podmínkami této smlouvy uživatel nesouhlasí, není oprávněn produkt používat a musí jej smazat bez náhrad. 
V případě porušení tohoto  licenčního ujednání ztrácí uživatel programu licenci na užívání programu bez náhrad. 

Omezení odpovědnosti Autora: 

1. Autor nenese odpovědnost za případné škody vzniklé provozováním internetové aplikace. 
2. Autor neručí za správnou funkci produktu a nenese odpovědnost za škody, které vznikly jejímu Uživateli či 

třetím osobám, v následujících případech: 

 neoprávněné či nesprávné provozování produktu v rozporu s touto smlouvou; 

 uživatel nezajistil potřebné technické vybavení vlastního serveru;   

 zařízení a technické vybavení uživatele vykazuje prokazatelné chyby; 

 server obsahuje nedovolené soubory pro instalaci internetové aplikace; 

 došlo k poškození produktu, poškození či ztrátě dat vlivem výpadku síťového napájení, šířením počítačových 
virů, vypnutím či resetováním zařízení za běhu produktu, nevhodným použitím programů třetích stran; 

 vada vznikne jakýmkoliv zásahem uživatele či třetí nepovolané osoby do produktu nebo datového vybavení 
produktu; 

 uživatel začne bez konzultace a písemného souhlasu Autora využívat jiné zařízení, jiný operační systém nebo 
jiný systém uložený na stejném serveru; 



 

 

 došlo k nevhodné změně nastavení parametrů produktu, použitého operačního systému nebo jiného systému 
uživatelem nebo třetí osobou (přímo i nepřímo, např. ovlivněním z jiného programu); 

 nekompetentností uživatele pro užití zařízení a produktu, dále nepřipraveností uživatele pro zadání 
požadovaných údajů, vložením nesprávných a nepravdivých dat uživatele; 

 nepředpokládanými okolnostmi mimo působení Autora a z důvodu vyšší moci. 

Uživatel smí: 

3. Mít nainstalované softwarové soubory pouze jedenkrát na jediném počítači v témže reálném čase a na 
jednom vlastním serveru.  

4. Mít nainstalované soubory v počítačové síti na více počítačích pouze tehdy, jedná-li se o plně hrazenou 
licenci pro počítačovou síť.  

5. Vytvářet pouze záložní kopie souborů pro vlastní potřebu zálohování dat. 
6. Provádět všechny změny designu, bannerů, fotografií, textů a dalších souborů k tomu určených skrze 

administrační prostředí internetové aplikace. 

Uživatel nesmí: 

1. Provádět u instalovaných programových souborů jakékoli změny, ani jej dekódovat a využívat tak získaný kód 
nebo databáze nebo jejich části samostatně nebo ve spojení s jiným programovým vybavením s výjimkou 
změn souborů k tomu určených skrze administrační prostředí.  

2. Poskytnout ani zapůjčit dodaný softwarový produkt ani jeho část třetí osobě nebo umožnit třetí osobě (bez 
zakoupení řádné licence k tomu určené) využívat dodaný softwarový produkt pomocí tzv. terminálových 
služeb - vzdálené plochy přes internet apod. 

3. Šířit a nabízet k dalšímu prodeji instalované soubory nebo jejich části. 

Uživatel je povinen: 

1. Vytvořit prázdný a samostatný server pro potřebu instalace dodávaných softwarových souborů a technických 
požadavků Autora a předat neprodleně přístupové údaje k tomuto serveru pro instalaci a následnou kontrolu.  

2. V případě objednané služby Maintenance – zabezpečení servisní služby, garance funkčnosti a technické 
podpory zajistit trvalý přístup Autora k uloženým souborům. 

3. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu a uloženým souborům. 
4. Bezprodleně po instalaci souborů do praktického využívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, 

odzkoušet funkčnost odkazů a seznámit se s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt 
provozován. 

5. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média (doporučujeme 
provádět na zvláštní média denní zálohu, na zvláštní média týdenní zálohu, na zvláštní média měsíční 
zálohu). 

6. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu, linky na adresáře, v případě nesrovnalostí provést 
příslušnou nápravu. 

7. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým je 
provozován. 

8. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je platná nejdříve od 12. 3. 2013. (aktuální znění) a je  nedílnou součástí kupní smlouvy, 
smlouvy o dílo nebo fakturaci s objednatelem služeb od Autora. 

2. Autor si vyhrazuje právo změnit tuto smlouvu bez předchozího upozornění. 
3. Tato smlouva je dispozici každému kupujícímu u společnosti Jiří Brož, Vlčkovická 224/98a, 5000 4 Hradec 

Králové a je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.etvorba.cz/navod/licencni-ujednani.pdf 

http://www.etvorba.cz/navod/licencni-ujednani.pdf

