LICENČNÍ PODMÍNKY K SOFTWARU
SYSTEM4U

Licenční podmínky k softwarovým produktům
vytvořeným společností System4u s.r.o.
1. Tyto licenční podmínky se vztahují na konečného uživatele softwarového produktu nebo produktů
vytvořeného společností System4u s.r.o. (dále jen „společnost System4u“). Tento produkt
zahrnuje počítačový software a může obsahovat příslušná média, tištěné materiály a dokumentaci
v tzv. "online" neboli elektronické formě (SOFTWAROVÝ PRODUKT).
2. SOFTWAROVÝ PRODUKT také zahrnuje všechny aktualizace a doplňky k původnímu
softwarovému produktu poskytnuté společností System4u.
3. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.
4. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními
dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

I. Udělení licence
1. Akceptací těchto licenčních podmínek dochází současně k uzavření licenční smlouvy mezi
uživatelem a společností System4u ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku
v rozsahu, vymezeném těmito licenčními podmínkami. Touto licenční smlouvou jsou uživateli
udělena následující práva:
• Každý uživatel může otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem používat
(SPOUŠTĚT) jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
• Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností System4u.

II. Popis dalších práv a omezení
1. Zpětná analýza, rekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
nejsou povoleny.
2. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze
oddělovat pro použití více než jedním uživatelem.
3. SOFTWAROVÝ PRODUKT nelze pronajímat, poskytovat podlicenci, poskytovat na leasing,
půjčovat nebo jiným způsobem přímo či nepřímo převést.
4. Uživatel nesmí třetí straně umožnit přístup k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU.
5. Společnost System4u může poskytovat uživateli služby odborné pomoci týkající se
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (Služby odborné pomoci). Jakýkoli doplňkový softwarový kód,
který bude poskytnut uživateli v rámci Služeb odborné pomoci, je považován za součást
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a vztahují se na něj tyto licenční podmínky. Jakékoli technické
informace, které poskytne uživatel společnosti System4u v rámci Služeb odborné pomoci, mohou
být společností System4u použity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů s
výjimkou těch informací, které uživatel označí jako Důvěrné. Společnost System4u nebude tyto
technické informace používat způsobem, který by uživatele osobně identifikoval. Informace
označené za Důvěrné budou společností System4u použity výhradně pro Služby odborné pomoci
daného uživatele.
6. Pokud uživatel nesplní tyto licenční podmínky, může společnost System4u bez omezení dalších
práv zrušit uzavřenou licenční smlouvu. V takovém případě musí uživatel zničit všechny kopie
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí.
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III. Inovace
1. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT označen jako Inovace (upgrade), smí jej uživatel používat
pouze v případě, že je držitelem licence na produkt, jenž společnost System4u označila jako
produkt, který lze inovovat. SOFTWAROVÝ PRODUKT, který je označen jako Inovace (upgrade),
nahrazuje nebo doplňuje (a může znepřístupnit) produkt, z něhož vyplývá uživatelovo oprávnění k
používání inovované verze. Výsledný inovovaný produkt smí uživatel použít pouze v souladu
s těmito licenčními podmínkami a licenční smlouvou. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT
inovovanou verzí součásti balíku softwarových programů, který podléhá licenci jako celek, smí být
použit a převeden pouze v rámci tohoto balíku produktů a nesmí být odděleně používán více než
jedním uživatelem.

IV. Autorská práva
1. Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně, ale bez
omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a
aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakož i tištěné materiály dodávané
se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jsou
majetkem společnosti System4u nebo jejích dodavatelů. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v
SOFTWAROVÉM PRODUKTU je majetkem vlastníka obsahu a je chráněno příslušnými zákony
na ochranu autorských práv a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tyto licenční podmínky
neposkytují žádná práva uživateli, týkající se obsahu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Jestliže
tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v
elektronické podobě, smí uživatel vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace. Tištěný
materiál dodávaný se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat.

V. Záložní kopie
1. Po instalaci jedné kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v souladu s těmito podmínkami si může
uživatel ponechat původní médium, na kterém byl SOFTWAROVÝ PRODUKT dodán společností
System4u, pouze za účelem zálohování nebo archivace. Pokud je původní médium potřebné pro
použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v POČÍTAČI, může uživatel vytvořit jednu kopii
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze pro účely zálohování nebo archivace. Jestliže není jinak
uvedeno v licenční smlouvě, nesmí uživatel vytvářet kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani
tištěných materiálů dodaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM.

VI. Záruční podmínky
1. Společnost System4u zaručuje, že SOFTWAROVÝ PRODUKT bude pracovat v souladu se
specifikací, jež je uvedena ve smlouvě, po dobu devadesáti dnů ode dne převzetí. Pokud bude
společnost Systém4u provádět též implementaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, běží záruka od
převzetí implementace. Pokud bude mít SOFTWAROVÝ PRODUKT vady, postupuje se dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tato záruka pozbývá platnosti, pokud byla porucha
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena nehodou, špatným nebo nesprávným používáním,
používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s technickými požadavky
uvedenými společností System4u, nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné
legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jež vstoupily v platnost po datu uzavření
licenční smlouvy SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
2. Společnost System4u neručí za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je
provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svojí funkcí či podstatou brání
korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU - např. počítačové viry nebo některé
rezidentní programy.
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3. Společnost System4u neručí za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je
provozován na chybně nakonfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové
sítě.
4. Za závadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, že SOFTWAROVÝ
PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly autorovi známy v
okamžiku vývoje programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku
vývoje programu.
5. Společnost System4u neručí za jakékoliv škody způsobené chodem SOFTWAROVÉHO
PRODUKTU na výpočetní technice, programovém vybavení, či datových souborech konečného
uživatele, byly-li tyto způsobeny užitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozporu s dokumentací
a pokyny společnosti System4u nebo vznikly následkem předem nedefinované události či užitím
nestandardního softwaru či hardwaru.
6. Společnost System4u neručí za věcnou správnost výstupů, předávaných státním úřadům,
obchodním partnerům a dalším subjektům.
7. V žádném případě odpovědnost společnosti System4u nepřevýší částku zaplacenou za poskytnutí
licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Tato částka
představuje úhrnnou předvídatelnou škodu způsobenou ze strany System4u ve smyslu
příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Šablona dokumentu verze 1.0 ze dne 1. ledna 2014
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