LICENČNÍ SMLOUVA
1.

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi vlastníkem licence (dále jen VLASTNÍK) a společností E-therm TZ s.r.o., IČ: 62029282, se
sídlem K Letišti 908, 339 01 Klatovy, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18211 (dále
jen AUTOR) a týká se použití výpočtových programů pro návrh průmyslových pecí (dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT). Zároveň s
uzavřením této licenční smlouvy vyjadřuje VLASTNÍK souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy.

2.

SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje software, dokumentaci v tištěné či elektronické formě, případná nosná média či další materiály.

3.

K uzavření licenční smlouvy dochází instalací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jeho registrací, aktivací, nebo užitím, a to okamžikem,
který nastane nejdříve.

4.

Uzavřením smlouvy VLASTNÍK potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této smlouvy a je jimi vázán. Pokud s podmínkami této smlouvy
nesouhlasí, není oprávněn softwarový produkt instalovat, otevírat, zobrazovat či jinak užívat.

5.

Je-li po VLASTNÍKOVI vyžadováno poskytnutí registračních údajů, musí být tyto požadované registrační údaje úplně a pravdivě
vyplněny. AUTOR je oprávněn takto získané informace zpracovat a uchovávat, přičemž se zavazuje neposkytnout uvedené údaje
třetím subjektům.

6.

Na základě této licenční smlouvy se VLASTNÍKOVI udělují práva, která umožňují používat softwarový produkt v takové variantě, k jaké
vlastní licenci za podmínek definovaných touto licenční smlouvou. Oprávnění udělená VLASTNÍKOVI jsou nevýhradní a nepřenosná.
Veškerá práva výslovně neuvedená v této smlouvě má vyhrazena AUTOR.

7.

Autorská a veškerá jiná duševní, průmyslová a/nebo vlastnická práva na SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškeré autorizované kopie,
které smí VLASTNÍK vytvořit, jsou vlastnictvím AUTORA a/nebo jeho dodavatelů.

8.

S výjimkou případů, které jsou povoleny související legislativou, nesmí VLASTNÍK upravovat softwarový produkt ani jakoukoli jeho
část. VLASTNÍK rovněž nesmí analyzovat softwarový produkt pomocí reverzního engineeringu, dekompilovat jej ani vyrábět produkty
z daného softwarového produktu odvozené, ani umožnit, aby tyto činnosti prováděla jiná osoba.

9.

AUTOR si vyhrazuje právo, na základě předchozího upozornění nebo bez něj, přerušit z technických důvodů, nebo z důvodu zásahu
vyšší moci zpřístupnění softwarového produktu.

10.

Data shromažďovaná v databázi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU mohou být AUTOREM zpracovávána za účelem statistického
vyhodnocování.

11.

AUTOR neručí za bezchybný provoz softwarového produktu. Uzavřením licenční smlouvy bere VLASTNÍK na vědomí, že při používání
softwarového produktu může dojít k chybám ve výpočtu a/nebo neúplnosti dat, které mohou být způsobeny podmínkami místního
prostředí. V maximální možné zákonem povolené míře dodává AUTOR a jeho dodavatelé softwarový produkt „TAK JAK JE A S
VEŠKERÝMI ZÁVADAMI“ a odmítají tímto veškeré další záruky a podmínky, včetně například uspokojivé kvality, vhodnosti pro
konkrétní účel, spolehlivosti nebo dostupnosti, přesnosti a úplnosti výsledků, odborné připravenosti, neexistence virů a přiměřené péče
a způsobilosti, to vše s ohledem na aplikaci a na poskytování nebo neschopnost poskytovat podporu či jiné služby. V souvislosti s
použitím softwarového produktu neexistuje žádná záruka nebo podmínka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví nebo
nezasahování.

12.

AUTOR ani jeho dodavatelé nenesou odpovědnost vůči VLASTNÍKOVI ani vůči žádné třetí straně za škody, ať už přímé, nepřímé,
náhodné, následné či jiné (včetně škod vzniklých z důvodu nemožnosti použít SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo mít přístup k datům,
ani za ztrátu dat, ztrátu v obchodní činnosti, ušlý zisk, chybná rozhodnutí hospodářské povahy, přerušení obchodní činnosti apod.),
které vzniknou na základě používání nebo neschopnosti používat SOFTWAROVÝ PRODUKT, a to i v případě, že byl AUTOR na
možnost takových škod upozorněn. AUTOR ani jakýkoli z jeho dodavatelů vyplývající z tohoto licenčního ujednání nebo v souvislosti s
ním nezodpovídá za škody, které mohou VLASTNÍKOVI z jakéhokoli důvodu vzniknout (včetně například všech škod uvedených v
tomto dokumentu a všech přímých nebo obecných škod uvedených ve smlouvě či jinde).

13.

Má-li v okamžiku pořízení SOFTWAROVÝ PRODUKT stanoveno datum ukončení práva užití (datum platnosti licence), je toto datum
dnem zániku této smlouvy a končí jím veškerá práva poskytnutá VLASTNÍKOVI na základě této smlouvy.

14.

V případě VLASTNÍKA, který jakýmkoliv způsobem poruší podmínky licenční smlouvy, si AUTOR vyhrazuje právo od této smlouvy bez
předchozího upozornění odstoupit a zrušit veškerá oprávnění VLASTNÍKA z této smlouvy vyplývající. Odstoupením od této smlouvy
není dotčeno právo AUTORA na zaplacení ceny licence, byla-li poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody. Ustanovení této
licenční smlouvy, jejichž platnost z povahy jim vlastní trvá i po ukončení licenční smlouvy, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení.

15.

Strana, která není smluvní stranou tohoto licenčního ujednání, nemá v rámci příslušné legislativy žádná práva třetí strany v souvislosti
s žádnou podmínkou tohoto licenčního ujednání a jejího prosazování, přičemž toto nebude mít vliv na žádné právo ani opravný
prostředek třetí strany, který existuje nebo je k dispozici mimo danou příslušnou legislativu.

16.

Tato licenční smlouva (včetně jakéhokoli jejího doplňku nebo dodatku, který je součástí doprovodného balíku softwaru a/nebo
hardwaru) představuje úplnou dohodu mezi VLASTNÍKEM a AUTOREM ve vztahu k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a podpůrným
službám (jsou-li nějaké) a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou ústní či písemnou komunikaci, návrhy a sdělení v souvislosti
se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM nebo jakoukoli jinou záležitostí, na kterou se tato licenční smlouva vztahuje. Bude-li jakékoli
ustanovení této licenční smlouvy neúčinné, neplatné, nevynutitelné nebo protiprávní, ostatní ustanovení zůstanou nadále plně platná a
účinná.

Verze dokumentu: 1.0
Poslední revize: 25.10. 2013

