LICENČNÍ SMLOUVA (EULA)
Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností
KROB software s.r.o., IČ: 26857162, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40629 (dále jen „KROB software“), v souladu s § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v aktuálním znění. Další práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních
podmínek a omezení odpovědnosti za vady, jsou stanoveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy. Uzavřením této smlouvy Vlastník licence a Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními
podmínkami.
Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu
nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.
1. Softwarový produkt může Vlastník licence instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen „Užívat“)
v takové variantě, k jaké vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence dle
odstavce 2. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC, zařízení typu pager, „inteligentní telefon“
nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu.
2. Všechny typy licencí mohou být určeny pro objednaný počet zaměstnanců nebo vozidel.
3. TYPY LICENCÍ:
a)

b)

c)

d)

ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii
Softwarového produktu na jednom Počítači. Licence neopravňuje ke spouštění Softwarového produktu současně na
různých Počítačích.
SÍŤOVÁ LICENCE PRO (N) POČÍTAČŮ. Opravňuje instalovat produkt na vyhrazený síťový server a na dalších (N)
klientských Počítačích nainstalovat a spouštět síťovou verzi Softwarového produktu. Síťová licence Softwarového
produktu opravňuje pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru. Pokud síťový server slouží zároveň jako
stanice pro práci se Softwarovým produktem, může být síťová verze Softwarového produktu nainstalována pouze na
dalších (N-1) Počítačích. Síťová licence může být omezena maximálním povoleným počtem současných přístupů (menší
než N), tzn. aplikace může být spuštěna z maximálně určeného počtu Počítačů.
MULTILICENCE PRO (N) POČÍTAČŮ. Licence opravňuje Vlastníka licence k jejímu Užití na (N) Počítačích v lokálním
režimu, což znamená, že produkt i data jsou umístěna na každém lokálním Počítači. Licence neopravňuje
k Užívání Softwarového produktu v síťovém režimu.
BEZÚPLATNÉ LICENCE. Softwarové produkty označené jako START (start verze), lze získat od KROB software
bezúplatně a lze je Užívat na libovolném počtu Počítačů a volně je bezplatně šířit. K těmto Softwarovým produktům
neposkytuje KROB software žádné záruky, neodpovídá za vady ani škodu.

4. POVINNÁ AKTIVACE. Dokud nedojde k aktivaci licencované kopie způsobem popsaným při spuštění Softwarového produktu,
jsou licenční práva udělená touto smlouvou omezena na úroveň BEZÚPLATNÉ LICENCE. Jestliže dojde k úpravě hardware
Počítače nebo inovaci Softwarového produktu, může být nutné Softwarový produkt znovu aktivovat. V Softwarovém
produktu jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence.
Společnost KROB software použije tyto prostředky k potvrzení, že Uživatel Užívá legálně licencovanou kopii Softwarového
produktu. Jestliže neužívá licencovanou kopii Softwarového produktu, nesmí Softwarový produkt ani inovace Softwarového
produktu instalovat. Údaje, které jsou odesílány společnosti KROB SOFTWARE k aktivaci, jsou během aktivace zobrazeny
Uživateli. Softwarový produkt může pro svůj provoz vyžadovat občasné spojení s aktivačním/licenčním serverem pro účely
reportingu použití licencí.
5. TERMINÁLOVÝ PROVOZ. Pokud je Softwarový produkt provozován na Počítači v terminálovém režimu nebo podobnými
prostředky, kdy s Počítačem může pracovat více Uživatelů současně, je nutné vyčlenit síťovou licenci pro každého Uživatele
přistupujícího na tento Počítač, kterému je umožněno spouštění Softwarového produktu.
Vlastník licence může umístit Softwarový produkt na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných
provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy, zejména odst. 5 této smlouvy.
6. ŽÁDNÝ PRONÁJEM/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ SOFTWAROVÝCH SLUŽEB. Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat,
půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit
třetím osobám jeho využití. Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnance Vlastníka licence.
7. AKTUALIZACE. Softwarové produkty KROB software podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění
dané verze Softwarového produktu. Při aktualizaci Softwarových produktů (upgrade) je automaticky uzavřena nová licenční
smlouva vztahující se na aktualizovaný Softwarový produkt, a to některým ze způsobů vymezených v úvodním ustanovení
této smlouvy.

8. ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ. Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho aktualizací. Jeho komponenty
nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více Počítačích, než je uvedeno v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
9. ZPĚTNÁ ANALÝZA NENÍ POVOLENA. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a
použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití
Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení
vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo
k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a
obchodní zájmy KROB software. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.
10. AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem společnosti KROB software a
jejích smluvních partnerů. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními
mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou dokumentaci k Softwarovému produktu
nelze kopírovat. Název Softwarového produktu je chráněn národní ochrannou známkou.
11. UKONČENÍ LICENCE. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká odstoupením od smlouvy ze
strany KROB software v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému
porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě či Všeobecných obchodních podmínkách
nebo k nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu KROB software sjednána do 5 dnů náprava tohoto
nepodstatného porušení povinností.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Další práva a povinnosti jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách KROB software.

