
LICENČNÍ  UJEDNÁNÍ  mezi ŠPINAR - software s.r.o. (dále jen výrobce) a uživatelem softwarového 

produktu DAEX GENERATOR. 

 

I. Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu včetně dokumentace v 

elektronické podobě (dále jen software). Podle této smlouvy získáváte právo užívat software po dobu 

platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení.  

Program je možné využívat na jednom počítači (Není zde myšleno využívání programu v síti. V tomto 

případě musí být program dodán jako síťová aplikace s tím, že se zakoupí licence na počet 

přistupujících uživatelů) 

POZOR! Počítačové programy, na něž se tato smlouva vztahuje, jsou autorskými díly chráněnými 

ustanoveními autorského zákona. Výrobce Vám neposkytuje výhradní a přenosnou licenci na 

software. Vy jako uživatel nemáte žádná práva k distribuci tohoto software. 

II. Jednání, které je zejména zakázáno: 

a) jakýmkoliv způsobem software analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či 

národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného software 

a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního software a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní 

struktury software, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě anebo výslovně povolených 

autorským zákonem, 

b) půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se 

software. 

III. Odpovědnost výrobce 

Software je poskytován na bázi "tak, jak je", bez jakékoli záruky. Výrobce na sebe nebere jakoukoliv 

odpovědnost za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. 

Výrobce neposkytuje žádnou záruku ani na činnost Software, ani na jeho způsobilost k jakémukoli 

zvláštnímu upotřebení, používání nebo účelu. Výrobce zejména neručí za škody vzniklé nesprávným 

provozováním software v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské dokumentaci.  

Výrobce ani jeho smluvní partneři nenesou v žádném případě odpovědnost za ušlý zisk nebo 

jakoukoli jinou komerční ztrátu, včetně a bez omezení zvláštních, vedlejších, trestních a jiných škod, a 

to i v případě, kdy výrobce nebo jeho smluvní partneři jsou předem upozorněni na možnost takových 

škod.  

Veškeré riziko vyplývající z kvality a výkonu software je přeneseno na vás. V případě, že software se 

ukáže jako vadný, vy, a nikoli výrobce přebíráte veškeré výlohy spojené s jakýmikoli opravami a 

údržbou.  

 

IV. Doba platnosti smlouvy 

Tato smlouva (Licenční ujednání) zůstává v platnosti, pokud neporušíte smluvní podmínky. Platnosti 

smlouva pozbývá automaticky, aniž by výrobce musel smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy učiníte 

cokoliv v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Tato smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem, 

kdy po instalaci nové verze software (upgrade) vstoupí v platnost licenční ujednání na tuto novou 



verzi software mezi uživatelem software a výrobcem. V okamžiku kdy skončí platnost této smlouvy, je 

uživatel povinen přestat software dále jakkoliv používat.  

Jestliže některá ustanovení tohoto Licenčního ujednání jsou považována za nevymahatelná, smlouva 

(Licenční ujednání) zůstává nadále platná. Pokud by však tato nevymahatelnost nějakým výrazným 

způsobem měnila smysl ustanovení Licenčního ujednání, je nutné okamžité ukončení smlouvy 

(Licenčního ujednání). 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Toto Licenční ujednání je v souvislosti s užíváním Software kompletní a úplnou smlouvou mezi Vámi a 

výrobcem. Toto Licenční ujednání je náhradou za veškerou předcházející, současnou, mluvenou i 

psanou komunikaci mezi Vámi a výrobcem a má rozhodující význam v řešení sporných nebo 

dodatečně dohodnutých podmínek, nabídek, objednávek mezi stranami zahrnutými v tomto 

Licenčním ujednání po dobu platnosti této smlouvy. Jakékoliv úpravy tohoto ujednání jsou povoleny 

pouze v případě sepsání nové smlouvy nebo dodatku, který bude podepsán oběma zastoupenými 

stranami. 


