
1

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE
„AGENDA POJIŠŤOVNY ČESKÉ SPOŘITELNY“

DŮLEŽITÉ. PŘEČTĚTE SI PROSÍM NEJPRVE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU.

SPOLEČNOST 2MSOFT JE OCHOTNA UDĚLIT VÁM LICENCI NA PŘILOŽENÝ SOFTWAROVÝ VÝROBEK V PŘÍPADĚ,
ŽE PŘIJMETE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A VEŠKERÉ DODATEČNÉ NEBO JEDINEČNÉ
LICENČNÍ PODMÍNKY ZAHRNUTÉ DO TÉTO SMLOUVY (DÁLE JEN "SMLOUVA").
SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI STANOVENÝMI V TÉTO SMLOUVĚ VYJADŘUJETE ROVNĚŽ
POUŽITÍM SOFTWARU.

KOPÍROVÁNÍ TOHOTO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU NEBO JEHO DOKUMENTACE MIMO ROZSAH
POVOLENÝ TOUTO LICENCÍ JE PORUŠENÍM AUTORSKÉHO PRÁVA PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
VAŠÍ ZEMĚ. ZHOTOVENÍM KOPIE TOHOTO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU BEZ POVOLENÍ
SPOLEČNOSTI 2MSOFT PORUŠUJETE ZÁKON. MŮŽETE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ
SPOLEČNOSTI 2MSOFT A MŮŽETE BÝT VYSTAVENI TRESTNÍMU POSTIHU.

1. Udělení licence

Společnost 2MSoft-Marcel Špeta. (dále jen "společnost 2MSoft") vám za níže uvedených podmínek uděluje
nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci na užívání přiloženého počítačového programu (dále jen "software"), jeho
vytištěného manuálu a další průvodní dokumentace (dále jen "dokumentace") na vašem vlastním zařízení nebo na
zařízení, které je pod vaší kontrolou. Tato licenční smlouva umožňuje, aby v daném okamžiku užíval software
jediný uživatel pouze na jednom počítači a v jednom místě. Pokud je vám však udělována licence na využití
tohoto softwaru v síti (což je možné pouze u určitých výrobků, které jsou označeny jako síťové verze), můžete
software používat jako víceuživatelskou instalaci s tím,  že:

(i) se softwarem může pracovat v jednom okamžiku nejvýše jeden (1) uživatel, tj. že přístup k softwaru
může mít více uživatelů, ale v daném okamžiku vždy jen jedna osoba, nebo

(ii) maximální počet souběžně pracujících uživatelů může být dva (2) nebo vyšší, za podmínky zakoupení
kompletního softwarového balení pro prvního uživatele a zakoupení licence pro každého dalšího
souběžně pracujícího uživatele.

Výukové a studentské verze: Pokud je tento software výukovou verzí, můžete jej používat výlučně ke školícím
a cvičným účelům a k žádným jiným. Pokud je tento software studentskou verzí, může jej používat pouze ten
student, který jej získal, a to pouze ke studijním a cvičným účelům. Výuková ani studentská verze softwaru nesmí
být používány pro komerční účely.

Záložní kopie: Bez ohledu na to, jakou verzi softwaru jste získali, vás tato licence opravňuje ke zhotovení pouze
jedné archivní (záložní) kopie softwaru. Tato archivní kopie se nesmí instalovat na jiném počítači, pokud takový
počítač nepředstavuje diskovou oblast serveru, k níž má přístup pouze oprávněný uživatel. Archivní kopie se
nesmí používat ani instalovat po dobu, po kterou je na kterémkoliv počítači instalována jiná kopie softwaru. Pokud
je dokumentace v tištěné formě, nesmí se kopírovat. Pokud je ve formě elektronické, můžete vytisknout jednu (1)
kopii, která se nesmí dále reprodukovat.

Dodatečná instalace: Druhou kopii softwaru na pevném disku druhého počítače, který vlastníte, si můžete
zhotovit, pokud (1) budete výlučným uživatelem této druhé kopie vy; (2) v daném okamžiku se bude používat
vždy jen jedna kopie softwaru; (3) tuto druhou kopii budete užívat výhradně spolu se zařízením na ochranu proti
kopírování (je-li k dispozici) dodaným spolu se softwarem, a (4) na software se nevztahuje licence pro výukovou
nebo studentskou verzi, a/nebo software není označen jako výuková nebo studentská verze.
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Upgrade: Pokud je tento software označen jako upgrade (zdokonalená verze) softwaru, na nějž jste již dříve
získali licenci, jste povinni zničit všechny kopie softwaru, na nějž jste již dříve získali licenci a který jste nahradili
tímto softwarem, a to včetně kopií instalovaných na pevném disku. Na případné softwarové vsuvky (opravy),
pokud vám je dodala společnost 2MSoft nebo autorizovaná třetí strana v souvislosti se softwarem, na nějž jste
získali licenci podle této smlouvy, se budou vztahovat podmínky této licenční smlouvy, pokud nebude uvedeno
jinak při dodání.

2. Omezení
Nabyvatel licence není oprávněn:

a. Pořizovat kopie softwaru a dokumentace nad rámec vymezený touto licencí.
b. Provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání softwaru vyjma případů vyplývajících z právních

předpisů, kdy je to nevyhnutelné k získání informací nezbytných k dosažení vzájemné spolupráce nezávisle
vytvořeného programu s tímto softwarem nebo s jiným programem, pokud tyto informace nejsou pohotově
poskytnuty společností 2MSoft nebo nejsou dosažitelné jiným způsobem. Není přípustné provádět
dekompilaci softwaru, pokud lze dané údaje získat zakoupením licence na kterýkoliv komplet 2MSoft
Software Developer´s Kit prostřednictvím autorizovaného prodejce společnosti 2MSoft nebo prostřednictvím
místního zastoupení společnosti 2MSoft.

c. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti 2MSoft předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout
sublicenci nebo jinak převést software, dokumentaci nebo jejich části, nebo práva udělená touto licenční
smlouvou na jakoukoliv další osobu.

d. Odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze softwaru nebo z dokumentace.
e. Pro jakýkoliv účel software nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich základě

navrhovat nebo vytvářet odvozená díla.
f. Použít jakékoliv zařízení, software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu ochrany

proti kopírování použitou společností 2MSoft v souvislosti se softwarem, nebo používat software
s hardwarovým klíčem, autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu proti
kopírování, které nebyly dodány společností 2MSoft nebo autorizovaným prodejcem společnosti 2MSoft.

3. Autorská práva
Autorská práva k softwaru, dokumentaci a průvodním materiálům a k veškerým vámi pořízeným kopiím náleží
společnosti 2MSoft. Neoprávněné kopírování softwaru nebo dokumentace nebo porušení výše uvedených omezení
bude mít za následek automatické ukončení platnosti této licence.

4. Záruky
Vyřešení problému roku 2000. Společnost 2MSoft zaručuje, že software bude při normálním používání
schopen přesně zpracovat údaje o datu a čase před rokem 2000, v roce 2000 i po něm, a to včetně výpočtů s
přestupným rokem. V případě, že dojde k porušení této záruky, společnost 2MSoft (a) vyvine přiměřenou
obchodní snahu v souladu se svou standardní strategií, aby prostřednictvím oprav obnovila příslušnou funkčnost,
(b) vymění software za vyhovující, nebo (c) v případě, že není možné (a) ani (b), vrátí zpět kupní cenu. Výše
uvedené způsoby nápravy uvádějí v plném rozsahu povinnosti a závazky společnosti 2MSoft a výhradní způsoby
odškodnění nabyvatele licence v rámci této záruky (vyřešení problému roku 2000). Výše uvedená vyloučení se na
nabyvatele licence nemusejí vztahovat z toho důvodu, že některé právní řády nepřipouštějí vyloučení mlčky
předpokládaných záruk. Kromě výše uvedených záručních práv můžete mít i práva další, která jsou v jednotlivých
právních řádech různá.

VŠEOBECNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. Společnost 2MSoft odpovídá za to, že software bude zajišťovat prostředky a
funkce obecně popsané v dokumentaci, a že média, na nichž je software dodán, dokumentace připojená k
softwaru a všechny hardwarové klíče nebo jiná zařízení na ochranu proti kopírování přiložené k softwaru budou
při běžném používání bez defektů jak z hlediska materiálu, tak provedení. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH
VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK SPOLEČNOST 2MSOFT NEPOSKYTUJE A NABYVATEL LICENCE NEDOSTÁVÁ
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO Z JEDNÁNÍ S
NABYVATELEM LICENCE. SPOLEČNOST 2MSOFT SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY,
VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST 2MSOFT NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE SOFTWARE BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB.
Výše uvedená vyloučení se na nabyvatele licence nemusejí vztahovat z toho důvodu, že některé právní řády
nepřipouštějí vyloučení mlčky předpokládaných záruk. Kromě výše uvedených záručních práv můžete mít i práva
další, která jsou v jednotlivých právních řádech různá.

Veškerá odpovědnost společnosti 2MSoft a jediná možnost nápravy pro nabyvatele licence podle těchto záruk
bude spočívat v tom, že se společnost 2MSoft podle vlastního rozhodnutí pokusí o opravu nebo vyřešení chyb,
vymění vadná média, dokumentaci nebo zařízení na ochranu proti kopírování nebo vrátí licenční poplatek a ukončí
platnost této licence. Tento způsob nápravy je podmíněn vrácením vadného média, dokumentace nebo zařízení
na ochranu proti kopírování spolu s kopií stvrzenky o zaplacení tomu, kdo stvrzenku vydal, tj. buď místnímu
zastoupení nebo autorizovanému prodejci společnosti 2MSoft, a to do devadesáti (90) dnů od jejich předání
nabyvateli licence. Po uplynutí této devadesátidenní (90) lhůty společnost 2MSoft vymění vadné nebo poškozené
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zařízení na ochranu proti kopírování oproti zaplacení částky, která pokryje náklady na náhradní zařízení plus
manipulační poplatek a náklady na dopravu.

5.  Zřeknutí se odpovědnosti
SOFTWARE JE NÁSTROJ URČENÝ VÝHRADNĚ PRO ŠKOLENÉ PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE S PŘEDPOKLADEM
DOBRÉ ZÁKLADNÍ ZNALOSTI OPERAČNÍHO SYSTÉMU NA KTERÉM SOFTWARE BĚŽÍ. NENÍ OVŠEM NÁHRADOU
VAŠEHO ODBORNÉHO ÚSUDKU. JEHO ÚČELEM JE POMÁHAT PŘI ČINNOSTI, PRO KTEROU JE DANÝ SOFTWARE
URČEN. SPOLEČNOST 2MSOFT NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVÍDAT ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽITÍM
SOFTWARU. OSOBY UŽÍVAJÍCÍ SOFTWARE NESOU ODPOVĚDNOST ZA DOZOR NAD SOFTWAREM, JEHO
SPRÁVOU A ŘÍZENÍM. TATO ODPOVĚDNOST ZAHRNUJE I URČENÍ VHODNÝCH APLIKACÍ SOFTWARU A VÝBĚR
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ K DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ. OSOBY UŽÍVAJÍCÍ SOFTWARE NESOU
ROVNĚŽ ODPOVĚDNOST ZA ZAVEDENÍ VHODNÝCH A NEZÁVISLÝCH POSTUPŮ TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI A
SPRÁVNOSTI VŠECH PROGRAMOVÝCH VÝSTUPŮ.

6. Omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST 2MSOFT NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV
DRUHU, VČETNĚ ZTRÁT DAT, ZTRÁT ZISKU, VZNIKLÝCH NÁKLADŮ NA NÁHRADU ŠKOD NEBO JINÝCH
ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ČI NEPŘÍMÝCH ŠKOD VZNIKAJÍCÍCH UŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO
DOKUMENTACE NEBO NEMOŽNOSTÍ JEJICH UŽÍVÁNÍ, A TO BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU VZNIKU TĚCHTO ŠKOD A
V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI. TOTO OMEZENÍ BUDE PLATIT I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST
2MSOFT NEBO KTERÝKOLIV JEJÍ PRODEJCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY.
NABYVATEL LICENCE UZNÁVÁ, ŽE LICENČNÍ POPLATEK ODPOVÍDÁ TÉTO MÍŘE RIZIKA.

SPOLEČNOST 2MSOFT NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO ODCIZENÍ SOFTWARU,
POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI KOPÍROVÁNÍ DODÁVANÉHO SPOLU SE SOFTWAREM, A NEBUDE
POVINNA POSKYTNOUT ZA ZTRACENÝ NEBO ODCIZENÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI
KOPÍROVÁNÍ ŽÁDNOU NÁHRADU. ZA ZAJIŠTĚNÍ SOFTWARU A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI KOPÍROVÁNÍ
PŘED ZTRÁTOU NEBO ODCIZENÍM A ZA OCHRANU INVESTICE POJIŠTĚNÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM JE
ODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ NABYVATEL LICENCE. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS MOŽNÁ
NEBUDOU VZTAHOVAT, NEBOŤ NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ
ODPOVĚDNOSTI PRO PŘÍPADY NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD.

7. Obecná ustanovení
A. Tato licence bude ukončena bez dalšího oznámení nebo opatření ze strany společnosti 2MSoft, pokud bude

na nabyvatele licence prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo nabyvatel licence vstoupí do likvidace.
B. Tato smlouva se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato smlouva se bude

řídit právním řádem České republiky, včetně obchodního zákoníku, bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením.
Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi nabyvatelem licence a společností 2MSoft a nahrazuje
veškerá sdělení nebo reklamu ve věci softwaru a dokumentace. Případné dotazy zodpoví příslušný
autorizovaný prodejce společnosti 2MSoft.

C. V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto licenčních podmínek ukáže jako neplatné nebo jinak neúčinné,
zůstanou ostatní podmínky této licence v platnosti v plném rozsahu. Smluvní strany se současně zavazují
přijmout takové platné a účinné závazky, které se co nejvíce blíží smyslu ustanovení, které se ukázalo jako
neplatné nebo neúčinné.

Autor software: 2MSoft – Marcel Špeta, Horymírova 45, 26601 Beroun 4, IČO: 442 98 986

Nabyvatel licence: Jméno zákazníka a adresa
Počet licencí (instalace na 1 PC): 1

Typ licence: Profesional
Nárok na bezplatný upgrade: > 28.4.2004

Podpis a datum nabyvatele
licence:


