
 

 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Toto licenční ujednání (dále také smlouva) je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo 

právnickou osobou, koncovým uživatelem (dále jen uživatel), která nabyla počítačový 

program od společnosti SILCOM Multimedia, s.r.o. nebo jejího autorizovaného 

prodejce a společností SILCOM Multimedia, s.r.o. se sídlem Stojanova 2, 746 01 Opava, 

Česká republika, IČO: 63 32 26 84 (dále jen autor) a týká se počítačového programu 

vydávaného autorem (dále jen produkt). 

Rozbalením ochranného obalu produktu nebo aktivováním produktu aktivačním 

klíčem potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, rozumíte jim a jste jimi 

vázáni. 

Pokud s podmínkami užívání produktu stanovenými tímto licenčním ujednáním 

nesouhlasíte, neporušujte obal a/nebo nepoužijte aktivační klíč a vraťte kompletní 

softwarový balík autorovi a oznamte svůj nesouhlas. Smlouva bude zrušena a 

autor/prodejce Vám vrátí zaplacenou cenu. 

 

LICENCE NA PRODUKT 

Produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských 

právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.  

Produkt není určen k dalšímu prodeji. Od autora získáváte pouze práva (dále jen 

licence) k jeho užívání. 

Toto licenční ujednání definuje podmínky, za jakých je uživatel oprávněn instalovat a 

používat produkt na osobním nebo přenosném počítači, serveru nebo jiném zařízení 

umožňující instalaci, spuštění a používání produktu (dále také jako zařízení). 

 

JEDNOUŽIVATELSKÁ ŠKOLNÍ LICENCE 

Licence je udělena na dobu neurčitou a má platnost pouze na území České republiky. 

Licence je udělena pro provoz na 1 PC v jedné lokální síti uživatele umístěné v 

hlavním sídle uživatele nebo v bydlišti učitele, který tuto licenci získal od svého 

zaměstnavatele (školy) pro mimoškolní přípravu na vyučování.  

Uživatel je oprávněn používat produkt jen pro svoji potřebu a výhradně na počítači, 

který je v jeho vlastnictví, popř. na osobním počítači učitele, který tuto licenci získal 

od svého zaměstnavatele (školy) pro mimoškolní přípravu na vyučování.  

 

 

 

 

 

 



 

 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Je zakázáno pořizovat kopie, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit produkt 

pro sebe nebo pro třetí osoby s výjimkou jedná-li se o záložní rozmnoženinu, je-li 

nutná pro užívání produktu. 

Smluvní vztah a tím i právo uživatele k užití software a dokumentace zaniká 

okamžikem, kdy uživatel neoprávněně pořídí rozmnoženinu produktu v jakékoli 

formě, trvalou i dočasnou nebo provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či 

jinou změnu produktu nebo umožní užití produktu další osobě, včetně pronájmu a 

půjčování nebo poruší § 66 autorského zákona jiným způsobem. V případě zániku 

smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny ani její části. V takovém 

případě je původní uživatel povinen zcela odstranit produkt ze všech zařízení nebo 

jinak zničit všechny jeho kopie. V případě každého jednotlivého porušení podmínek 

tohoto licenčního ujednání nebo Autorského zákona je uživatel povinen zaplatit 

výrobci smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Uživatel je povinen uhradit autorovi 

škodu, kterou mu způsobil užíváním produktu v rozporu s licenčním ujednáním. 

Coby uživatel máte právo po úplném zaplacení na bezplatnou poradenskou službu 

týkající se produktu písemně, telefonicky, na internetu nebo e-mailem, případné 

rozšíření licence pro další za zvýhodněnou cenu a nákup nových verzí software za 

zvýhodněnou cenu. 

Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto produktu nese uživatel. Autor nenese v 

žádném případě odpovědnost za škodu, vzniklou používáním produktu ať by byla 

jakákoli. 

Licenci k užití produktu můžete bezplatně převést na další osobu pouze spolu se 

závazky vyplývajícími z licenčního ujednání a o takovém převodu jste povinni 

písemně vyrozumět autora do jednoho týdne od uzavření smlouvy o převodu a sdělit 

mu o nabyvateli licence: název (jméno), sídlo (bydliště), identifikační číslo (rodné 

číslo). Převod je účinný až dnem doručení takového oznámení výrobci. Převodce 

převodem ztrácí oprávnění k užívání software. Nabyvatel vstupuje do práv a 

povinností uživatele.  

Autor si vyhrazuje právo změny licenčního ujednání. Nové licenční ujednání bude 

zveřejněno na webových stránkách autora nejpozději den před nabytím platnosti. 

Licenční ujednání se řídí Autorským zákonem a Obchodním zákoníkem. 

 

Toto licenční ujednání nabývá platnosti dne 16. 2. 2018 a platí do vydání nového 

licenčního ujednání. 

 

David Formánek, v.r., jednatel SILCOM Multimedia, s.r.o. 

 


