
Licenční podmínky  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si 
pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, 
KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS 
S TĚMITO PODMÍNKAMI. 

Dohoda s koncovým uživatelem o používání softwaru. 

Tato dohoda o používání Softwaru (dále jen „Dohoda“) uzavřená mezi Sociologickým 
ústavem AV ČR, v.v.i., se sídlem Jilská 1, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 68378025 , zapsaná 
v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen 
„Koncový uživatel“) Vás opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1. této 
dohody. Software definovaný v článku 1. této dohody může být uložený na CD-ROM nebo 
DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stažený z počítačové sítě internet, stažený ze 
serveru Poskytovatele nebo nabytý z jiných zdrojů za podmínek a okolností uvedených níže. 

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO 
UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Softwaru a případného fyzického 
média, na kterém se software dodává, jakož i všech kopií Softwaru, na které má Koncový 
uživatel dle této dohody právo. 

Kliknutím na tlačítko „I Accept“/“Souhlasím“ při instalaci, stahování, kopírování nebo 
používání Softwaru vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Dohody. V 
případě, že nesouhlasíte s některými ustanoveními této dohody, ihned klikněte na tlačítko 
“Decline“ nebo „I Do Not Accept“nebo „Nesouhlasím“, zrušte instalaci nebo stahování, nebo 
zničte, případně vraťte Software, instalační média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu 
zpět Poskytovateli. 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE 
JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE 
VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI. 

1.   Software. Software v této dohodě znamená (i) počítačový program MIDIA, včetně všech 
jeho součástí, (ii) obsah disků, CD-ROM, DVD médií, zpráv elektronické pošty a jejich 
případných příloh, nebo jiných médií, ke kterým je přiložená tato Dohoda včetně Software 
dodaného ve formě objednávkového kódu na CD-ROM, DVD médiu, elektronickou poštou 
přes počítačovou síť internet, (iii) se Softwarem související vysvětlující materiály a jakákoli 
dokumentace, jakýkoli popis Softwaru, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, 
popis operačního prostředí, ve kterém se Software používá, návod na použití nebo instalaci 
Software nebo jakýkoli popis správného používání Softwaru (dále jen „Dokumentace“), (iv) 
kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, 
modifikované verze Softwaru, nové verze Softwaru a všechny aktualizace součástí Softwaru, 
pokud jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 4. této 
Dohody.  

2.   Instalace. Software dodaný na CD-ROM nebo DVD médiu, zaslaný elektronickou 
poštou, stažený z počítačové sítě internet, stažený ze serveru Poskytovatele nebo nabytý z 
jiných zdrojů, vyžaduje instalaci.  Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný 



počítač splňující minimálně požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsaný 
v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné 
počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit Software. 

3.   Licence.  Za předpokladu, že jste souhlasili s touto Dohodou ,Vám Poskytovatel udělí 
nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat Software na pevný disk počítače nebo jiné 
podobné médium sloužící k trvalému ukládání dat, instalaci a ukládání Software do paměti 
počítačového systému, ke spouštění, ukládání a zobrazování Softwaru na počítačových 
systémech, avšak nejvíce na takovém počtu počítačových systémů, které Koncový uživatel 
uvedl v objednávce (dále jen "Licence"). Jedním uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace 
Software na jednom počítačovém systému  

4.   Výkon práv pro Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat 
osobně nebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců. Jako Koncový uživatel můžete 
Software použít výlučně jen k zabezpečení své činnosti.  

5.   Omezení práv Koncového uživatele. Software nesmíte kopírovat, šířit, oddělovat jeho 
části nebo vytvářet odvozené verze Softwaru, s následujícími výjimkami: 
a)   Můžete pro sebe vytvořit jednu kopii softwaru na médiu určeném k trvalému ukládání dat 
jako záložní kopie, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat nebo 
používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoli další kopie Softwaru je porušením této 
dohody. 
b)   Nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat nebo převádět práva k používání 
Softwaru nebo kopie Softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této dohodě. 
c)   Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout  jiné osobě nebo Software vzít do 
pronájmu od jiné osoby, nebo Software zapůjčit. 
d)   Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným 
způsobem pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto 
omezení výslovně zakázané zákonem. 
e)   Nesmíte vytvářet díla odvozená na základě Softwaru. 
f)   Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi 
platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, především 
v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního 
vlastnictví. 
 

6.   Autorská práva. Software a všechna práva, především vlastnická práva a práva 
duševního vlastnictví v nich, jsou vlastnictvím Poskytovatele a /nebo jeho poskytovatelů 
licencí. Tato jsou chráněna ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími 
aplikovatelnými zákony země, ve které se Software používá. Struktura, organizace a kód 
softwaru jsou obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi Poskytovatele a/nebo jejích 
poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 
5. písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit dle této Dohody, musí obsahovat stejná 
upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená v Softwaru. V případě, že 
budete v rozporu s ustanoveními této Dohody zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do 
zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód, získané informace 
se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné 
Poskytovatelem v plném rozsahu od okamžiku jejich vzniku. 



7.   Výhrada práv. Všechna práva k Softwaru kromě práv, která Vám byla jako Koncovému 
uživateli Softwaru výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe. 

8.   Více jazykových verzí, verze pro více operačních systémů, více kopií. V případě kdy 
Software podporuje více platforem nebo jazyků nebo pokud jste získali více kopií Softwaru, 
nesmíte verze a kopie Softwaru instalovat na více počítačových systémů, než jste uvedli 
v objednávce. Verze nebo kopie Softwaru, které nepoužíváte, nesmíte prodat, pronajmout, 
vzít do pronájmu, sublicencovat, započítat nebo převést na jiné osoby. 

9.   Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná od prvního dne, kdy jste 
nainstalovali Software. Dohodu můžete kdykoli vypovědět tak, že natrvalo vymažete, zničíte 
nebo na svoje vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechny 
související materiály, které jste získali od Poskytovatele. Vaše práva Koncového uživatele 
automaticky a okamžitě zaniknou bez upozornění ze strany Poskytovatele, pokud nedodržíte 
kterékoli ustanovení této dohody. V tomto případě musíte Software, všechny případné záložní 
kopie všechny doprovodné materiály okamžitě vymazat, zničit nebo na své náklady vrátit 
Poskytovateli. 
Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.   

10.   Prohlášení koncového uživatele. Jako koncový uživatel uznáváte, že software je 
poskytovaný „jak stojí a leží“, bez výslovné nebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a 
v maximální míře dovolené aplikovatelnými zákony, ani poskytovatel, ani jeho poskytovatelé 
licencí, ani držitelé autorských práv neposkytují jakékoliv výslovné nebo implikované 
prohlášení nebo záruky, především ne záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel 
nebo záruky, že software neporušuje žádné patenty, autorská práva, ochranné známky nebo 
jiná práva třetích stran. Neexistuje žádná záruka ze strany poskytovatele ani žádné další 
strany, že funkce, které obsahuje software, budou vyhovovat vašim požadavkům, nebo že 
provoz softwaru bude nerušený a bezchybný, přebíráte úplnou zodpovědnost a riziko za výběr 
softwaru pro dosažení vámi zamýšlených výsledků a za instalaci, používání a výsledky, které 
se softwarem dosáhnete. 

11.   Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele kromě závazků 
konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky. 

12.   Omezení ručení. V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, v žádném 
případě nebude poskytovatel a jeho zaměstnanci zodpovídat za jakýkoliv ušlý zisk, příjem 
nebo prodej, nebo za jakoukoliv ztrátu dat, nebo za náklady vynaložené na obstarání 
náhradního zboží nebo služeb, za majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, 
za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, 
ekonomické, krycí, trestní, speciální nebo následné škody, jakékoliv zapříčinění, bez ohledu 
na to zda vyplynuly ze smlouvy, úmyslného konání, nedbalosti nebo jiné skutečnosti, 
zakládající vznik zodpovědnosti, vzniklé používáním nebo nemožností používat software, a to 
i v případě, že poskytovatel byl uvědomen o možnosti takovýchto škod.  

13.   Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a 
postavení spotřebitele.  

14.   Změna Koncového uživatele.  Koncový uživatel může převést Licenci a všechny práva 
z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele a v případě, 



pokud nový Koncový uživatel vyhlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti, které má podle 
této Dohody původní Koncový uživatel. 

15.   Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako koncový uživatel opravňujete 
Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které Vás umožní identifikovat. 
Souhlasíte, že poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Software 
v souladu s ustanoveními této Dohody.  

16.   Oznámení. Všechna oznámení, včetně Softwaru a Dokumentace je potřebné doručit na 
adresu Poskytovatele.  

17.   Rozhodující právo. Tato dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony 
České republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení 
rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se 
nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoliv sporů nebo nároků z této Dohody vůči 
Poskytovateli nebo spory a nároky související s používáním Softwaru je příslušný Obvodní 
soud v Praze a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem. 

18.   Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné a 
nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této Dohody. Ta zůstanou platná a 
vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen 
v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární 
zástupce. 
Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující 
se k Softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy 
nebo reklamní informace týkající se Softwaru. 

 


