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1. SOFTWAROVÝ PRODUKT: DATASYS UMS.
1.1.

Tato Smlouva mezi Uživatelem a DATASYS se týká softwarového produktu DATASYS uvedeného v nadpisu
tohoto článku výše, který zahrnuje počítačový program, příslušná media a tištěný materiál (dále jen
„Softwarový produkt“). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Softwarového produktu potvrzujete, že
souhlasíte s podmínkami této Smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte,
bezodkladně vraťte nepoužitý Softwarový produkt osobě, od níž jste jej získali a obdržíte plnou náhradu jeho
kupní ceny.

1.2.

Na základě této Smlouvy získáváte oprávnění k výkonu práva užívat Softwarový produkt po dobu trvání této
Smlouvy v rozsahu dle dále uvedených ustanovení. Softwarový produkt, na nějž se tato Smlouva vztahuje,
je autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. POSKYTNUTÍ LICENCE
2.1.

Akceptací podmínek této Smlouvy získává Uživatel osobní, nepřevoditelné a nevýhradní a za podmínky
dodržení licenčních podmínek, časově neomezené oprávnění užívat Softwarový produkt pro svou vlastní
vnitřní potřebu na území České Republiky (dále jen „Licence“).

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
3.1.

Uživatel smí nainstalovat, používat, připojit, zobrazovat nebo spouštět Softwarový produkt do jednoho
počítače, jako je pracovní stanice, terminál nebo jiné zařízení (dále jen „Počítačové pracovní stanice“). Jeli Uživatel držitelem více klientských Licencí, je oprávněn Softwarový produkt užívat počet uživatelů
odpovídající počtu klientských Licencí.

3.2.

Softwarový produkt může Uživatel uložit nebo nainstalovat do paměťového zařízení, jako je například síťový
server, používaného výhradně pro účely instalace nebo spouštění Softwarového produktu v dalších
Počítačových pracovních stanicích v rámci interní sítě. Pro každou Počítačovou pracovní stanici, ve které
nebo z které je Softwarový produkt nainstalován, používán, připojen, zobrazován nebo spouštěn, musí
Uživatel být majitelem Licence na Softwarový produkt.

3.3.

Uživatel je oprávněn pořídit si jednu kopii Softwarového produktu pro archivní účely, nebo přenést
Softwarový produkt na jeden datový nosič, za předpokladu, že originál využije pro archivní účely. Archivní
kopie musí být opatřena veškerými údaji týkajícími se autorských práv. Uživatelskou dokumentaci v tištěné
formě dodávanou spolu se Softwarovým produktem není povoleno kopírovat.

3.4.

Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Softwarový produkt jinak, než jak je stanoveno v této Smlouvě, a to
ani pro vlastní potřebu a že tedy nebude (a ani jinému neumožní) zejména:
a. Užívat Softwarový produkt na více Počítačových pracovních stanicích, než odpovídá počtu jeho
oprávněně držených klientských Licencí.
b. Pořizovat rozmnoženiny Softwarového produktu s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě a dále je
šířit.
c.

Jakýmkoliv způsobem Softwarový produkt analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či
národních jazyků nebo do zdrojového kódu, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé,
odvozené od původního Softwarového produktu a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury Softwarového
produktu s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě anebo povolených zákonem.

d. Půjčovat, pronajímat, jakkoli převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se
Softwarovým produktem.
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4. OMEZENÁ ZÁRUKA
4.1.

DATASYS poskytuje 90denní záruku od data prodeje na provoz Softwarového produktu v souladu
s uživatelskou dokumentací. O zjištěných závadách softwarového produktu musí Uživatel během uvedeného
období uvědomit svého prodejce nebo DATASYS písemnou formou. DATASYS v tom případě, podle vlastní
volby, buď vadný Softwarový produkt vymění anebo proti jeho vrácení a vrácení příslušné dokumentace vrátí
cenu Softwarového produktu v plné výši.

4.2.

DATASYS neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním Softwarového produktu v rozporu
s podmínkami uvedenými v uživatelské dokumentaci a za vhodnost Softwarového produktu pro určitý účel.
V případě jakékoliv újmy vzniklé Uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání
Softwarového produktu je případná povinnost DATASYS nahradit tuto újmu výslovně podmíněna jejím
zaviněním a případná výše náhrady újmy v žádném případě nepřesáhne cenu Softwarového produktu.

5. PLATNOST SMLOUVY
5.1.

Tato Smlouva je platná, pokud Uživatel neporuší podmínky v ní uvedené. Platnosti Smlouva pozbývá
automaticky, aniž by DATASYS musela smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy Uživatel učiní cokoliv v rozporu
s ustanovením této Smlouvy. Tato Smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem, kdy po dodání nové verze
Softwarového produktu vstoupí v platnost licenční smlouva na tuto novou verzi Softwarového produktu.
V okamžiku, kdy skončí planost této Smlouvy, je Uživatel povinen přestat Softwarový produkt dále jakkoliv
používat.

5.2.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že
marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.

5.3.

Uživatel potvrzuje, že všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou mu srozumitelné, nejsou pro něj
nevýhodné a Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.
Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a §
1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách,
definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

5.4.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné části ve
smyslu § 576 občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení Smlouvy shledáno příslušným soudem
nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení
považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze
předpokládat, že by smluvní strany Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost,
neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného
odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným
ustanovením.

5.5.

Smluvní strany vylučují pro účely této Smlouvy uzavření Smlouvy a dodatků k ní v důsledku přijetí nabídky
jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

5.6.

Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před
ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

Stránka 3

