LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽITÍ PRODUKTU „AristoTelos“
I. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TÉTO SMLOUVY
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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11.

12.

13.

Smlouva: znamená tuto Smlouvu včetně jejich případných příloh, pokud jsou v textu
uvedeny.
Poskytovatel: znamená dodavatele Software „AristoTelos“, společnost „Matematické a
Statistické Projekty a Software s.r.o.“
Odběratel: znamená odběratele Software „AristoTelos“, který k němu získal přístup
v souladu s touto Smlouvou, který je na základě této Smlouvy smluvní partnerem
Poskytovatele a od jehož smluvního vztahu s Poskytovatelem jsou odvozena práva a
povinnosti Aktivních uživatelů. Odběratel odpovídá Poskytovateli za plnění všech
povinností Aktivních uživatelů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, tedy především za
plnění povinností svých zaměstnanců, kteří získají přístup k Software.
Software: znamená počítačový program „AristoTelos“ vyvinutý a dále vyvíjený
Poskytovatelem charakterizovaný v souladu s příslušnými specifikacemi, které jsou
zveřejněny na jeho produktové stránce www.aristotelos.cz nebo zaslány
Poskytovatelem jako příloha produktové nabídky.
Užívání: znamená užívání Software Aktivními uživateli k účelům určeným vlastnostmi
Software za podmínek této Smlouvy.
Počáteční datum: znamená den, kdy Odběratel aktivoval svůj přístup k Software a je
oprávněn ho užívat.
Aktivace: znamená kvalifikovaný postup, na základě jehož splnění je Odběratel
oprávněn umožnit přístup k Software Aktivním uživatelům k Užívání.
Doba platnosti: znamená dobu, na kterou je Poskytovatelem Odběrateli poskytnuta
Licence, tedy doba po kterou mohou Aktivní uživatelé Odběratele Software využívat k
Užívání. Doba platnosti je obvykle dána dobou, za kterou byl uhrazen aktivační poplatek.
Vždy je však omezena do dne, kdy došlo k ukončení Smlouvy.
Zákon: znamená zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění, o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
Licence: znamená časově omezené právo Odběratele umožnit Aktivním uživatelům
Užívání software za podmínek této Smlouvy a Zákona. Licence je za všech okolností
poskytována jako nevýhradní.
Aktivní uživatel/é: znamená uživatele, který se může na základě Licence poskytnuté
Odběrateli přihlásit do Software a aktivně s ním pracovat nebo mu jsou v Software
plánované směny, obvykle zaměstnanec Odběratele. Toto oprávnění Aktivního uživatele
je vždy odvozeno od Licence Odběratele.
Neaktivní uživatel: znamená uživatele, který je v administraci Software nastaven jako
neaktivní a není mu povoleno přihlášení do Software. Jedná se zejména o bývalé Aktivní
uživatele, tedy zaměstnance Odběratele, kteří skončili pracovní poměr u Odběratele,
čímž zanikl jejich přístup k Software, ale jejich směny jsou v Software i nadále evidovány
z důvodu reportingu historických dat nebo případných kontrol.
Aktivační poplatek: Aktivačním poplatkem se rozumí poplatek placený Odběratelem za
Užívání Software Aktivními uživateli a je tvořen součinem: a) základní částky zveřejněné
v ceníku uvedeném na produktové stránce Software nebo zaslaném Poskytovatelem
jako součást produktové nabídky, b) počtu Aktivních uživatelů Odběratele, pro které je
Poskytovatelem umožněno Užívání Software a c) počtu započatých kalendářních měsíců
Doby platnosti.
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II. UDĚLENÍ LICENCE A AKTIVACE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovatel v souladu s touto Smlouvou a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených
tímto uděluje Odběrateli nevýhradní a nepřevoditelné právo (Licenci) užívat Software
jeho Aktivními uživateli po celou Dobu platnosti, a to výhradně ve formě dodávané
Poskytovatelem, a to výhradně pro Užívání. Poskytnutí Licence je podmíněno Aktivací
Software.
Aktivace Software probíhá prostřednictvím dálkového přístupu na adrese
podpora@aristotelos.cz, kde je po registraci nebo zaslání objednávky zájemce o
Software vygenerován a zaslán podklad pro platbu Aktivačního poplatku. Podmínkou
úspěšné Aktivace je zaplacení Aktivačního poplatku. Platební údaje včetně výše
Aktivačního poplatku jsou uvedeny během procesu Aktivace na webovém rozhraní na
adrese www.aristotelos.cz.
Po úspěšné Aktivaci jsou Poskytovatelem poskytnuty Odběrateli přístupové údaje, na
jejichž základě je Aktivní uživatel oprávněn se přihlásit do příslušného rozhraní Software
a užívat Software po Dobu platnosti, která odpovídá době, za kterou byl zaplacen
Aktivační poplatek. Doba platnosti začíná vždy v Počáteční datum. Odběratel je
oprávněn prodloužit Dobu platnosti zaplacením dalšího Aktivačního poplatku.
Aktivní uživatel není oprávněn užívat Software jinak než k Užívání povolenému touto
Smlouvou a za podmínek této Smlouvy. Jakékoliv jiné užití může znamenat porušení této
Smlouvy a/nebo zásah do autorských práv Poskytovatele nebo třetích osob.
Odběratel ani Aktivní uživatel není oprávněn sám ani umožnit třetí osobě:
i) rozmnožovat Software;
ii) zpřístupnit přístupové údaje jakékoliv třetí osobě s výjimkou pracovníků
Poskytovatele za účelem získání technické podpory pro Software;
iii) zveřejnit Software nebo jeho jakoukoliv část;
iv) použít Software jinak než k povolenému Užívání touto Smlouvou;
v) měnit nebo zasahovat do Software, či jakýmkoliv způsobem zasahovat do
zdrojového kódu Software ani jakékoli jeho části;
vi) převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat podlicence na
Software;
vii) jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých
metodách, na nichž je Software založen nebo které obsahuje, i když je získal při
jeho Užívání;
viii) poskytovat jakékoli třetí osobě přístup k Software nebo možnost používat
Software.
Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva k Software, a to i ta, která nejsou výslovně
uvedena v této Smlouvě. Veškerá autorská práva a další možná práva k duševnímu
vlastnictví související se Software jsou majetkem Poskytovatele nebo osob, se kterými
má Poskytovatel tato práva řádně vypořádána a jsou jako taková chráněna zejména
Zákonem, dalšími autorskoprávními předpisy, mezinárodními úmluvami a dalšími
aplikovatelnými právními předpisy. Jakákoli kopie Software nebo jeho části, či zásah do
Software jsou povoleny pouze se souhlasem Poskytovatele.

III. AKTUALIZACE A UŽIVATELSKÁ PODPORA
1.

Poskytovatel během Doby platnosti může vydávat aktualizace Software. Aktualizace jsou
považovány za Software v celém rozsahu této Smlouvy. Odběratel bere na vědomí, že k
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2.

optimálnímu užití Software musí být pravidelně aktualizován. Odběratel bere na
vědomí, že Software může být aktualizován z části nebo celý automaticky bez
jakéhokoliv zásahu Odběratele na základě rozhodnutí Poskytovatele. Poskytovatel je
povinen aktualizovat Software v případě, že nutnost změn vyvstane na základě změn
právních předpisů.
Poskytovatel se zavazuje provádět uživatelskou podporu, a to prostřednictvím emailu na
emailové adrese podpora@aristotelos.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na
webové adrese www.aristotelos.cz. Poskytovatel garantuje odpověď na takto uplatněný
podnět na jeho uživatelskou podporu do konce následujícího pracovního dne po dni
uplatnění podnětu.

IV. ZÁRUKA A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovatel zaručuje, že po Aktivaci bude Software po Dobu platnosti v podstatných
ohledech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi Software, které jsou zveřejněny
na produktové stránce Software.
V případě, že Aktivní uživatel shledá při Užívání Software vadu, je oprávněn ji reklamovat
na emailové adrese podpora@aristotelos.cz nebo prostřednictvím webového formuláře
na webové adrese www.aristotelos.cz Poskytovatel garantuje odpověď na takto
uplatněnou reklamaci do konce následujícího pracovního dne po dni uplatnění
reklamace.
Vyjma případu v článku IV. odst. 1 této Smlouvy Poskytovatel nepřebírá jakoukoliv další
záruku nebo odpovědnost. Poskytovatel nemůže poskytnout záruku za časově
neomezenou bezvadnou funkčnost Software ani za neporušení integrity přenášených
dat prostřednictvím veřejné sítě internet. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití
přístupových údajů Aktivních uživatelů, pokud ke zneužití nedošlo zaviněním
Poskytovatele.
Poskytovatel neodpovídá Odběrateli, Aktivním uživatelům nebo jakékoliv třetí osobě za
jakékoliv škody (včetně sankcí a ušlého zisku) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
nebo Software, a to ani v případě, že byl Poskytovatel kýmkoliv na možnost vzniku škody
upozorněn či jiným způsobem přispěl k jejímu vzniku. Toto omezení odpovědnost za
škodu se uplatní v maximálním rozsahu připuštěném právními předpisy.
Smluvní strany se dohodly na omezení maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku
vad Software, a to tak, že Poskytovatel je povinen nahradit škodu pouze do výše
Aktivačního poplatku, který byl Odběratelem skutečně zaplacen Poskytovateli.
Odběratel souhlasí s tím, že nahradí v celém rozsahu škodu vzniklou Poskytovateli na
základě porušení této Smlouvy Odběratelem nebo Aktivními uživateli odvozenými od
Odběratele.

V. OCHRANA INFORMACÍ
1.

Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel shromažďuje informace týkající se
všech uživatelů Software, a to včetně údajů umožňujících osobní identifikaci a informace
o počítačích, které zahrnují informace o počítačovém software a hardware, jako je
například IP adresa, operační systém, informace týkající se Software a jeho
nainstalovaných součástí, webového prohlížeče a jeho verze. Poskytovatel může
používat výše zmíněné informace ke komunikaci servisních a aktualizační zpráv a dále
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2.

3.

pro další vývoj Software. Poskytovatel se zavazuje nepředávat tyto údaje žádné třetí
straně, nebude-li to nezbytné pro vývoj a údržbu Software.
Aktivace Software vyžaduje registraci u Poskytovatele prostřednictvím webového
rozhraní Poskytovatele. Podmínkou úspěšné Aktivace je pravdivost a úplnost informací,
které Odběratel poskytne k datu registrace.
Poskytovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Odběratele pro
uzavření této Smlouvy a Aktivních uživatelů pro Užívání Software. Souhlasem s touto
Smlouvou uděluje Odběratel souhlas k tomu, aby Poskytovatel v době od uzavření této
Smlouvy do jejího ukončení shromáždil a zpracoval osobní údaje ve smyslu tohoto
článku. Odběratel uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že byl poučen o svých právech
vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Souhlas se
zpracováním osobních údajů může Odběratel kdykoliv odvolat odesláním žádosti na
email podpora@aristotelos.cz. Odvolání souhlasu však může být důvodem k ukončení
Smlouvy ze strany Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje
žádné třetí straně.

VI. UKONČENÍ SMLOUVY
1.

2.

Kromě důvodů vyplývajících ze Zákona může Poskytovatel kdykoli ukončit tuto Smlouvu
s vyloučením jakékoliv odpovědnosti:
i) jednostranným oznámením vůči Odběrateli na základě upozornění alespoň tři
dny před ukončením této Smlouvy za podmínky, že Poskytovatel poskytne
náhradu Aktivačního poplatku v poměrné výši za dobu, která zbývá do konce
Doby platnosti;
ii) kdykoliv bez předchozího upozornění s okamžitou účinností pokud Odběratel
poruší tuto Smlouvu.
Při skončení Doby platnosti nebo ukončení této Smlouvy je Aktivní uživatel povinen
přestat Software užívat. Poskytovatel při skončení Doby platnosti nebo při ukončení
Smlouvy zneplatní přístupové údaje.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

3.

4.

Odběratel prohlašuje, že jeho svéprávnost není žádným způsobem omezena, a že je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní pro něj vyplývající.
Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících
otázku vzájemného vztahu.
Právní vztahy založené a související s touto Smlouvou se řídí právním řádem České
republiky. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi
jejími účastníky příslušnými ustanoveními Zákona a dále zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, případně souvisejícími právními předpisy.
Případné spory z této Smlouvy budou řešeny příslušným soudem podle hmotného a
procesního práva České republiky.
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