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Licenční smlouva 

Čl. I 

Autorské právo 

Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi firmou Nová škola – DUHA s.r.o., místo podnikání 

Franzova 66, 614 00 Brno, IČO 29245958 (dále „Poskytovatel licence“), která v dobré víře prohlašuje, že 

má právo poskytnout licenci autorských práv, a Vámi jako fyzickou nebo právnickou osobou (dále 

„Nabyvatel licence“). V této smlouvě jsou uvedeny podmínky, za kterých můžete používat softwarovou 

formu interaktivní učebnici (IUČ). 

Software, data a všechny další informace zaznamenané na aplikaci IUČ jsou chráněny Autorským 

zákonem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Aplikace IUČ nesmí být použita, šířena nebo vydávána 

jinak než v souladu s ujednáním této smlouvy. 

Majetková práva k IUČ náleží Poskytovateli licence. 

Požadavky operačního systému pro fungování IUČ: Windows 2000, Windows XP, Windows 7-8, 

Windows HP nebo Windows 10. 

Instalací nebo jakýmkoliv užitím IUČ se zavazujete k respektování všech podmínek uvedených v této 

smlouvě. 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel licence uděluje Nabyvateli licence licenci v tomto rozsahu pro uvedené druhy licencí: 

• 2.1. Licence na zkoušku na 30 dní  

• Rozsah užití: Instalace a užití IUČ na počítačích vlastněných Nabyvatelem licence umístěných 
v provozovnách Nabyvatele licence nebo v prostorách, které Nabyvatel licence užívá na základě 
smlouvy. Dále na počítačích, které vlastní nebo smluvně užívají zaměstnanci Nabyvatele licence, 
a to konkrétně u každého zaměstnance pouze na jeden počítač, a to pouze pro využití 
k pracovním účelům.  

• Časový rozsah: 30 dní ode dne registrace konkrétní IUČ registrovaným uživatelem.  

• 2.2. Multilicence na jeden školní rok (od verze 3.2) 

• Rozsah užití: Instalace a užití IUČ na počítačích vlastněných Nabyvatelem licence umístěných 
v provozovnách Nabyvatele licence nebo v prostorách, které Nabyvatel licence užívá na základě 
smlouvy. Dále na počítačích, které vlastní nebo smluvně užívají zaměstnanci Nabyvatele licence, 
a to konkrétně u každého zaměstnance pouze na jeden počítač, a to pouze pro využití 
k pracovním účelům.  

• Časový rozsah: od data aktivace do data uvedeného v licenčním certifikátu.   

 3) 2.3. Časově neomezená multilicence  

• Rozsah užití: Instalace a užití IUČ na počítačích vlastněných Nabyvatelem licence umístěných 
v provozovnách Nabyvatele licence nebo v prostorách, které Nabyvatel licence užívá na základě 
smlouvy. Dále na počítačích, které vlastní nebo smluvně užívají zaměstnanci Nabyvatele licence, a to 
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konkrétně u každého zaměstnance pouze na jeden počítač, a to pouze pro využití k pracovním 
účelům.  

• Časový rozsah: Není časově omezeno 

 

Čl. III 

Předmět smlouvy 

3.1. Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli smluvený typ licence za podmínek, že bude Nabyvatelem 

licence provedena úhrada jím zvoleného typu licence, nebo Nabyvatel jinak splnil podmínky pro udělení 

daného typu licence. 

3.2. Poskytovatel licence usiluje o maximální kompatibilitu IUČ s různým hardwarem a softwarem. Přesto 

se může stát, že ke kompatibilitě nedojde. Poskytovatel licence neodpovídá za nefunkčnost IUČ, která je 

způsobena určitým hardwarem nebo softwarem používaným Nabyvatelem licence. V případě, že 

Nabyvatel licence zjistí, že nemůže z důvodu nekompatibility hardware nebo software v jeho počítači s 

IUČ licenci užít, může Nabyvatel licence od této licenční smlouvy odstoupit tímto způsobem: 

poskytovateli licence vrátí do 60 dnů od zakoupení konkrétní licence vše, co v souvislosti s nabytím 

licence obdržel (např. datový nosič spolu s návodem k instalaci a použití).  Poskytovatel mu v takovém 

případě vrátí skutečně uhrazenou cenu licence. 

3.3. Poskytovatel licence je oprávněn vést evidenci Nabyvatelů licence a registrovaných uživatelů včetně 
všech údajů, které Nabyvatelé licence při registraci uvádějí, a to zejména pro případ kontroly platnosti 
konkrétních licencí, zabránění neoprávněného užívání těchto licencí, informování o dostupných 
aktualizacích a zasílání obchodních sdělení s tím, že tato může Nabyvatel licence kdykoliv odhlásit.   
3.4. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo zveřejnit nové verze IUČ nebo jejich aktualizace bez 
předchozího upozornění Nabyvatele licence.  
3.5. Nabyvatel licence je povinen seznámit se s „Návodem k instalaci a užívání IUČ“ a užívat IUč v souladu 
s tímto způsobem. 
3.6. Nabyvatel licence bere na vědomí, že IUČ může používat na základě licence, nikoliv pouze na základě 
koupě. Poskytovatel licence si přitom ponechává veškerá práva duševního vlastnictví k IUČ.  
3.7. Nabyvatel licence je povinen provést veškerá opatření k tomu, aby všechny třetí osoby, kterým 
umožní přístup k IUČ, dodržovaly vše, k čemu tato smlouva zavazuje Nabyvatele licence. 
3.8. Nabyvatel licence není oprávněn převést práva vyplývající z této licence ani tuto licenci na třetí 
osobu ani poskytovat sublicenci. 
3.9. Podmínky této licenční smlouvy se v celém rozsahu vztahují i na třetí osoby, které IUČ nainstalují 
nebo jakkoliv použijí.  

Čl. IV 

Záruky a odpovědnost  

4.1. Záruka platí pouze v případě, že Nabyvatel licence užívá IUČ v souladu s „Návodem k instalaci a 
užití“, který je nedílnou součástí IUČ. Jediným plněním, které vyplývá z této záruky, je poskytování 
opravené nebo náhradní verze IUČ v termínu, který odpovídá platnému zákonu pro záruční řízení. 
4.2. Délka jakékoliv implicitní záruky se omezuje na záruční období plynoucí z příslušných právních 
předpisů.  
4.3. Nabyvatel licence souhlasí, že ustanovení této smlouvy, která omezují zodpovědnost, vylučují záruky 
nebo následná odškodnění a nápravná opatření, jsou podstatné součásti této smlouvy, které jsou 
důležité pro chápání rozložení rizik u obou smluvních stran. 
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Čl. V 

Servisní podpora  

5.1. Servisní podpora IUČ je poskytována prostřednictvím kontaktů zveřejněných na www stránkách 
Poskytovatele licence. Ten pro zachování funkčnosti IUČ poskytuje rovněž její aktualizace. V případě, že 
tato služba nebude používána, může dojít ke snižování užitní hodnoty IUČ. Takto způsobená ztráta 
nemůže být předmětem záruky. 

 

Čl. VI 

Vlastnická práva  

6.1. Poskytovatel licence si uchovává veškerá autorská práva, obchodní značky a další vlastnická práva 
pokrývající IUČ či vztahující se k nim.  

Čl. VII 

Obecná a závěrečná ustanovení  

7.1. V případě porušení podmínek této smlouvy ze strany Nabyvatele licence ztrácí tato práva, která z ní 
plynou. Poskytovatel licence je v takovém případě oprávněn ji kdykoliv bez předchozího upozornění 
ukončit. 
7.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem její akceptace Nabyvatelem licence. 
7.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně.  
7.4. Práva a povinnosti stran této licence se řídí českým právem. 
7.5. Nabyvatel licence souhlasí s tím, aby Poskytovatel licence zpracovával a uchovával ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jeho veškeré informace, které 
sdělí při registraci licence a uživatelů za účelem realizace práv plynoucích z této slouvy.  
  
 
  


