LICENČNÍ UJEDNÁNÍ S KONCOVÝM UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PŘED INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽITÍM PRODUKTU EVOLIO
- DATOVÉ SCHRÁNKY.
DÍLO JE CHRÁNĚNO PLATNÝMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI PRÁVO AUTORSKÉ.
JAKÉKOLI UŽITÍ DÍLA, KTERÉ NENÍ V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY NEBO S
TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM, JE ZAKÁZÁNO.
UŽITÍM DÍLA V SOULADU S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM SE NABYVATEL
ZAVAZUJE DODRŽOVAT PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ A STÁVÁ SE JAKO
NABYVATEL STRANOU LICENČNÍ SMLOUVY V ROZSAHU, V JAKÉM PODMÍNKY
TOHOTO UJEDNÁNÍ NABYVATELE SMLUVNĚ ZAVAZUJÍ. POSKYTOVATEL
POSKYTUJE NABYVATELI LICENCI K DÍLU, JEN POKUD NABYVATEL
BEZPODMÍNEČNĚ AKCEPTUJE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ.
Toto licenční ujednání (dále jen smlouva) je smlouvou mezi zákazníkem - koncovým
uživatelem (dále jen uživatel) a dodavatelem AVE Soft s.r.o., IČ: 25378392 (dále jen autor) a
týká se softwarového produktu „Evolio - Datové schránky" (dále jen produkt).
Instalací, kopírováním nebo jiným použitím produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami
této smlouvy, rozumíte jim a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte,
nejste oprávněni tento produkt používat.
AVE Soft s.r.o. je výhradním držitelem autorských a vlastnických práv k produktu.
I.

LICENCE NA PRODUKT

a) Produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech,
jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
b) Produkt není určen k prodeji. Pouze je možné za úplatu získat od autora práva (dále jen
licence) k jeho užívání.
c) Tato smlouva 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 jen zařízení).
II. ZKUŠEBNÍ VERZE
Na základě zkušební licence, která je zdarma, jsou uživateli udělena následující práva:
a) Uživatel má právo instalovat a používat kopii produktu se všemi omezeními tak, jak je
definováno v dokumentaci produktu nebo na webových stránkách autora
http://www.avesoft.cz (dále omezení).

b) Používání produktu nad rámec omezení je NELEGÁLNÍ a proti tomuto jednání může být
postupováno v souladu s právním řádem České republiky.
c) Před i po vypršení zkušební licence má uživatel právo po dohodě s autorem na zakoupení
plné licence. Ceny, verze a jejich porovnání jsou uvedeny na webových stránkách autora
http://www.avesoft.cz.
d) Produkt poskytovaný v rámci zkušební licence je volně šiřitelný.
III. PLNÁ LICENCE
Na základě plné licence jsou uživateli udělena následující práva:
a) Plná licence je určená k prodeji.
b) Rozsah plné licence, její možné využívání, případná časová i funkční omezení stejně jako
počet zařízení, na kterých je možno produkt používat je uveden v dokladu o zakoupení plné
licence (dále jen doklad).
c) Zakoupením plné licence má uživatel právo k instalaci a užívání produktu v rozsahu
definovaném v dokladu o zakoupení.
d) Předmětem nákupu plné licence není prodej produktu ale právo k jeho používání.
e) Vlastníkem plné licence k užívání produktu se stává uživatel až po uhrazení celé částky
uvedené na dokladu.
f) Používáním produktu nad rámec omezení uvedených autorem na dokladu bez předchozího
souhlasu autora je NELEGÁLNÍ a proti tomuto jednání může být postupováno v souladu s
právním řádem státu, ve kterém uživatel produkt získal, případně s právním řádem České
republiky.
g) Plná licence je bez výslovného souhlasu autora nepřenositelná.
IV. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ
a) Zpětná analýza, dekompilace nebo převod z nebo do strojového kódu produktu nejsou
povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným
zákonem, jenž má přednost před tímto omezením.
b) V žádném případě nemá uživatel ani kdokoliv jiný právo produkt, demo licenci nebo plnou
licenci prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jinak šířit za účelem zisku bez
souhlasu autora.
c) Licence na produkt se vydává na produkt jako celek. Soubory a komponenty které jsou
součástí programu nelze používat v jiných programech nebo zařízeních bez svolení autora.
d) Uživatel má právo trvale převést veškerá svá práva (licenci) na užívání produktu v rámci
této smlouvy na třetí osobu pouze se souhlasem autora.

e) Autor si vyhrazuje právo ujednání platná pro demo i plnou licenci bez předchozího
upozornění měnit a upravovat.
f) Pokud uživatel demo nebo plné licence nedodrží ujednání této smlouvy nebo jakkoliv
zneužije získanou licenci v rozporu s ujednáním nebo v rozporu se platným zákonem, je autor
oprávněn bez omezení dalších práv odebrat udělenou demo nebo plnou licenci a to bez
náhrady, v tomto případě je původní uživatel povinen zcela odstranit produkt ze všech
zařízení nebo jinak zničit jeho kopie.
g) Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, a pokud to
není stanoveno v záruce definované autorem, nebude autor ani jeho další dodavatelé
odpovídat za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, přerušení obchodu,
ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) vzniklé v důsledku nemožnosti užívat
produkt, i když byl autor na možnost vzniku takových škod upozorněn. V každém případě
bude celková odpovědnost autora na základě jakéhokoli ustanovení této smlouvy omezena na
částku, kterou uživatel skutečně za produkt zaplatil. Tato omezení se nevztahují na jakoukoli
odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena příslušnými zákony.
h) Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí zákony platnými ve státě, ve kterém uživatel
produkt získal, případně platnými zákony České republiky.
V. ZÁRUKY
a) Autor výslovně neposkytuje žádnou záruku na produkt. Produkt a veškerá doprovodná
dokumentace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené
nebo mlčky předpokládané.
b) Autor ručí za shodnost produktu s platnou legislativou v okamžiku prodeje.
c) Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto produktu nese uživatel.
Autor nenese v žádném případě odpovědnost za škodu, vzniklou používáním produktu ať by
byla jakákoli.
VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva se vydává s platností od 1. 7. 2009 a to na dobu neurčitou.

