Licenční podmínky
k software společnosti EkoBIT, spol. s r.o.
UPOZORNĚNÍ: PŘED STÁHNUTÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM ČI UŽITÍM SOFTWARE SE SEZNAMTE S NÍŽE
UVEDENÝMI LICENČNÍMI PODMÍNKAMI PRO UŽÍVÁNÍ SOFTWARE. STÁHNUTÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM
ČI UŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI.
Zakoupením tohoto software jste získali právo užít software společnosti EkoBIT, spol. s r.o. za podmínek dále
v těchto licenčních podmínkách uvedených. Zakoupením tohoto software jste se nestali jeho vlastníky, ale
za splnění dále uvedených podmínek jeho oprávněnými uživateli.
Software společnosti EkoBIT, spol. s r.o. je chráněn jako autorské dílo a nakládání s ním je upraveno příslušnými
právními předpisy. Tyto licenční podmínky podrobně upravují podmínky užívání software společnosti
EkoBIT, spol. s r.o.

I. Základní ustanovení
Software společnosti EkoBIT, spol. s r.o. (dále jen „software“) je majetkem společnosti EkoBIT, spol. s r.o.,
IČO: 06694985, se sídlem Peroutkova 531/81, 158 00, Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287263 (dále jen „EkoBIT“). Společnosti EkoBIT výlučně náleží výkon
majetkových práv, jež jsou spojena s tímto software. Práva společnosti EkoBIT jsou chráněna platnými právními
předpisy.
Společnost EkoBIT umožňuje užívání software na základě licence, která je poskytována za sjednanou odměnu
v dohodnuté výši a za podmínky placení pravidelného servisního poplatku k údržbě a aktuálnosti software dle
aktuálně platného ceníku společnosti EkoBIT. Podmínky poskytnutí licence jsou stanoveny dále v těchto
licenčních podmínkách, zejména je zde vymezen rozsah práva software užít.
Potvrzením souhlasu s těmito licenčními podmínkami stvrzujete, že jste se seznámili s těmito licenčními
podmínkami a vyjadřujete s jejich obsahem výslovný souhlas a dále berete výslovně na vědomí, že tyto licenční
podmínky jsou součástí ujednání mezi Vámi a společností EkoBIT a zavazujete se je dodržovat.

II. Licenční podmínky
Společnost EkoBIT Vám poskytuje licenci k užívání software jako nepřevoditelnou, nevýhradní, platnou na území
České republiky a pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání software. Licence Vás opravňuje k vytvoření,
používání nebo instalaci rozmnoženiny software pouze v ujednaném rozsahu. Jste povinni se zdržet vytvoření,
používání nebo instalace rozmnoženiny software na vyšším počtu počítačů, než kolik je ujednáno v souladu
s těmito licenčními podmínkami. Pro každou další rozmnoženinu či kopii software musíte mít další licenci.
Společnost EkoBIT Vám poskytuje licenci na dobu, po kterou je řádně uhrazena licenční odměna. Společnost
EkoBIT je oprávněna omezit, přerušit nebo deaktivovat licenci v případě, že neuhradíte řádně a včas licenční
odměnu nebo jinou sjednanou platbu.
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Software je považován za užívaný v případě přístupu, zobrazování, otevírání či spouštění instalovaného produktu,
bez ohledu na medium přístupu k produktu (např. bezdiskové stanice, terminál, samostatný počítač atd.).
Pod termínem počítač se rozumí zejména klientská hardwarová zařízení, samostatné počítače, pracovní stanice,
terminály, kapesní PC, pagery, „smart“ telefony nebo další digitální elektronická zařízení, která umožní, aby na nich
byl užíván software společnosti EkoBIT.
Nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem poskytnout licenci nebo oprávnění tvořící součást licence zcela ani
z části třetí osobě, zejména nejste oprávněni převést, postoupit, přenechat, zapůjčit, zpřístupnit či umožnit jakékoli
užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám. Dále
nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do software, činit jakékoliv jeho úpravy či zněny nesouvisející
s klientským nastavením, jeho zdrojového kódu, jeho jména či označení autora, zhotovovat kopie, rozmnoženiny či
napodobeniny software nebo jakýmkoliv způsobem narušovat funkčnost software či provádět zpětné inženýrství
(tj. jakkoliv upravovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat software nebo provádět jakékoliv další operace). Pro případ
porušení uvedeného ujednání jste povinni zaplatit společnosti EkoBIT smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení. Nárok společnosti EkoBIT na náhradu škody zůstává zachován v plné výši. Jste povinni provést
taková opatření, aby povinnosti uvedené v tomto odstavci neporušili ani Vaši zaměstnanci ani jiné Vámi sjednané
třetí osoby.
Jste povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s poctivým obchodním stykem, dobrými mravy
soutěže či dobrými mravy, zejména jste povinni zdržet se jednání, kterým byste zneužili jakékoli informace
o software pro vlastní potřebu nebo ve prospěch třetí osoby.
Jste-li oprávněni společností EkoBIT k prodeji či jinému zcizení počítače, na kterém je software nainstalován, jste
povinni zajistit, aby rozmnoženina software na tomto počítači byla zcela vymazána. Toto ustanovení se vztahuje
i na pouhou část počítače (např. prodej harddisku).
Právo na udělení licence dle těchto licenčních podmínek Vám vzniká pouze za předpokladu, že jste řádně uhradili
cenu za poskytnutí software. Společnost EkoBIT je oprávněna omezit, přerušit nebo deaktivovat licenci v případě,
že neuhradíte řádně a včas licenční odměnu nebo jinou sjednanou platbu.
Společnost EkoBIT je oprávněna omezit, přerušit nebo deaktivovat licenci v případě, že užíváte software v rozporu
s těmito licenčními podmínkami, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dochází k jeho zneužívání.
Společnost EkoBIT je oprávněna omezit nebo přerušit užívání software na dobu nezbytně nutnou pro údržbu,
úpravu či opravu software, v případech ohrožení či porušení software či ochrany dat anebo z jiného důležitého
důvodu.
Obsah těchto licenčních podmínek je předkládán k odsouhlasení před započetím instalace software. Pokud
s podmínkami tohoto licenčního ujednání nesouhlasíte, softwarový produkt nesmíte instalovat ani jakkoli používat.
Porušením výše uvedených licenčních podmínek ztrácíte právo k užití software a společnosti EkoBIT vzniká právo
uplatnit veškeré právní kroky k zamezení neoprávněného užívání software.
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III. Záruka a odpovědnost
Společnost EkoBIT prohlašuje, že software má obsahové a funkční vlastnosti odpovídající úrovni uváděné
v doprovodném písemném materiálu společnosti EkoBIT. Společnost EkoBIT Vám nezaručuje, že software bude
fungovat bez přerušení a že je kompatibilní se všemi počítačovými programy nebo počítačovými komponenty.
Software je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel. Společnost EkoBIT
upozorňuje, že žádný produkt není bezchybný, zejména v souvislosti s užíváním dalších produktů typu software,
možností uživatelských zásahů, a proto společnost EkoBIT doporučuje pravidelné zálohování dat. Společnost
EkoBIT Vám neodpovídá za kompatibilní fungování software s jiným software, který na svých zařízeních užíváte.
Rovněž společnost EkoBIT neodpovídá za případný negativní vliv software na fungování jiného software
na Vašich zařízeních.
Společnost EkoBIT Vám poskytuje záruku, že software bude pracovat v souladu s doprovodným písemným
materiálem po dobu 90 dní od doby převzetí. Poskytnutá záruka pozbývá platnosti, pokud byla porucha
software způsobena nehodou, špatným nebo nesprávným užíváním.
Vady, jiné chyby či nefunkčnost software jste povinni reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
nejpozději do 3 pracovních dnů. Na uplatněné vady nebude brán zřetel, pokud nebyly uplatněny řádně a včas
v souladu s těmito licenčními podmínkami, byly způsobeny nehodou, nesprávným použitím software nebo
jeho zneužitím či při snaze o jeho zneužití.
V případě řádně uplatněné vady máte nárok dle volby společnosti EkoBIT na opravu či výměnu software, který
nesplňuje podmínky poskytnuté záruky. Při uplatnění Vašeho nároku jste povinni předložit společnosti EkoBIT
řádný doklad o koupi software od společnosti EkoBIT či jí autorizovaných prodejců.
Společnost EkoBIT nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, vady, nefunkčnost či chyby způsobené nevhodnou
instalací software, zejména jeli instalován v rozporu s doporučenými požadavky společnosti EkoBIT.
Jste povinni zajistit odbornou způsobilost osob užívajících software. Společnost EkoBIT neodpovídá za ztrátu
či znehodnocení Vašich dat, ke které dojde užíváním software.
Společnost EkoBIT neodpovídá za skutečnost, že software v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které
nebyly společnosti EkoBIT známy v okamžiku výroby software, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl
dostupný v okamžiku výroby programu.
Společnost EkoBIT nenese jakoukoli odpovědnost za přímé i nepřímé škody nebo jiné majetkové či nemajetkové
újmy způsobené nevhodným použitím, nehodou či zneužitím software včetně škod a nákladů souvisejících
s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení
se rozumí zejména jednání nebo opomenutí jednání v rozporu s těmito licenčními podmínkami, pokyny,
doporučeními či doprovodným písemným materiálem společnosti EkoBIT nebo jiných výrobců.
Společnost EkoBIT nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření licenční
smlouvy jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možné předvídat

EkoBIT, spol. s r.o.
Peroutkova 531/81, 158 00, Praha 5

IČ: 06694985
DIČ: CZ06694985

E-mail: info@ekobit.cz
Web: www.ekobit.cz

s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době společnost EkoBIT znala nebo měla znát při
zachování obvyklé péče.
Odpovědnost společnosti EkoBIT je pro všechny případy vyplývající ze vzájemného obchodního vztahu
omezena do výše sjednané odměny za poskytnutí licence

IV. Ochrana dat a informací
Software, jeho doprovodný písemný materiál a jeho další součásti a příslušenství představují důvěrné informace
společnosti EkoBIT, jež jsou určeny pouze Vám a nikoliv třetím osobám. Jste povinni chránit údaje a sdělení
označené za důvěrné, obchodní tajemství a bezpečnostní opatření společnosti EkoBIT před porušením povinnosti
mlčenlivosti, zejména přiměřeně zajistit informace před odcizením, poškozením či porušením mlčenlivosti
chráněných informací ze strany třetích osob.
Sdělení výše uvedených informací třetím osobám může mít za následek vznik škody nebo majetkové či
nemajetkové újmy, kterou je společnost EkoBIT připravena uplatnit vůči osobám, jejichž konáním nebo
opomenutím došlo ke vzniku škody nebo majetkové či nemajetkové újmy.

V. Závěrečná ustanovení
Tyto licenční podmínky a práva a povinnosti smluvních stran na základě nich vzniklá se řídí právním řádem
České republiky a pro případné spory je rovněž dána pravomoc českých soudů. Bude-li jakýkoli spor mezi Vámi
a společností EkoBIT rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně jen soud
dle sídla společnosti EkoBIT. Smluvní strany se však zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení
veškerých případných sporů vzešlých ze smlouvy a těchto licenčních podmínek nebo v souvislosti s nimi.
Stanoví-li písemně uzavřená smlouva mezi Vámi a společností EkoBIT odlišné podmínky od těchto licenčních
podmínek, má přednost písemně uzavřená smlouva.
Je-li některé ustanovení těchto licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto licenčních podmínek není dotčena platnost
ostatních ustanovení.
Společnost EkoBIT je oprávněna obsah těchto licenčních podmínek průběžně měnit. Společnost EkoBIT Vám
umožní vhodným způsobem se seznámit se změnou licenčních podmínek, např. prostřednictvím webových
stránek společnosti EkoBIT.
Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti
EkoBIT, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti EkoBIT. Jste povinni se s jejich obsahem podrobně
seznámit před akceptací těchto licenčních podmínek. Akceptací těchto licenčních podmínek potvrzujete, že jste
se podrobně seznámili se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EkoBIT.
Tyto licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti uzavřením smlouvy a odsouhlasením Všeobecných
obchodních podmínek společnosti EkoBIT a těchto licenčních podmínek.
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