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LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARE T-Ú ČTO 
 
Smluvní strany :  AUTOR  na straně jedné: Mgr. Jaroslav Tichý, IČ: 70171262  (dále jen „AUTOR“) 
 
a  UŽIVATEL  (viz licenční soubor k software) 
 
uzavírají spolu dnes tuto smlouvu o poskytnutí licence k používání počítačového programu (dále jen 
„SOFTWARE“) podle autorského zákona v platném znění 
 
Licen ční smlouva je uzav řena instalací produktu nebo stažením licen čního souboru, p řípadn ě prvním 
použitím software,  a to okamžikem, který nastane d říve. 
 
 
I. Předmětem této smlouvy 
 

1. AUTOR poskytuje UŽIVATELI  práva k užití softwarovému produktu včetně dokumentace – fyzické i 
elektronické. Veškeré části software – program, jeho obsah, databázové tabulky, dokumentace a další 
části software jsou chráněny autorským zákonem v platném znění jako autorské dílo. AUTOR může 
být zastoupen PRODEJCEM, dle jeho uvážení. Smlouva se nicméně uzavírá mezi AUTOREM a 
UŽIVATELEM . 

2. UŽIVATEL získává nevýhradní a nepřenostitelné právo užívat SOFTWARE po dobu platnosti této 
smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Licence k užití programu je omezena časově na předem 
daný časový úsek, a to konkrétně na 1 kalendářní rok, který je shodný názvem verze software, tj. T-
ÚČTO 2008 pro rok 2008. 

3. na UŽIVATELE nepřechází výkon majetkových práv k danému autorskému dílu, toto náleží jenom 
AUTOROVI samotnému. UŽIVATEL  také není oprávněn tuto licenci k užití autorského díla nijak 
převádět, postupovat, pronajímat, poskytovat dalším subjektům, ať již bezplatně ani za úhradu.  

4. Toto právo uživateli vzniká kompletním uhrazením licenčního poplatku, a to dnem připsáním na účet 
AUTORA , nebo PRODEJCE. 

5. VÝROBCE  neposkytuje žádné jiné záruky a ani na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné 
škody, vzniklé v souvislosti s použitím dodaných softwarových produktů, zejména pokud jsou 
používány v rozporu s přiloženou dokumentací. UŽIVATEL je povinen před nasazením SOFTWARE 
do praktického užívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, i s funkcemi nepopsanými v 
manuálu, a s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt provozován. 

 
II. Oprávn ění, která touto smlouvou UŽIVATEL získává: 
 

1. Mít nainstalovaný SOFTWARE a používat jej v souladu s technickou dokumentací, případně 
v souladu s obecnými principy ovládání SOFTWARE na systémech Windows. 

2. UŽIVATEL  získává oprávnění užívat daný softwarový produkt na daném počtu počítačů, pro který 
byla licence zakoupena. V případě síťové verze můžete tento software mít nainstalovaný v počítačové 
síti, ke které můžete přistupovat ON (UŽIVATEL) a jen výhradně ON jako legální UŽIVATEL  produktů 
a to maximálně na určeném počtu počítačů v síti.  Počty PC v rámci jedné organizace se pro účely 
této smlouvy sčítají s jednotlivými PC nainstalovanými v síti/sítích a jednotlivě. Zvláštní režim platí pro 
terminálové přístupy.  

3. Právo na poskytnutí dalších služeb ať již bezplatně nebo za úplatu ze strany AUTORA , nebo 
DODAVATELE . Rozsah těchto služeb se řídí zvláštními podmínkami uvedenými k těmto službám, 
případně ve smlouvě, kterou AUTOR s   UŽIVATELEM  uzavře samostatně. Zde se typicky jedná o 
takové úpravy funkčnosti SOFTWARE, které budou vyhovovat konkrétnímu nasazení u UŽIVATELE . 

4. Právo vytvořit si pro účely archivace SOFTWARE  a jeho dat PRO SVOJI VÝHRADNÍ POTŘEBU 
neomezený počet záložních kopií daného produktu. UŽIVATEL  musí chránit tyto všechny záložní 
kopie před možným zneužitím třetími osobami. Tuto/tyto záložní kopii/e si prosím vytvořte na 
nezávislém médiu zkopírováním celého pracovního adresáře SOFTWARE. 

 
 
III. Jednání, které je zejména zakázáno -  UŽIVATEL n esmí: 
 

1. Provádět u dodaného softwarového produktu jakékoli změny, ani jej dekódovat a využívat tak získaný 
kód nebo databáze nebo jejich části samostatně nebo ve spojení s jiným programovým vybavením.  

2. Jakýmkoliv způsobem SOFTWARE analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či 
národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného software a 
šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního SOFTWARE a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní 
struktury SOFTWARE, s výjimkou případů výslovně povolených autorským zákonem. 
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3. poskytnout ani zapůjčit dodaný softwarový produkt ani jeho část třetí osobě, půjčovat, pronajímat, 
převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se SOFTWARE, a to ani za  
úplatu ani bezplatně. 

4. Prodat dodaný software, resp. Licenci k jeho použití třetí osobě. (Smí se pouze zříci užívacích práv 
bez náhrady). Převody užívacích práv k SOFTWARE jsou přípustné pouze mezi nástupnickými 
organizacemi, například mezi Fyzickou osobou podnikající a nově založenou právnickou osobou, 
např. s.r.o., která je označena, nebo je faktickým nástupcem, původního subjektu. Tento převod musí 
odsouhlasit AUTOR. V takovém případě bude požadován poplatek ve výši cca 30% ceny licence.   

 
IV. Uživatel je povinen: 
 

1. ohlásit každou zjištěnou chybu SOFTWARE tak, aby bylo možno ji identifikovat a opravit v dalším 
vydání software 

2. Udržovat svoji verzi SOFTWARE neustále aktuální stažením nové verze z internetu.  
3. Na výzvu autora  prokázat, kterou verzi používá.  
4. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu. Každé takové zcizení nahlásit, aby byl 

autor programu schopen tuto licenci zablokovat.  
5. Provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média. 
6. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu s aktuální daňovou a právní legislativou, v 

případě nesrovnalostí provést příslušnou nápravu. 
7. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým 

je provozován. 
8. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry, udržovat 

svoje výpočetní zázemí v bezporuchovém stavu, zejména se starat o antivirové a antispywareové 
řešení.  

 
 
V. Uživatel bere na v ědomí: 
 

1. Každá licence je jednoznačně identifikovatelná pomocí svého označení.  
2. V libovolné verzi software mohou být po uživateli požadovány úkony, které budou mít za cíl omezit 

počítačovou kriminalitu. Typicky může být po uživateli požadováno s novou verzí, aby si přenesl nový 
licenční soubor k software, který se bude vztahovat k této nové verzi. Uživatel je povinen tuto aktivaci 
umožnit.  

 
 
VI. Odpov ědnost výrobce 
 

1. Výrobce poskytuje záruku na provoz SOFTWARE v souladu s uživatelskou dokumentací po celou 
dobu platnosti licence. Odpovědnosti za vady se výrobce může zbavit bezplatným zasláním opravené 
verze uživateli či zpřístupněním takové verze na síti Internet. Výrobce neručí za škody vzniklé 
nesprávným provozováním SOFTWARE v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské 
dokumentaci.  

2. Odpovědnost AUTORA  je omezena maximálně částkou uhrazenou za licenci za software za 
posledních 24 měsíců. 

 
 
VII. Doba platnosti smlouvy 
 

1. Smlouva zůstává v platnosti, pokud neporušíte smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá 
automaticky, aniž by výrobce musel smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy učiníte cokoliv v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy nebo v rozporu s autorským zákonem. V tom případě uživatel ztrácí licenci 
k užívání programu bez náhrad a může být vůči němu vedeno soudní stíhání dle Autorského zákona 
za zneužití práv na užívání software. 

2. V okamžiku kdy skončí platnost této smlouvy, jste povinen přestat SOFTWARE dále jakkoliv používat. 
Berete na vědomí, že používání SOFTWARE po pozbytí platnosti smlouvy je v rozporu s autorským 
zákonem. 

3. Tato licenční smlouva je součástí té verze software, ke kterému byla vydána.  Při aktualizaci software 
je nahrazena novou, v novém znění.  

 
--- KONEC  SMLOUVY---  

 
20.12.2009 

 


