LICENČNÍ PODMÍNKY
pro užití počítačového programu „DB Analyst“
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034
90 947, se sídlem Lhotákova 2421/2, 182 00 Praha 8 (dále jen „poskytovatel“) upravují v
souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na
základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému programu nazvanému „DB
Analyst“ (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavíranou mezi poskytovatelem
a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“).
1.2. Software slouží zejména k vytvoření vlastní databáze a analýze dat přes grafické rozhraní,
přičemž podrobnější specifikace funkcionality software a technická specifikace software jsou
uvedeny v dokumentaci software umístěné na internetové adrese www.dbanalyst.cz.
1.3. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě
sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před
ustanoveními licenčních podmínek.
1.4. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.
1.5. Licenční smlouva a licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění licenčních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních
podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem pozbývají
předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou
součástí licenční smlouvy.
2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
2.1. Výše licenční odměny poskytovatele za poskytnutí licence software je blíže specifikována na
webové stránce umístěné na internetové adrese www.dbanalyst.cz (dále jen „webová
stránka) a je uváděna včetně všech daní a poplatků. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
2.2. Z webové stránky je umožněno zhotovení rozmnoženiny software.
2.3. Návrh na uzavření licenční smlouvy doručí nabyvatel poskytovateli ve formě žádosti

1/7

o registraci. Údaje uvedené nabyvatelem v žádosti o registraci jsou pro účely licenčních
podmínek považovány za správné. V žádosti o registraci může nabyvatel upravovat
a opravovat v ní chyby.
2.4. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu
elektronické pošty nabyvatele akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy, a to ve formě
výzvy k platbě licenční odměny poskytovatele (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace
poskytovateli je licenční smlouva uzavřena. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.3 a čl. 4.4
licenčních podmínek. Ustanovení § 2373 občanského zákoníku se s výjimkou druhé věty
§ 2373 odst. 1 občanského zákoníku nepoužijí.
2.5. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně
licenčních podmínek).
2.6. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční
smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám, přičemž ty se neliší od
základní sazby.
2.7. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel umožní nabyvateli užití software neprodleně po
uzavření licenční smlouvy, a to před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od licenční
smlouvy v těch případech, kdy je nabyvatel spotřebitelem. Nabyvatel bere na vědomí, že
v tomto případě nemá právo od licenční smlouvy odstoupit.
3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY
3.1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva
užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 licenčních podmínek.
3.2. Nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence k software dle čl. 3.1
licenčních podmínek zaplatit poskytovateli licenční odměnu ve výši stanovené v licenční
smlouvě.
3.3. Po dobu maximálně deseti (10) dnů od instalace rozmnoženiny software je nabyvatel
oprávněn užívat software bez uhrazení licenční odměny poskytovateli, a to za účelem
vyzkoušení funkcionality software. Po uhrazení licenční odměny zašle poskytovatel nabyvateli
informace nutné k provozu software v období po uplynutí lhůty podle předchozí věty.
4. LICENCE K SOFTWARE
4.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.
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4.2. Licence k software je poskytována pro území České republiky.
4.3. Není-li výslovně smluveno jinak, je nabyvateli poskytována licence k užití software
zhotovováním jeho rozmnoženin. Nabyvateli je tak umožněno zhotovovat rozmnoženiny
software nezbytné k zavedení a uložení software do paměti počítače, jakož i pro zobrazení
a provoz software. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.11 licenčních podmínek. Nabyvatel
není oprávněn zhotovené rozmnoženiny software rozšiřovat.
4.4. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uhrazení celé licenční odměny. Ke zprovoznění
software může dojít až v návaznosti na uhrazení celé licenční odměny nabyvatelem (čl. 3.3).
Není-li výslovně smluveno jinak, je licence k software poskytnuta na dobu neurčitou, nejdéle
však na dobu trvání majetkových autorských práv k software, nedojde-li k zániku této licenční
smlouvy dříve. Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software.
4.5. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy
a v souladu s určením software.
4.6. Nabyvatel není povinen licenci využít.
4.7. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence
k software). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
4.8. Nabyvatel není oprávněn provádět změny software.
4.9. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných
změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.
4.10. Rozsah užití software nabyvatelem je chráněn technickými prostředky ochrany práv
(unikátním licenčním číslem).
4.11. Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu. Užitím pro vlastní
potřebu podle této smlouvy se rozumí také využití software statutárními orgány nabyvatele
a zaměstnanci nabyvatele jako koncovými uživateli software.
5. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM
5.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje,
že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněné užití software.
5.2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn
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provádět změny a/nebo dekompilaci software.
5.3. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží
k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.
Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele.
5.4. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost
s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších
počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto
počítačovým programům.
5.5. Nabyvatel bere na vědomí systémové požadavky nezbytné k řádné funkčnosti software.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Výše licenční odměny poskytovatele je stanovena v licenční smlouvě.
6.2. Odměna poskytovatele je odměna poskytovatele splatná do deseti (10) dnů od uzavření
licenční smlouvy, a to vždy bezhotovostně na účet poskytovatele č. 267360101/0300, vedený
u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet poskytovatele“).
Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
6.3. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
6.4. Nabyvatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního
symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit licenční odměnu je splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet poskytovatele.
6.5. Ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy vystaví poskytovatel nabyvateli
daňový doklad – fakturu, a to vždy po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele anebo
zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad - fakturu v tištěné podobě.
6.6. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy může poskytovatel
omezit nabyvateli přístup k software.
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro
marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez
ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
7.2. Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
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občanského zákoníku. Nabyvatel se vzdává práva domáhat se neplatnosti licenční smlouvy
z důvodů nedostatečného vymezení předmětu smlouvy (software) v licenční smlouvě.
8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY
8.1. Není-li smluveno jinak, řídí se práva z vadného plnění poskytovatele zákonnými
ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku.
8.2. Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke
vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky
činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání
software může dojít k chybám.
8.3. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není
výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.
8.4. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po
zpřístupnění software.
8.5. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé
v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací
software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.
8.6. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost
za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového
vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového
vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení
nabyvatele.
8.7. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za
vady plnění (vady software), nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či
z hrubé nedbalosti, smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence
omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková
náhrada újmy je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle
licenční smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související
s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla nabyvateli
v důsledku vad plnění (vad software) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odměny
poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy.
9. OCHRANA INFORMACÍ
9.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné
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implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství
poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak dále principy, metody a postupy, na kterých
je z technického pohledu software založen (včetně zdrojového kódu software) a ostatní
technické know-how poskytovatele.
9.2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí
bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby,
pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti
dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů
statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít
k software přístup.
9.3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně
známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
9.4. Ustanovení tohoto článku (čl. 9) nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy
(z jakéhokoliv důvodu).
10. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY
10.1. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1. Poskytovatel není ve vztahu k nabyvateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím
kontaktního formuláře umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti
nabyvatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu nabyvatele.
11.3. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.4. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem
poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele.
12. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY
12.1. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost
vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či neoprávněně zasáhne do
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autorských práv k software.
13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
13.2. Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi
poskytovatelem a nabyvatelem se:
13.2.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst.
2 občanského zákoníku;
13.2.2. vylučuje použití ustanovení § 1763 občanského zákoníku;
13.2.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je
nabyvatel podnikatelem.
13.3. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo
v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu
v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti krajského
soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.
13.4. Případným zánikem nabyvatele nepřechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho
právního nástupce.
13.5. Je-li některé ustanovení 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 není dotknutá
platnost ostatních ustanovení.
13.6. Není-li smluveno jinak, licenční smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních
stran související se software.
13.7. Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické
podobě a není přístupná.
13.8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty pavel.hruby@dbanalyst.cz.
V Praze dne 16.10.2014
Pavel Hrubý
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