
Licenční smlouva 

 
společnosti Ekonomické informační systémy, s.r.o., Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice, IČ: 26228874, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38359 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je licenční smlouvou (také "Smlouva") mezi Koncovým uživatelem Softwarového 
produktu a společností Ekonomické informační systémy, s.r.o., Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice, IČ: 
26228874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38359 
(dále jen "Ekonomické informační systémy", nebo "Poskytovatel", nebo "Prodávající"), v souladu se 
zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v aktuálním znění, přičemž podmínky a vztahy neuvedené 
v této licenční smlouvě se řídí právním řádem České republiky. 

2. Licenční smlouva je uzavřena ve chvíli otevření obalu s médii, instalací Softwarového produktu, 
registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve. 

II. Vymezení pojmů 

1. Softwarový produkt nebo Produkt - soubor zahrnující software společnosti Ekonomické informační 
systémy nebo třetí strany, dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, 
příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu 
Softwarovému produktu. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání 
- licence. 

2. Počítač - počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC, zařízení typu pager, "inteligentní telefon“ 
nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu. 

3. Uživatel - koncový uživatel který používá Softwarový produkt. 

4. Internetové stránky - internetové stránky provozované na adrese www.ekopraktik.cz a další, které 
provozuje Ekonomické informační systémy, nebo u kterým se Ekonomické informační systémy podílí 
na provozování. 

5. Kalendářní rok - časové období od 1.1 do 31.12. 

6. Období jednoho roku - časové období od stanoveného data daného roku do data roku následujícího. 

7. Běžná kvartální část roku - leden až březen nebo duben až červen nebo červenec až záři nebo říjen 
až prosinec. 

III. Licenční Právo 

1. Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva. Softwarový produkt může Uživatel 
instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen "Užívat“) v takové variantě, k jaké 
vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence. 

2. Softwarový produkt (mimo internetové aplikace) je nutné ve všech verzích aktivovat pomocí 
aktivačního kódu. 

3. Pokud je Softwarový produkt provozován na Počítači v terminálovém režimu nebo podobnými 
prostředky, kdy s Počítačem může pracovat více Uživatelů současně, je nutné vyčlenit síťovou licenci 
pro každého Uživatele přistupujícího na tento Počítač, kterému je umožněno spouštění Softwarového 
produktu. Uživatel, který má vyčleněnu síťovou klientskou licenci na svém vyhrazeném Počítači, 



nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu další licenci. Pro potřeby této smlouvy se za 
vyhrazený Počítač považuje Počítač, který nepoužívá jiný Uživatel. 

4. Uživatel může umístit Softwarový produkt na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u 
jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy. 

5. ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (1/1 nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a 
spouštět jednu kopii Softwarového produktu na jednom Počítači. Licence neopravňuje ke spouštění 
Softwarového produktu současně na různých Počítačích. 

5.1. SÍŤOVÁ LICENCE PRO (X/Y) POČÍTAČŮ. Licence opravňuje instalovat produkt na vyhrazený 
síťový server a na dalších klientských Počítačích nainstalovat a spouštět klientskou verzi Softwarového 
produktu (celkem včetně serverové instalace Y). Klientská verze Softwarového produktu může pracovat 
výlučně s daty uloženými na síťovém serveru. Hodnota (X) uvádí počet Uživatelů, kteří mohou souběžně 
pracovat se Softwarovým produktem. Licence neopravňuje k lokální instalaci Softwarového produktu na 
klientské Počítače. 

5.2. LICENCE VÁZANÁ NA UŽIVATELE. Licence opravňuje instalaci a aktivaci pouze ve spojení s 
určeným uživatelským jménem. Produkt je možné používat na více klientských počítačích, vždy však 
pouze Uživatelem. Licence neopravňuje užití produktu dalšími osobami. 

5.3. BEZÚPLATNÉ LICENCE. Softwarové produkty označené DEMO (demoverze) nebo freeware lze 
získat od Ekonomické informační systémy nebo prodejce bezúplatně a lze je Užívat na libovolném počtu 
Počítačů a volně je bezplatně šířit. K těmto Softwarovým produktům nejsou poskytovány žádné záruky, 
neodpovídá se za vady ani škodu. 

6. Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům 
(právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, pokud není 
smluvně stanoveno jinak. 

7. Licenci k Softwarovému produktu mohou Užívat pouze pracovníci Uživatele, tj. není dovoleno sdílení 
síťových nebo nesíťových licencí pracovníky více subjektů. 

8. Softwarové produkty podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané 
verze Softwarového produktu. Při inovaci Softwarových produktů je Uživatel povinen uzavřít novou 
licenční smlouvu vztahující se na inovovaný Softwarový produkt, a to některým ze způsobů vymezených 
v úvodním ustanovení této smlouvy. 

9. Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho inovací. Jeho komponenty 
nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více Počítačích, než je uvedeno v této smlouvě. 

10. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých 
metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném 
užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového 
produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí 
být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k 
jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Ekonomické 
informační systémy. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost. 

11. Licence je udělena na stanovené časové období, které je určeno v individuální smlouvě, certifikátu 
obsahujícím registrační kód, nebo daňovém dokladu k licenci. Po uplynutí stanového období nelze 
softwarový produkt užívat a mohou být částečně nebo plně omezeny jeho funkce a obsah. 

 

 



IV. Ochrana osobních údajů 

1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především 
příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

V. Odpovědnost za vady 

1. Ekonomické informační systémy nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky 
Uživatele. Za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem 
způsobenou dále nelze považovat: 

1.1. případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací, 

1.2. absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci, 

1.3. skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, 

1.4. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v 
rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v 
aktualizované podobě na internetových stránkách. 

1.5. skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku 
jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován, 

1.6. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na 
chybně nastavené počítačové síti, 

1.7. případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují 
jeho bezvadný chod, 

1.8. případy, kdy jsou prováděny zásahy do databázových nebo programových souborů pomocí jiných 
prostředků než dodaným Softwarovým produktem, 

2. Uživatel produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly 
bezchybnosti vytvořené zálohy. Ekonomické informační systémy neodpovídá za ztrátu či poškození dat, 
která nebyla správně zálohována. 

3. Ekonomické informační systémy není povinen poskytovat zákaznickou podporu a zajišťovat vývoj 
nebo údržbu Softwarového produktu. 

4. Ekonomické informační systémy nenese odpovědnost za ušlý zisk. Ekonomické informační systémy 
nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z užívání Softwarových produktů, a to jakýmkoliv 
způsobem. 

5. Uživatel produktu je povinen prověřit Softwarový produkt z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v 
konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro Produkty, které Uživatel obdrží v 
rámci odstraňování vad nebo aktualizace. 

6. Ekonomické informační systémy nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za 
Softwarový produkt uhrazené při nabytí licence. 

7. Poskytovatel prohlašuje a uživatel bere na vědomí, že používání produktů nebo internetových stránek 
nenahrazuje odborné poskytování informací, rad a služeb v právní oblasti a Uživatel s nimi nakládá na 
vlastní odpovědnost. 



VI. Závěrečná ustanovení 

1. Ekonomické informační systémy je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého 
právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu. 

2. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem společnosti Ekonomické 
informační systémy a jeho smluvních partnerů. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky 
o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. 
Doprovodnou dokumentaci k Softwarovému produktu nelze kopírovat. 

3. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká odstoupením od smlouvy ze 
strany Ekonomické informační systémy v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských 
práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností Uživatele uvedených v této smlouvě nebo k 
nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu Ekonomické informační systémy sjednána do 5 
dnů náprava tohoto nepodstatného porušení povinností. 

4. Uživatel bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním této Licenční smlouvy, se 
kterou se řádně seznámil, porozuměl jí a zavazuje se ji dodržovat. 

5. Ekonomické informační systémy je oprávněn změnit jednostranně tuto Licenční smlouvu a je povinen 
bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Licenční smlouvy na svých internetových stránkách a v 
Softwarových produktech. 


