Licenční Smlouva k užití software

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Praha-Suchdol, PSČ 165 00, Kamýcká 129, IČO:
60460709, DIČ: CZ60460709 (dále jako „Poskytovatel“), prohlašuje, že je výhradním
vykonavatelem majetkových práv autora (autorů) k počítačovému programu (software) s názvem
FactOrEasy spolu s dodávanou dokumentací (dále jako „Software“) a má na základě smluv s autory
či jinými vykonavateli autorských práv právo poskytovat licenci k Software.
1.2. Na vývoj Software byla poskytnuta dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
poskytnutím účelové podpory na řešení programového projektu č. TD020397 Technologickou
agenturou České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA 2013.
1.3. Osoba, která vyjadřuje souhlas s podmínkami této Licenční Smlouvy, bude v této Smlouvě nadále
označována jako „Uživatel“.
1.4. Odsouhlasením podmínek této Smlouvy Uživatelem je uzavřena tato Smlouva mezi Poskytovatelem
a Uživatelem.
1.5. Uživatel prohlašuje, že má zájem užít Software za podmínek dále stanovených touto Smlouvou.

2. Licence
2.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo (licenci) užít Software.
2.2. Licence je poskytována úplatně. Uživatel se zavazuje za práva poskytnutá touto Smlouvu zaplatit
Poskytovateli částku uvedenou v čl. 4.
2.3. Poskytovatel může poskytnout bezplatně licenci na dočasnou dobu nejdéle 7 dnů ke zkušební či jinak
omezené (např. co do funkčnosti apod.) verzi Software. Na takto poskytnutou licenci se vztahují
veškerá ujednání této Smlouvy s výjimkou částí týkajících se placení licenčních poplatků a
s výjimkami uvedenými při registraci.
2.4. Licence je poskytována formou poskytnutí přístupového jména a hesla, které umožní přístup k
serverům Poskytovatele nebo třetích osob, na nichž je Software umístěn a jejichž prostřednictvím je
provozován.
2.5. Licence je poskytována na dobu určitou, a to 90 dnů ode dne registrace.
2.6. Uživatel je oprávněn užívat vždy pouze jednu licenci, tj. přistupovat k Software v jeden okamžik vždy
pouze z jednoho zařízení (počítače, notebooku, mobilního telefonu, tabletu apod.)
2.7. Dokumentace Software je součástí Software v sekci „Help“.

3. Uzavření licenční Smlouvy
3.1. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky odsouhlasením licenčních podmínek dle této smlouvy
Uživatelem a (s výjimkou bezplatné licence dle odst. 2.3) zaplacením licenčního poplatku.
3.2. Uživatel odsouhlasí licenční podmínky aktivací přepínače „Souhlasím“ při registraci.
3.3. Před uzavřením licenční Smlouvy je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli informace uvedené
v registračním formuláři, který se zobrazí v průběhu registrace. Tyto informace slouží zejména
k evidenci poskytnutých licencí a Uživatelů. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: email, jméno,
příjmení, rok narození, pohlaví, země, dosažené vzdělání, zaměstnání a pozice.
3.4. Software může v rámci registrace/užívání odesílat Poskytovateli informace o verzi, číslu licence,
adrese IP zařízení, na kterém je používán a informace získané z konfigurace hardwaru zařízení.

Uživatel souhlasí s odesláním těchto informací Poskytovateli a souhlasí s jejich dalším zpracováním
Poskytovatelem pro účely plnění předmětu této Smlouvy.

4. Ochrana osobních údajů
4.1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob,
v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation /dále jen
„GDPR“/ a vnitrostátní právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů.
4.2. Uživatel poskytuje Poskytovateli osobní údaje za účelem poskytnutí nevýhradní Licence užití
Software. Právním důvodem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1., písm., b)
a c) obecného nařízení GDPR, uzavření a následné plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je
Uživatel.
4.3. Uživatel akceptací této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních
údajů ze strany Poskytovatele, s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání
osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních
údajů může vůči Poskytovateli uplatnit a Poskytovatel tak splnil vůči Uživateli informační
povinnost dle čl. 13., obecného nařízení GDPR. Tyto informace jsou uvedeny na webových
stránkách Poskytovatele: https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni.
4.4. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat, či jinak nakládat s osobními údaji, které mu budou
předány v souvislosti s uzavřenou Licenční smlouvou, v souladu s obecným nařízením GDPR,
v souladu s právní úpravou ČR související s ochranou osobních údajů a v souladu s pokyny
Uživatele. Poskytovatel se dále zavazuje nevyužívat a nezneužívat osobní údaje k jinému, než
stanovenému účelu bez souhlasu Uživatele. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny
ostatní povinnosti stanovené obecným nařízením GDPR a stanovené právními předpisy v rámci
ČR související s ochranou osobních údajů, i pokud tak není výslovně stanoveno touto
Smlouvou. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něho
z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají.
4.5. Uživatel akceptací (uzavřením) této Smlouvy bere na vědomí, že Poskytovatel může zpřístupnit
osobní údaje Uživatele v nezbytném rozsahu za účelem splnění práv a povinností
Poskytovatele z uzavřené Licenční smlouvy, zejména smluvním partnerům. Kategorie
jednotlivých zpracovatelů jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele:
https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni.
4.6. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu, ve
vztahu k předaným osobním údajům, v souvislosti s touto Licenční smlouvou, kterým by došlo
k porušení povinností stanovených obecným nařízením GDPR a právními předpisy v rámci ČR
související s ochranou osobních údajů, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.
4.7. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů, které mu byly předány v souvislosti s uzavřenou Licenční smlouvou,
zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, jakož i zneužití, zejména vymezením
omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji, včetně zajištění jejich
mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděly.
4.8. Poskytovatel prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření ochrany osobních údajů,
která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu v čl. 32, obecného
nařízení GDPR.
4.9. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje, budou dále předávány třetí osobě, a to za účelem
splnění zákonných povinností vůči orgánům státní správy. Toto zpracování osobních údajů je
založeno na základě čl. 6., odst. 1., písm. c).
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5. Licenční poplatky
5.1. Uživatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí licence částku 206,61 Kč bez DPH. DPH bude stanovena a
odvedena dle platných právních předpisů ČR.
Licenční poplatky budou placeny převodem na účet Poskytovatele uvedený při registraci.
5.2. Uživatel zaplatí licenční poplatky do 7 dnů od registrace. Poskytovatel může Uživateli umožnit po
tuto dobu Software bezplatně užívat. Nebudou-li licenční poplatky zaplaceny v uvedené lhůtě, tato
Smlouva se od počátku ruší. Pokud již Poskytovatel poskytl Uživateli přístupové údaje k Software,
je oprávněna je i bez předchozího upozornění zrušit. Každý Uživatel může využít pouze jedno
bezplatné období, další užití Software je možné pouze po zaplacení licenčních poplatků.

6. Omezení licence
6.1. Kromě práva užít Software za podmínek uvedených v této Smlouvě nejsou Uživateli poskytována
žádná jiná práva. Uživatel zejména bere na vědomí, že veškerá práva k Software a příslušenství
včetně, ale nikoli výhradně, průvodní dokumentace, zůstávají Poskytovateli.

7. Vyloučení odpovědnosti
7.1. Software je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu.
7.2. Poskytovatel nezaručuje, že Software bude fungovat bezchybně či je vhodný pro určité použití.
7.3. V rozsahu maximálně přípustném právními předpisy je vyloučena jakákoli odpovědnost Poskytovatele
za škodu způsobenou Software, jeho užitím nebo jinak vzniklou Uživateli či třetím osobám v souvislosti
s touto Smlouvou, s čímž Uživatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí. Smluvní strany se
dohodly, že částka náhrady škody, kterou by byl Poskytovatel povinen platit, nepřesáhne licenční
poplatky zaplacené Uživatelem.
7.4. Odpovědnost Poskytovatele za vady Software je omezena na povinnost uvést Software do souladu s
dokumentací k Software bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
7.5. Je zejména vyloučena odpovědnost Poskytovatele za jakékoli nepřímé či následné škody, ušlý zisk,
zvýšené náklady a poškození či ztrátu dat. Uživatel je povinen přijmout opatření v nejvyšším standardu
příslušného odvětví k zamezení vzniku škod a jejich případné následné minimalizaci.
7.6. Software je poskytován bez jakékoli podpory.

8. Skončení platnosti licence
8.1. Uživatel je oprávněn ukončit licenci kdykoli písemným oznámením zaslaným Poskytovateli.
8.2. Licence končí uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta.
8.3. Skončením platnosti licence nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené nebo
vyplývající z této Smlouvy.
8.4. Ukončení platnosti licence z jakéhokoli důvodu nezakládá právo na vrácení licenčních poplatků, a to
ani částečně.

9. Prohlášení osoby uzavírající tuto Smlouvu
9.1. Osoba, která tuto Smlouvu uzavírá (odsouhlasuje podmínky Smlouvy), prohlašuje, že:
9.1.1. Informace, které poskytla do registračního formuláře, jsou pravdivé, správné a úplné;
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9.1.2. Je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít, a to buď vlastním jménem, nebo v zastoupení a jménem
osoby, kterou uvedla v registračním formuláři (např. jako její zaměstnanec, a právo uzavřít tuto
Smlouvu vyplývá z jejího pracovního zařazení);
9.1.3. Veškerá prohlášení Uživatele a osoby je činící jsou pravdivá, správná a úplná;
9.1.4. Tuto Smlouvu a licenční podmínky v ní obsažené si přečetla, porozuměla jim a bez výhrad s nimi
souhlasí,
9.1.5. Ručí za splnění závazků z této Smlouvy Uživatelem.

10. Další ujednání
10.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
10.2. K řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.
10.3. Uživatel souhlasí, aby na e-mail uvedený Uživatelem při registraci byla zasílána sdělení a materiály
Poskytovatele, včetně informací a materiálů obchodních a marketingových, zejména informace o
službách a produktech nabízených Poskytovatelem a o jeho činnosti. Tento souhlas je Uživatel
oprávněn kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy.
10.4.
V případě, že touto Smlouvou nebude z jakéhokoli důvodu vázána osoba, kterou označila
osoba vyplňující registrační formulář jako Uživatele, je touto Smlouvou vázána osoba, která Smlouvu
odsouhlasila.
10.5.
Uživatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10.6.
Uživatel prohlašuje, že si Smlouvu před jejím uzavřením pečlivě přečetl a s jejím obsahem
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jeho pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
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