EULA, Vissto s.r.o., IČO 04475402

DOHODA S KONCOVÝM UŽIVATELEM O POSKYTNUTÍ LICENCE
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
DŮLEŽITÉ – PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TOTO
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. INSTALACÍ SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO
DOHODU PŘEČETLI, POROZUMĚLI JEHO PODMÍNKÁM, SOUHLASÍTE S NIMI
A POTVRZUJETE, ŽE JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ. V PŘÍPADĚ, ŽE S UVEDENÝMI
LICENČNÍMI
PODMÍNKAMI
NESOUHLASÍTE,
UKONČETE
INSTALACI
SOFTWARU.
I. Vymezení pojmů
I.1. Poskytovatel je společnost Vissto s.r.o., IČ: 04475402, se sídlem Krakovská 583/9,
Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248297.
I.2. Koncový uživatel je fyzická, či právnická osoba, které byl poskytovatelem poskytnut
licenční klíč k softwaru nebo instalační soubor.
I.3. Smluvní strany označují souhrnné označení pro poskytovatele a koncového
uživatele.
I.4. Software znamená jakákoliv verze programu Vissto který je ve vlastnictví
poskytovatele.
I.5. Zařízení znamená jakékoliv elektronické zařízení, na kterém je možné spustit a
provozovat software. Jedná se tak především o počítač, tablet, touchpad či mobilní
telefon a jiné.
I.6. VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele.
II. Předmět dohody
II.1. Poskytovatel poskytuje za podmínek stanovených v této dohodě licenci na užívání
softwaru, jehož je vlastníkem.
II.2. Poskytnutí licence se řídí ustanoveními této dohody a VOP.
III. Rozsah užití a obsah licence
Koncový uživatel bere na vědomí, že software není prodáván a toto není kupní
smlouva. Koncovému uživateli je poskytovatelem udělována pouze nevýhradní
časově a územně neomezená licence k užívání software, na jejímž základě je
koncový uživatel oprávněn software a doprovodné materiály instalovat a využívat.
Koncový uživatel je oprávněn užívat software a doprovodné materiály pouze
v rozsahu a způsobem vymezeným v této licenční dohodě.
II.2. Předmětem licenční dohody není instalace software, přizpůsobení software
zvláštním požadavkům koncového uživatele, nastavení softwarového prostředí v
zařízení koncového uživatele, nastavení hardwaru koncového uživatele, školení k
užívání softwaru, servis a údržba softwaru. Tyto služby nejsou předmětem
poskytované licence a jejich zajištění není povinností poskytovatele dle této
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smlouvy. Smluvní strany však o poskytnutí těchto služeb mohou uzavřít zvláštní
smlouvu na jejímž základě tyto pro koncového uživatele poskytovatel zajistí.
IV. Uzavření licenční dohody
IV.1. Tato dohoda mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem je uzavřena okamžikem
zahájení instalace software. Provedením instalace software koncový uživatel
vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této licenční dohody a s VOP.
IV.2. Koncový uživatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se náležitě a v plném
rozsahu s obsahem těchto licenčních podmínek ještě před uzavřením licenční
smlouvy, tedy před provedením instalace software.
V. Práva a povinnosti koncového uživatele
V.1. Koncový uživatel je oprávněn instalovat software pouze na jednom zařízení.
Software nesmí být zpřístupněn užívání vícero koncovými uživateli najednou.
V.2. Koncový uživatel je povinen seznámit se náležitě s fungováním softwaru. Chybné
užívání software ze strany koncového uživatele nemůže založit odpovědnost
poskytovatele.
V.3. Umožní-li koncový uživatel užívat software třetím osobám odpovídá tak, jako
kdyby jej užíval sám. Koncový uživatel je zároveň povinen veškeré osoby, kterým
umožní software používat seznámit s touto licenční dohodou a s VOP.
V.4. Koncový uživatel není oprávněn publikovat, prezentovat, poskytovat informace,
zapůjčovat, pronajímat, měnit (s výjimkou uživatelského nastavení), distribuovat
nebo vytvářet odvozené produkty založené na tomto software nebo jeho jakékoliv
části.
V.5. Koncový uživatel nesmí žádným způsobem rozebírat, rozdělovat, překládat,
adaptovat nebo jinak neoprávněně se software nakládat mimo rámec tohoto
ujednání. Koncový uživatel zejména není oprávněn jakkoliv čerpat ze software a
pokoušet se o sestavení nebo vytvoření zdrojového kódu odvozením ze zdrojového
kódu software. Zpětný engineering, dekompozice kódu a rozebrání softwaru na
části je výslovně zakázáno, leda by takové činnosti byly výslovně v zemi
koncového uživatele povoleny platným a účinným právním předpisem.
V.6. Koncový uživatel prohlašuje, že na sebe přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
V.7. Koncový uživatel bere na vědomí, že pokud nevyužívá software nebo jej využívá
pouze omezeně, nezakládá tato skutečnost nárok koncového uživatele na snížení
ceny licence.
VI. Práva a povinnosti poskytovatele
VI. 1. Koncový uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn shromažďovat,
zpracovávat a ukládat informace ohledně činnosti a využití software koncovým
uživatelem. Veškeré návrhy na změnu, rozšíření, zlepšení software, jakož i veškerá
zpětná vazba a komentáře či jiné výstupy koncového uživatele došlé poskytovateli
jakoukoliv cestou se stávají bez dalšího majetkem poskytovatele.
2/4

EULA, Vissto s.r.o., IČO 04475402

VI. 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit software za účelem zvýšení jeho kvality,
nebo zajištění plnohodnotného fungování software či jeho opravy.
VI. 3. Z důvodu údržby nebo opravy software je poskytovatel oprávněn omezit či přerušit
provoz software na nezbytně nutnou dobu. Vznikne-li koncovému uživateli
v důsledku omezení či přerušení provozu dle tohoto článku újma nebo škoda,
poskytovatel za tuto neodpovídá. Koncovému uživateli zároveň nevzniká nárok na
snížení ceny licence.
VII.

Omezená záruka
VII.1. Koncový uživatel bere na vědomí, že software je licencován k užití ve stavu, ve
kterém se nachází. Vyskytnou-li se při instalaci či při používání software chyby,
je koncový uživatel povinen tyto chyby bez zbytečného odkladu oznámit
poskytovateli, který za předpokladu, že software byl instalován v souladu s touto
licenční dohodou a VOP, podnikne smysluplné kroky k odstranění problému.
VII.2. Koncový uživatel bere na vědomí, že nese veškerá rizika ve vztahu ke kvalitě a
použitelnosti software v jednotlivých specifických případech. Poskytovatel
v tomto směru neposkytuje žádné výslovné garance, ručení nebo podmínky.
VII.3. Koncový uživatel beze na vědomí, že poskytovatel není odpovědný za chybné
užívání softwaru ze strany koncového uživatele nebo ze strany třetích osob.
VII.4. Poskytovatel není odpovědný za stav software ani hardware, kterým koncový
uživatel provozuje své zařízení, na které instaluje software. Poskytovatel
neodpovídá za funkcionalitu software nainstalovaném na jiném, než
poskytovatelem doporučeném zařízení.

VIII.

Odměna
VIII.1. Odměna za poskytnutí licence je stanovena pro jednotlivé případy v platných
VOP poskytovatele.
VIII.2. Takto určenou odměnu smluvní strany akceptují.

IX. Trvání této dohody
IX.1. Tato licenční dohoda je platná ode dne uzavření, tedy instalace software, do dne
jejího ukončení.
IX.2. Poskytovatel a koncový uživatel mohou tuto dohodu ukončit vzájemnou
dohodou.
IX.3. Poskytovatel i koncový uživatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět.
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po tom, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
IX.4. Koncový uživatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět v těchto případech:
- poskytovatel neopraví vadu softwaru znemožňující jeho užívání
koncovým uživatelem, která nemá původ v porušení povinností
koncového uživatele a zároveň byla poskytovateli včas oznámena a
k jejímu odstranění byl poskytovatel koncovým uživatelem vyzván.
IX.5. Poskytovatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět v těchto případech:
- koncový uživatel neuhradí cenu licence, nebo její část,
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- koncový uživatel poruší své povinnosti dle této smlouvy.
IX.6. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby poruší-li
konečný uživatel své povinnosti stanovené v čl. V, odst. V.4. a / nebo V.5. této
dohody. Bude-li smlouva vypovězena z tohoto důvodu, vzniká poskytovateli
právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč… Poskytovatel je oprávněn
na smluvní pokutu započíst částku, kterou koncový uživatel uhradil jako odměnu
za poskytnutí licence.
IX.7. Povinnost hradit smluvní pokutu dle této dohody nemá vliv na povinnost
náhrady škody dle zákonných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
X. Závěrečná a společná ustanovení
X.1.

X.2.

Právní vztahy z této licenční dohody vzniklé mezi poskytovatelem a koncovým
uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským
zákoníkem. Jakékoliv spory vzniklé z této dohody se smluvní strany zavazují
řešit nejdříve smírně. Nebude-li možné vzájemné spory smluvních stran vyřešit
dohodou, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. Smluvní strany
sjednávají, že k řešení vzájemných sporů je místně příslušný soud dle sídla
poskytovatele.
Tato licenční dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou mezi
poskytovatelem a koncovým uživatelem.
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