
SMLOUVA LICENČNÍ S KONCOVÝM UŽIVATELEM 
(dle § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

Tuto licenční smlouvu (dále jen „smlouva“) uzavírají:  

Technická univerzita v Liberci 
Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 461 17 
IČ: 46747885 
(dále jen jako „první poskytovatel“) 
 
DHI a.s. 
Se sídlem v: Na Vrších 1490/5, Praha 10 
IČ: 64948200 
(dále jen jako „druhý poskytovatel“) 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Se sídlem v:17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
IČ: 61989100 
(dále jen jako „třetí poskytovatel“) 
 
(společně dále jen jako „poskytovatelé“) 

 
a 
 
Vy, jako uživatel 
(dále jen „uživatel“), 
 
uživatel a poskytovatelé licence jsou dále označováni také jako „smluvní strany“. 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
Poskytovatelé tímto prohlašují, že jejich zaměstnanci se při vytváření softwarového 

produktu nedostali do rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 
a že softwarový produkt je dílem původním. 

Poskytovatelé tímto prohlašují, že jsou oprávněnými nositeli výlučných majetkových 
práv autorských k softwarovému produktu a že jsou oprávněni softwarový produkt užít a 
udělit uživateli oprávnění k užití softwarového produktu. 

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že tato smlouva vzniká implicitním jednáním 
obou stran bez podepsání smlouvy. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoli užití softwarového 
produktu tvořícího předmět této smlouvy dle čl. II, tzn. instalace a kopírování tohoto produktu 
na počítač či jiný hardware, bude považováno za právně závazné přijetí podmínek této 
smlouvy.  

Tato smlouva žádným způsobem neopravňuje osoby, které tento softwarový produkt 
nabyly nelegálním způsobem, k užívání, instalaci na počítač nebo jakémukoli jinému užívání 
tohoto softwarového produktu.  



II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je softwarový doplněk komponenta Communicator pro 

software FEFLOW 6.2 jako softwarový produkt poskytovatelů licence (dále jen „softwarový 
produkt“). 

Předmětem smlouvy není právo na poskytnutí zdrojových kódů. 
Poskytovatel stanovuje, že právo užití je nevýhradní a nepostupitelné. 
Licence je poskytována bezúplatně. 
Softwarový produkt zahrnuje funkční počítačový program a jeho dokumentaci. 
Za část softwarového produktu je považováno jeho zobrazení v jakékoliv formě, jeho 

uložení a kódování včetně tištěného, elektronického anebo grafického zobrazení, uložení 
zdrojového nebo cílového kódu softwarového produktu nebo všechny předem neurčené formy 
zobrazení, uložení nebo kódování na jakémkoli médiu.  

Opravy chyb, doplňky a také aktualizace ze strany uživatele po vzniku této smlouvy 
budou považovány za součást softwarového produktu. 

 
III. 

Práva poskytovatelů licence  
 
Výlučným subjektem oprávněným nakládat se softwarovým produktem jsou 

poskytovatelé licence. Ochrana se týká jak celého softwarového produktu, tak i jeho 
jednotlivých částí. 

Uzavřením této smlouvy si poskytovatelé licence zachovávají všechna práva na tento 
softwarový produkt kromě těch, ke kterým uživatele výslovně opravňuje zákon nebo 
ustanovení této smlouvy.  

 
IV. 

Práva uživatele  
 

Uživatel má právo nainstalovat softwarový produkt pouze na jedno hardwarové 
zařízení (stolní počítač, kapesní počítač, přenosný počítač) a provozovat a používat pouze 
jednu kopii tohoto softwarového produktu.  

 
V. 

Omezení licence 
  

Časový rozsah licence není po dohodě smluvních stran omezen, a licence je tedy 
poskytovatelem uživateli poskytována na dobu neurčitou. 

Uživatel není oprávněn: 
 softwarový produkt užívat jiným způsobem a k jinému účelu, než je stanoven a 

který vyplývá z této smlouvy 
 jakýmkoliv způsobem rozmnožovat softwarový produkt, a to ani pro svou 

interní potřebu, s výjimkou případu, kdy jde o archivní kopii nebo je to 
nezbytné k užívání tohoto softwaru; 

 provádět jakoukoliv úpravu či přizpůsobení softwarového produktu; zpětnou 
analýzu, dekompilaci, převod zdrojových kódů či jiným způsobem se snažit 
získat zdrojový kód; 

 jakkoliv využít znalosti o myšlenkách a principech, postupech, struktuře, 
algoritmu a použitých metodách, na nichž je softwarový produkt založen, nebo 



které obsahuje, i když byly získány při oprávněném užití. Tyto znalosti se 
uživatel zavazuje nevyužít k vývoji, zhotovení či k obchodnímu využití jiného 
počítačového programu podobnému softwarovému produktu ani k jinému 
jednání ohrožující nebo porušující autorské právo a obchodní zájmy 
poskytovatelů. Uživatel se zavazuje o těchto znalostech zachovávat 
mlčenlivost; 

 softwarový produkt jakýmkoliv způsobem zveřejnit, sdílet, činit předmětem 
výpůjčky, činit předmětem zástavního nebo jiného věcného práva, pronajímat 
nebo jinak umožnit jeho užití třetí osobou; 

 zahrnout softwarový produkt či jeho části jakýmkoliv způsobem do vlastních 
produktů či produktů třetích osob; 

 
Uživatel může užívat obsah dostupný v rámci softwarového produktu pro svoji osobní 

potřebu a na vlastní riziko.  
 

VI. 
Vyloučení záruky a omezení odpovědnosti 

 
Poskytovatel a uživatelé souhlasí, že poskytovatelé vytvořili softwarový produkt 

s odbornou péčí, avšak jako poskytovatelé licence nenesou odpovědnost za chyby 
softwarového produktu týkající se charakteru softwaru a jeho technických omezení, resp. že 
poskytovatelé nesjednávají takový smluvní závazek, podle kterého má být softwarový produkt 
nabytý uživatelem zcela bezchybný. 

Poskytovatelé licence nezaručují, že je softwarový produkt vhodný pro jiný účel, než 
pro jaký byl stanoven poskytovateli licence, a dále nezaručují, že je softwarový produkt 
kompatibilní s jakýmkoliv jiným systémem, přístrojem anebo produktem (např. softwarem 
nebo hardwarem).  

Poskytovatelé licence nenesou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nevhodného 
používání softwarového produktu k jinému než stanovenému účelu anebo chyby při 
spolupráci s jiným systémem, zařízením anebo produktem (např. softwarem nebo 
hardwarem). 

Poskytovatelé licence nenesou odpovědnost za škody vzniklé chybou softwarového 
produktu (včetně chyb počítačového programu či dokumentace).  
 

VII. 
Ochrana autorského práva 

 
Uživatel bere na vědomí, že v souladu s autorským zákonem se poskytovatelé mohou 

v případě porušení autorských práv zejména domáhat:  
 určení svého autorství, 
 zákazu ohrožení svého práva, 
 sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití a to zejména vůči 

osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, 
 odstranění následků zásahu do práva, 
 poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, 
 zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování práva autora. 
Dále poskytovatelé licence informují uživatele, že porušení práv autorských a práv 

s autorským právem souvisejících může být trestným činem. 
 



 
VII. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Pokud není dále 
uvedeno ve smlouvě jinak, řídí se režim právního vztahu občanským zákoníkem a autorským 
zákonem, v platném znění, a ustanoveními souvisejícími. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jednání popsaného v čl. I. 
Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou 

cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 
věcně příslušného soudu určenou dle sídla prvního poskytovatele. 

 
Technická univerzita v Liberci 
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, ústav MTI 
Studentská 2 
Liberec 461 17 
jan.sembera@tul.cz 


