SMLOUVA O PŘEVODU OMEZENÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV K UŽITÍ
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV:
Majitelem veškerých autorských práv (tj. osobnostních i majetkových)
software ShopSync a autorem je Vojtěch Sokol.(dále jen autor).
DEFINICE:
Pojem "software" označuje počítačový program chápané jako dílo ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění
novelizací pozdějšími zákony (např. 81/2005 Sb., par. 2, odst. 2). Pojem
"licence" označuje převod omezených majetkových práv k užití software
koncovému uživateli. Licence je chápána jako nevýhradní licence podle
autorského zákona.
SMLUVNÍ STRANY:
Smluvními stranami jsou autor na straně jedné a nabyvatel omezených práv
k užití software, tzv. koncový uživatel (dále jen uživatel), na straně
druhé.
PŘEDMĚT SMLOUVY:
TATO SMLOUVA UDĚLUJE KONCOVÉMU UŽIVATELI JISTÁ OMEZENÁ MAJETKOVÁ
PRÁVA K UŽITÍ SOFTWARU. VŠECHNA PRÁVA, KTERÁ NEJSOU KONCOVÉMU UŽIVATELI
VÝSLOVNĚ UDĚLENA V TÉTO SMLOUVĚ, MU NEPŘÍSLUŠÍ.
PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE KONCOVÝM UŽIVATELEM:
Uživatel smí software jakkoli přetvářet a zasahovat do programového kódu
dle vlastních potřeb nebo si tuto práci zadat třetí osobě.
Uživatel smí vytvářet kopie software pro vlastní potřebu ve smyslu zálohy
software k pozdějšímu obnovení při případné ztrátě dat a podobně.
Uživatel smí software definitivně neobnovitelně smazat.
Uživatel smí licenci software prodat k dalšímu užívání, ale v tomto
případě je sám zbaven možnosti software dále užívat, jelikož může
existovat pouze jedna běžící(fungující) kopie tohoto software vázaná
k této licenci.
NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE KONCOVÝM UŽIVATELEM:
Uživatel nesmí vytvářet kopie software pro šíření prodejem.
Uživatel nesmí vytvářet funkční kopie, které budou používány paralelně
jako funkční software, ať na vlastní čí cizí straně.
SOUHLAS:
Koncový uživatel vyjadřuje závazek dodržovat všechna ustanovení této
smlouvy.
TRVÁNÍ:
Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem obdržení software uživatelem,
popř. provedením úhrady za převod licence (co nastane dříve). Platnosti
smlouva pozbývá automaticky okamžikem, kdy koncový uživatel učiní cokoli
v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

V tomto případě je koncový uživatel povinen zničit software, kopie
softwaru a související materiály, popř. běžným smazáním software a jeho
kopií z vůle uživatele.
VYPOVĚZENÍ SMLOUVY:
Software nelze vracet, neboť se nejedná o běžné zboží a koncový uživatel
si jej nekoupil. Jediné, co si kupuje, je právo k užití tohoto software
(licenci) vyjádřený smlouvou, s níž souhlasí.
Smlouva neumožňuje její jednostranné vypovězení.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Tato smlouva představuje naše vzájemné pochopení a souhlas ohledně
softwaru, kopií softwaru a souvisejících materiálů a nahrazuje všechna
předchozí ujednání. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena
po oboustranném souhlasu a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle,
nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek.

