
Licenční podmínky produktů ARCDATA

I. Produkty ARCDATA

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24/1009, Praha 1, IČO: 14889749 (dále jen „společnost 
ARCDATA") prohlašuje, že je autorem softwarového řešení „VFR Import", rozšíření ArcGIS Server 
GeocodeSOE nebo funkčních doplňků pro webového klienta GIS vytvořeného v prostředí Web 
AppBuilderfor ArcGIS technologie Portal for ArcGIS nebo Web AppBuilder for ArcGIS Developer Edition 
(dále jen „widgetů"), jejichž přesný seznam je aktuálně uveden na webových stránkách společnosti 
ARCDATA Uvedená
řešení jsou dále společně uváděna jako „produkty ARCDATA".

Práva duševního vlastnictví k produktům ARCDATA náleží společnosti ARCDATA.

II. Úvodní ustanovení

Tyto licenční podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi 
společností ARCDATA a třetí osobou (dále jen „Uživatel") okamžikem uzavření licenční smlouvy. Pro 
účely výkladu tohoto ustanovení se za uzavření licenční smlouvy považuje okamžik akceptace nabídky 
produktu ARCDATA, zaslání objednávky produktu ARCDATA, uzavření smlouvy obsahující produkt 
ARCDATA, instalování produktu nebo jeho kopírování nebo jiné použití produktu ARCDATA či jeho 
součásti včetně dokumentace.

III. Rozsah licence

Společnost ARCDATA poskytuje k produktu ARCDATA Uživateli časově neomezené, nepřenosné a 
nevýhradní právo k užití. Uživateli nevznikají jakákoli vlastnická či jiná obdobná práva k produktu 
ARCDATA.

Uživatel není oprávněn produkty ARCDATA postoupit, nebo jinak přenechat, k užití třetí osobě, ať již 
samostatně, či jako součást aplikace nebo jiného softwarového produktu, bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti ARCDATA.

IV. Autorská práva

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k produktům ARCDATA, 
včetně dokumentace produktů ARCDATA, nadále přísluší společnosti ARCDATA a nejsou poskytnutím 
licence za podmínek touto smlouvou stanovených dotčena.

Uživatel není oprávněn na produkty ARCDATA aplikovat jakékoli úkony spojené s reverzním 
inženýrstvím, dekompilací či jakýkoli jiný způsob převodu zkompilovaného produktu ARCDATA do 
zdrojového kódu. Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jiným způsobem

ARCHA I A PRAHA, s- o PQKI Official
VOI I Distributor

1/2



zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, vlastnických či jiných označení umístěných nebo uložených 
s produktem ARCDATA, nebo jakoukoli jeho částí, či dokumentací.

Společnost ARCDATA si vyhrazuje právo provádět technické úpravy a opatření za účelem 
autorskoprávní ochrany produktů ARCDATA.

V. Záruka

Společnost ARCDATA zaručuje na období 90 dnů, že produkt ARCDATA bude při běžném používání 
v zásadě odpovídat dokumentaci a to pro příslušné kompatibilní verze software ArcGIS včetně 
opravných balíčků (patch) a servisních balíčků (service pack) vydaných oficiální cestou výrobcem 
software ArcGIS společností Esri. Společnost ARCDATA mimo výše uvedené nenese žádné další záruky 
jakéhokoli druhu, včetně vhodnosti použití k určitému účelu, začlenění do systému apod. Společnost 
ARCDATA neodpovídá za žádné nesrovnalosti zapříčiněné úpravou jakéhokoli produktu ARCDATA 
Uživatelem, pokud tato úprava není specifikována v dokumentaci. Společnost ARCDATA nezaručuje, že 
produkt ARCDATA nebo jejich provoz realizovaný Uživatelem budou nepřerušovaná, bezchybná, 
odolná proti selhání nebo zabezpečená proti poruchám ani že veškeré nesrovnalosti mohou být nebo 
budou opraveny.

VI. Odpovědnost společnosti ARCDATA

Uživatel je srozuměn stím, že společnost ARCDATA neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne 
Uživateli v důsledku užití produktů ARCDATA. Společnost ARCDATA nenese odpovědnost za ztrátu 
nebo poškození dat Uživatele, ani odpovědnost za náklady spojené s obnovou poškozených nebo 
ztracených datových souborů, ani za ztráty vzniklé v této souvislosti.
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