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Licenční smlouva

uzavřená mezi společností ENVltech Bohemia s.r.o., se sídlem: Ovocná 34, 161 00 Praha 6

|C:47119209, (dále jen „Poskytovatel"),

nabyvatelem licence - Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických

jednotek pro využití netradičních zdrojů energie (Centrum ENET)

(dále jen „Nabyvatel").

1. Nabyvatel bere na vědomí, že software pod obchodním označením ENVITECH WebVIEW

(webový portál pro informování veřejnosti) (dále jen "Program")je autorským dílem ve smyslu

zákona č. 121/2000 Sb. a Nabyvatel je oprávněn Program užívat jen způsobem, v rozsahu a k

účelu stanoveným touto licenční smlouvou.

2. Touto licenční smlouvou Poskytovatel uděluje Nabyvateli právo užívat Program, při dodržení

podmínek uvedených dále v této smlouvě. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a s

územní platností celého světa.

3. Licence opravňuje Nabyvatele k instalaci Programu na jeden počítač (licencované zařízení)

4. Nabyvatel má právo přenést svojí instalaci Programu na nový počítač, avšak pouze za

předpokladu, že původní instalaci na licencovaném zařízení okamžitě zruší, odinstaluje a

přestane používat. V žádném případě nesmí Nabyvatel vjeden okamžik souběžně používat více

instalací Programu.

5. Licence opravňuje Nabyvatele k přístupu k Programu pomoci webového prohlížeče z

libovolného počtu pracovních stanic, mobilních telefonů nebo jiných klientských zařízení.

6. Nabyvatel není oprávněn Program rozmnožovat, půjčovat, pronajímat, poskytovat ho v rámci

leasingové smlouvy nebo ho používat pro komerční hostitelské služby bez předchozí písemné

dohody s Dodavatelem.

7. Nabyvatel není oprávněn licenci převádět na třetí osoby. V případě porušení závazku

Nabyvatele, má Poskytovatel právo udělenou licenci Nabyvateli odejmout (ukončit), a to bez

jakéhokoliv nároku Nabyvatele na vrácení zaplacené odměny za užívání Programu či její části.
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8. Nabyvatel není oprávněn Program jakkoli upravovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci,

převod ze strojového kódu Programu nebo obcházet prostředky ochrany Programu.

9. Používat Program je přípustné výlučně k účelu, ke kterému je určen, a to dle jeho obchodního

popisu, dokumentace a dalších materiálů společnosti ENVItech Bohemia s.r.o.

10. Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. ani její smluvní partneří nenesou odpovědnost za jakékoli

následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu

dat, vzniklé použitím nebo nemožností použítí Programu.

11. V souvislosti s touto smlouvou Nabyvatel uděluje Poskytovatelí souhlas se shromažďováním a

zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

12. Tato licenční smlouva je uzavřena okamžikem podepsání objednávky licence Programu

Nabyvatelem, případně také instalací Programu na počítač Nabyvatele, zřízením online

instalace Programu skrze webové stránky Poskytovatelé nebo nejpozději tím, že Nabyvatel

začne instalací Programu užívat.

13. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2358 a § 2371

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

14. Tuto smlouvu je možno doplňovat či měnit pouze písemně, případně stejným způsobem jako

byla tato smlouva sjednána.
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ENVItech Bohemia s.r.o. Vysoká škola báňská (Centrum ENET)

Poskytovatel
Nabyvatel
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