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LICENČNÍ  UJEDNÁNÍ 

mezi 

 

firmou ComArr, spol. s r. o., IČ: 15050084, se sídlem Pardubice, Tolarova 291, PSČ: 533 51 (dále jen 

„dodavatel“) 

 

a 

 

uživatelem programů systému TaskPool, (dále jen „uživatel“) 

 

 

 

Dodavatel je právnickou osobou podnikatelem. Uživatel je rovněž podnikatelem a získává tuto licenci k 

provozování programů systému TaskPool v rámci jeho podnikatelské činnosti. Programy systému TaskPool 

se rozumí všechny součásti softwarového řešení systému TaskPool pracující jak na serverech, tak na 

koncových zařízeních uživatelů systému, a to včetně všech rozšíření a doplňků systému TaskPool (dále jen 

„software“). 

 

Poskytovatel prohlašuje výslovně, že disponuje všemi právy nutnými k poskytnutí výše uvedeného práva 

k užívání software objednateli. 

 

 Pro používání software jsou závazná ustanovení obecných právních předpisů, zejména zákona č. 

121/2000 Sb., Autorský zákon, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník. Mimo to se uživatel zavazuje instalací software dodržovat následující podmínky: 

 

a) Uživatel smí nainstalovat software pouze jedenkrát na každou dodavatelem poskytnutou licenci, a to 

pouze v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí práv k provozování software.  

 

b) Na každou dodavatelem poskytnutou licenci smí uživatel provozovat software pouze v jedné instalované 

kopii 

  

c) Uživatel může pro vlastní potřebu pořídit nejvýše dvě záložní kopie instalačních souborů. Nese však 

odpovědnost za jejich případné zneužití k instalaci v rozporu s licenčními podmínkami. Dále je uživatel 

povinen zabránit jakémukoliv ilegálnímu šíření software a jeho jakémukoliv ilegálnímu použití či zneužití 

třetími osobami. Toto se týká všech součástí systému. Zjistí-li dodavatel ilegální šíření software nebo použití 

či zneužití software třetími osobami, je dodavatel bez dalšího oprávněn zamezit uživateli v přístupu 

k systému TaskPool , odejmout uživateli písemným oznámením práva k užívání software a požadovat na 

uživateli odinstalování software ze všech uživatelových serverů i koncových zařízení a požadovat 

znehodnocení všech médií na nichž se software nachází. Písemným oznámením dodavatele o odejmutí práv 

k užívání zaniká smlouva o poskytnutí práv k užívání software. 

 

d) Uživatel smí přeinstalovávat software na jiné servery a koncová zařízení v časových intervalech 

obvyklých pro opravy nebo inovaci technického vybavení. Toto musí uživatel dodavateli na jeho žádost 

prokázat. 

 

e) Uživatel zejména nesmí práva k užívání software převádět na jiný subjekt, prodávat, půjčovat či 

pronajímat je nebo jiným způsobem umožnit užívání software třetí straně. Dále nesmí upravovat nebo 

zahrnovat software do jiného produktu pokud k tomu nemá výslovné písemné svolení dodavatel. Zjistí-li 

dodavatel porušení ustanovení v tomto odstavci, je dodavatel bez dalšího oprávněn zamezit uživateli přístup 

k software, odejmout uživateli písemným oznámením práva k užívání software a požadovat na uživateli 

odinstalování software ze všech uživatelových serverů i koncových zařízení a požadovat znehodnocení všech 

médií, na nichž se software nachází. Písemným oznámením dodavatele o odejmutí práv k užívání software 

zaniká smlouva o poskytnutí práv k software. 
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f) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při výměně dat mezi koncovými zařízeními a servery, kde je 

instalován software, mohou koncová zařízení odesílat identifikační informace, které leží na koncovém 

zařízení mimo součásti software a jeho databází. Tyto informace slouží výhradně k identifikaci koncového 

zařízení. 

 

g) Záruční dobu na správnou funkci software poskytuje dodavatel v souladu s obecnými právními předpisy 

v trvání 6 měsíců ode dne dodání. Po tuto dobu dodavatel garantuje odstranění prokázané závady v dodaném 

software na vlastní náklady. Odstraněním závady se míní bezplatné poskytnutí opravené verze software. 

 

h) Pro případ oprávněné reklamace software je dodavatel oprávněn provést bezplatné poskytnutí opravené 

verze software. Za oprávněnou reklamaci se přitom považuje prokázaný rozpor mezi dokumentací a funkcí 

dodaného software, pokud není jeho příčinou vadná funkce technického vybavení, jiného programového 

vybavení, neoprávněný zásah uživatele nebo třetí osoby nebo stav komunikační cesty (telefonní linka, 

Internet, atd.). 

  

i) Dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody či ušlý zisk v přímé či nepřímé 

souvislosti s užíváním software. 

 

j) Pokud uživatel získal software jako upgrade ze starší verze, smí jej provozovat jen za podmínky, že starou 

verzi programu přestane používat. 

 

k) V případě porušení licenčních podmínek se uživatel zavazuje dodavateli uhradit cenu software (*), který 

je neoprávněně užíván z důvodu porušení licenčního ujednání uživatelem nebo třetí osobou, a to bez ohledu 

na zavinění uživatele. Tím nejsou dotčeny další nároky dodavatele, zejména nárok na náhradu škody, vydání 

bezdůvodného obohacení a práv vyplývajících z ustanovení § 40 a násl. Autorského zákona. 

 

l) Ustanovení licenčního ujednání budou vykládána v souladu s právním řádem České republiky a případné 

spory budou řešeny soudy České republiky. 

 

m) Systém využívá cookies. Používáním systému vyjadřujete souhlas s jejich využitím pro účely systému. 

 

 

Instalací nebo používáním programu uživatel přijímá podmínky uvedené v tomto licenčním ujednání. 

 

 V případě nesouhlasu s licenčními podmínkami je uživatel povinen vrátit dodaný software do 30  

dnů po dodání a bude mu navrácena kupní cena software. Toto ustanovení se netýká případů, kdy byl 

software poskytnut uživateli jiným způsobem než prodejem práv k užívání. 

 

Upozornění: 

Porušením těchto licenčních ujednání se může uživatel dopustit rovněž trestného činu porušování autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle ustanovení § 152 Trestního zákona. 

 

(*) V případě poskytnutí SW jiným způsobem, než je prodej práv k užívání, se cenou SW rozumí jeho plná 

prodejní cena, pro koncového uživatele zveřejněná v cenících dodavatele v okamžiku uplatnění dotyčného 

ustanovení. 

 


