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LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE 
(dále „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

uzavřená 
ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „občanský zákoník“), 

mezi: 
 
Poskytovatelem: 
 
Masarykova univerzita, 
Středisko Teiresiás 
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 
nezapisovaná do veřejného rejstříku 
 
a 
 
Nabyvatelem, 
kterým je oprávněný uživatel, jenž získal instalační software distribuovaný Střediskem Teiresiás Masarykovy 
univerzity, a hodlá software užívat bezplatně jako omezenou zkušební verzi nebo jako plnou verzi po zaplacení 
licenčního poplatku. 
 
1. Účel Smlouvy 

1.1. Poskytovatel je výzkumnou a vývojovou institucí a je vykonavatelem majetkových práv autorských 
k počítačovému programu, který je definován v čl. 2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit 
k počítačovému programu licenci. 

1.2. Touto smlouvou Poskytovatel poskytuje Nabyvateli, za podmínek dále stanovených v této Smlouvě, 
nevýhradní, nepřenositelné a nedělitelné právo užít dílo vymezené v čl. 2. Smlouvy (dále též „licence“), a 
to ke zkušební, nebo plné verzi Softwaru. 

2. Předmět Smlouvy, vyloučení odpovědnosti 
2.1. Předmětem Smlouvy je počítačový program s názvem „Modul pro elektronickou sazbu dokumentů pro 

nevidomé, založených na formátu BUF (Braille Universal Format)“ (dále „Software“). 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že Software považují za autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 

autorského zákona. 
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2.3. Software je poskytován tak, jak je, a je určen pro následující účely: Poskytnutí pomocných nástrojů pro 
sazbu, editaci a tisk textových dokumentů ve formě hmatového písma s černým podtiskem. 

2.4. Poskytovatel k danému Softwaru neposkytuje žádnou záruku. Poskytovatel neodpovídá Nabyvateli za 
škodu ani nemajetkovou újmu, která mu případně vznikne v důsledku užití Softwaru. Užití Softwaru je 
zcela na vlastní nebezpečí Nabyvatele. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv ztrátu, poškození nebo 
omezení přístupnosti nebo využitelnosti dat, a to včetně dat odesílaných nebo zpracovávaných 
prostřednictvím Softwaru. 

2.5. Software je zachycen v podobě spustitelných souborů, které jsou k dispozici ke stažení z webových stránek 
spravovaných Poskytovatelem. 

3. Podmínky a rozsah licence ke zkušební verzi 
3.1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci jako bezúplatnou. 
3.2. Licence ke zkušební verzi je poskytována s následujícím časovým omezením: na dobu 30 dní (slovy 

„třiceti“) od instalace. 
3.3. V případě porušení časového rozsahu licence vymezeného v čl. 3.2 této Smlouvy se Nabyvatel zavazuje 

Poskytovateli zaplatit cenu licence za plnou verzi. Smluvní strany sjednávají, že tím není dotčeno právo 
Poskytovatele na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

3.4. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci jako nevýhradní. 
3.5. Nabyvatel je oprávněn Software užívat jen pro vlastní účely. Nabyvatel není oprávněn poskytnout právo 

užít Software třetí osobě (podlicence), zejména není oprávněn poskytnout třetí osobě soubory, v nichž je 
Software zachycen. Nabyvatel dále není oprávněn licenci postoupit třetí osobě.  

3.6. Nabyvatel je oprávněn: 
3.6.1. užívat běžným způsobem Software pouze k účelům vymezeným v čl. 2.3 této Smlouvy; 
3.6.2. užívat Software bez územního omezení. 

3.7. Nabyvatel není oprávněn dekompilovat, zpětně dešifrovat, upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat 
nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení Softwaru nebo jeho jakékoli části. 

3.8. Nabyvatel nesmí používat Software způsobem odporujícím této smlouvě nebo platným právním předpisům 
v České republice, zvláště nesmí být používán k šifrování, ukládání a synchronizaci jakýchkoli 
nezákonných dat, nebo dat, jejichž obsah je společensky či jinak nebezpečný či potenciálně zneužitelný k 
nebezpečným aktivitám, či jakkoli jinak porušuje platné právní předpisy, či zasahuje do práv třetích osob 
(např., nikoli však výlučně, do práv autorských). 

3.9. Nabyvatel je povinen užívat Software v souladu s obecně uznávanými metodami použití Brailleova písma 
a dokumentů vytvářených s jeho pomocí. 

4. Podmínky a rozsah licence k plné verzi 
4.1. Pro plnou verzi se v plném rozsahu uplatní podmínky stanovené v čl. 3.4 až 3.9 této Smlouvy a další 

podmínky stanovené dále v této Smlouvě. Licence pro plnou verzi je poskytována bez časového omezení. 
4.2. Aktualizacemi softwaru, kterými se rozumí drobné změny či úpravy neměnící podstatným způsobem 

Software nebo jeho jednotlivé části, jsou k dispozici ke stažení a k instalaci na stejném úložišti, jako 
Software samotný. Aktualizace jsou pokryty cenou za licenci k plné verzi. 

4.3. V případě, že Poskytovatel vytvoří další verzi Softwaru, není povinen ji Nabyvateli přednostně nabídnout. 
Případné užití další verze Softwaru se může dít na základě jejího stažení z webových stránek spravovaných 
Poskytovatelem a zaplacení dodatečné licenční odměny dle faktury vystavené Poskytovatelem. V takovém 
případě se již poskytnutá licence v plném rozsahu vztahuje i na další verzi Softwaru bez toho, že by strany 
uzavíraly novou Smlouvu. 

4.4. Poskytovatel poskytuje licenci k plné verzi Nabyvateli úplatně. 
4.5. Cena za licenci k plné verzi je smluvními stranami sjednána jako jednorázová licenční odměna uvedená ve 

faktuře, kterou Poskytovatel vystaví Nabyvateli. 
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4.6. Faktura rovněž vymezuje počet instalací (množstevní rozsah licence k plné verzi). 
4.7. Cenu za licenci k plné verzi uhradí Nabyvatel Poskytovateli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Poskytovatele uvedený na faktuře (daňovém dokladu), který Poskytovatel vystaví Nabyvateli. Lhůta 
splatnosti je stanovena ve faktuře. Po zaplacení faktury obdrží Nabyvatel od Poskytovatele e-mailem 
aktivační klíč k Softwaru. Na základě aktivace je Nabyvatel oprávněn užít plnou verzi Softwaru. 

4.8. Pro případ prodlení Nabyvatele s uhrazením ceny za licenci k plné verzi smluvní strany sjednávají smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,01 % (slovy „jedna setina procenta“) za každý i započatý den prodlení. 

4.9. Cena za licenci k plné verzi nezahrnuje náklady na součinnost za řádnou implementaci Softwaru do 
informačního systému Nabyvatele. Případná součinnost s implementací a zaškolení pracovníků Nabyvatele 
ohledně užívání Softwaru se může mezi smluvními stranami dít na základě samostatné dohody (potvrzené 
objednávky a fakturace ze strany Poskytovatele). 

4.10. V případě porušení množstevního rozsahu licence k plné verzi vymezené ve faktuře Poskytovatele se 
Nabyvatel zavazuje Poskytovateli zaplatit doplatek pokrývající množstevní rozsah licence za každý 
případ porušení této povinnosti. Smluvní strany sjednávají, že tím není dotčeno právo Poskytovatele na 
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

5. Zánik závazku vzniklého ze Smlouvy 
5.1. Závazek vzniklý ze Smlouvy je sjednán na dobu neurčitou. 
5.2. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou ceny za licenci k plné verzi delším než 60 dnů je Poskytovatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě se Nabyvatel zavazuje bezodkladně smazat ze 
svých úložišť všechny rozmnoženiny Softwaru. 

5.3. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Nabyvatel poruší povinnosti či omezení 
stanovená v čl. 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6 této Smlouvy. 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Právní vztahy Smlouvou zvlášť neupravené se řídí právním řádem České republiky, a to zejména 

občanským zákoníkem. 
6.2. Smlouva vyžaduje podle dohody stran ke své platnosti písemnou formu, a proto může být měněna nebo 

zrušena dohodou stran pouze v písemné formě. Tuto formu podle dohody stran vyžadují ke své platnosti i 
všechny jednostranné právní úkony, které budou podle Smlouvy učiněny. 

6.3. Smluvní strany sjednávají, že pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy ukáže jako neplatné, nemá to vliv na 
platnost Smlouvy jako celku a smluvní strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením 
obsahově a účelově podobným, a to formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

6.4. Nabyvatel prohlašuje, že si Smlouvu přečetl, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 
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