Licenční podmínky pro programy Predictive Solutions
Část 1 - Obecná ustanovení
STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, PŘÍSTUPEM K PROGRAMU NEBO KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO
"SOUHLASÍM" NEBO JINÝM POUŽITÍM PROGRAMU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.
JESTLIŽE AKCEPTUJETE TYTO PODMÍNKY JMÉNEM DRŽITELE LICENCE, PAK TÍMTO PROHLAŠUJETE A
ZARUČUJETE, ŽE JSTE ZMOCNĚNI DRŽITELE LICENCE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZAT. JESTLIŽE S TĚMITO
PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE:
- NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NEPOUŽÍVEJTE PROGRAM, ANI K NĚMU NEPŘISTUPUJTE NEBO
NEPOUŽÍVEJTE TLAČÍTKO "SOUHLASÍM; A
- BEZODKLADNĚ VRAŤTE NEPOUŽITÉ NOSIČE, DOKUMENTACI A DOKUMENT O OPRÁVNĚNÍ SUBJEKTU, OD
KTERÉHO JSTE JE ZÍSKALI, A BUDE VÁM VRÁCENA ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZA NĚ ZAPLATILI. V PŘÍPADĚ, ŽE
DOŠLO KE STAŽENÍ PROGRAMU, VEŠKERÉ KOPIE PROGRAMU ZNIČTE.
1. Definice
"Oprávněné užívání" - stanovená úroveň oprávnění Držitele licence spouštět Program. Tuto úroveň lze
posoudit na základě počtu uživatelů, jednotek Processor Value Units ("jednotky PVU") nebo na základě jiné
úrovně užívání, kterou IBM stanoví.
"IBM" - International Business Machines Corporation nebo některá z jejích dceřinných společností.
"ACREA" - ACREA CR, spol. s r.o.
"Program" - níže uvedené komponenty, včetně originálu a všech úplných nebo dílčích kopií: 1) strojově čitelné
instrukce a data, 2) komponenty, soubory a moduly, 3) audiovizuální obsah (jako jsou obrazy, text, nahrávky
nebo obrázky), a 4) související licencované materiály (jako jsou klíče a dokumentace).
"Dokument o oprávnění" - důkaz o oprávněném užívání Programu Držitelem licence. Dokument o oprávnění
je rovněž důkazem o nároku Držitele licence na záruku, na ceny za budoucí přechody na vyšší verzi (vyskytnouli se nějaké) a pro případné zvláštní nebo propagační příležitosti. Dokumentem o oprávnění se rozumí:
dokument o oprávnění nebo faktura nebo smlouva vydaná ACREA, za předpokladu, že tento doklad uvádí
název Programu a zakoupenou úroveň Oprávněného užívání.
"Záruční lhůta" - jeden rok ode dne udělení licence původnímu Držiteli licence.
"Typy licence"
single user – znamená právo Držitele licence instalovat a provozovat řešení Predictive Solutions (PS) na počtu
počítačů dle zakoupeného počtu licencí. Licence tohoto typu není možné instalovat na serverové operační
systémy.
network – znamená právo Držitele licence instalovat a provozovat řešení Predictive Solutions (PS) na
jakémkoliv počtu počítačů v síti, přičemž umožňuje práci v jeden daný okamžik pouze zakoupenému počtu
licencí.
server - znamená právo Držitele licence instalovat a provozovat řešení Predictive Solutions (PS) na počítače se
serverovým operačním systémem s definovaným počtem Processor Value Unit (PVU).
PS Desktop je licencován jako podpůrný program napříč všemi programy Predictive Solutions. Držitel licence
může použít PS Desktop pro neomezený počet uživatelů
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2. Udělení licence
Program je vlastnictvím IBM, je chráněn autorskými právy a je k němu poskytováno právo užívání, není
prodáván.
ACREA uděluje Držiteli licence nevýhradní licenci na 1) užívání Programu až do úrovně Oprávněného užívání
uvedené v dokumentu o oprávnění, 2) vytvoření a instalaci kopií na podporu takového Oprávněného užívání, a
3) vytvoření záložní kopie, to vše za předpokladu, že:
a. Držitel licence získal Program zákonným způsobem a dodržuje podmínky této Smlouvy;
b. záložní kopie není spouštěna, ledaže nelze spustit zálohovaný Program;
c. Držitel licence uvádí všechna upozornění o autorských právech a další výhrady vlastnických práv na každé
kopii nebo dílčí kopii Programu;
d. Držitel licence zajistí, aby každá osoba (s lokálním nebo vzdáleným přístupem)používající Program 1) tak
činila pouze jménem Držitele licence, a 2) tak činila v souladu s podmínkami této Smlouvy;
e. Držitel licence nesmí 1) používat, kopírovat, upravovat nebo distribuovat Program jinak, než je výslovně
dovoleno touto Smlouvou; 2) zpětně sestavovat, zpětně kompilovat či jakkoliv překládat Program, není-li to
výslovně dovoleno zákonem bez možnosti toto povolení smluvně vyloučit; 3) užívat kterékoli komponenty,
soubory, moduly, audiovizuální obsah nebo související licenční materiály nezávisle na Programu; nebo 4)
Program sublicencovat, pronajímat či poskytovat formou leasingu; a
f. jestliže Držitel licence získá tento Program jako Podpůrný program, bude jej používat pouze na podporu
Základního programu a v souladu s veškerými omezeními uvedenými v licenci na Základní program, nebo jestliže Držitel licence získá tento program jako Základní program - bude používat všechny Podpůrné programy
pouze na podporu tohoto Programu a v souladu s veškerými omezeními stanovenými v této Smlouvě. Pro účely
tohoto bodu "f," znamená "Podpůrný program" program, který je součástí jiného programu IBM ("Základní
program") a je v Licenčních informacích k Základnímu programu jako Podpůrný program uveden. (Chce-li
Držitel licence získat samostatnou licenci na neomezené užívání Podpůrného programu, musí se obrátit na
subjekt, od něhož Podpůrný program zakoupil.)
Tato licence se vztahuje na každou kopii Programu, kterou Držitel licence vytvoří.
2.1 Přechody typu Trade-up, aktualizace a opravy
2.1.1 Přechody typu Trade-up
V případě nahrazení Programu programem typu Trade-up je licence nahrazeného Programu okamžitě
ukončena.
2.1.2 Aktualizace a opravy
Pokud Držitel licence obdrží aktualizaci nebo opravu k Programu, akceptuje veškeré dodatečné nebo odlišné
podmínky, které jsou uvedeny v Licenčních informacích pro tuto aktualizaci nebo opravu. Nejsou-li k aktualizaci
či opravě dodatečné nebo odlišné podmínky připojeny, pak se taková aktualizace či oprava řídí výlučně
podmínkami této Smlouvy. Držitel licence se zavazuje, že v případě nahrazení Programu aktualizací přestane
původní Program okamžitě používat.
2.2 Licence na dobu určitou
Poskytuje-li ACREA Program s licencí na dobu určitou, pak licenční oprávnění Držitele licence končí uplynutím
takové doby určité, ledaže se Držitel licence a ACREA dohodli na prodloužení licence.
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2.3 Trvání a ukončení Smlouvy
Tato Smlouva je účinná až do jejího ukončení.
ACREA je oprávněna ukončit licenci Držitele licence, jestliže nedodržuje podmínky této Smlouvy.
Bez ohledu na důvod ukončení licence kteroukoli smluvní stranou je Držitel licence povinen Program okamžitě
přestat používat a zničit veškeré jeho kopie, které má ve svém držení. Podmínky této Smlouvy, jež svou
povahou přesahují dobu její platnosti, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a
platí i pro případné právní nástupce a postupníky smluvních stran.
3. Poplatky
Poplatky jsou založeny na získané úrovni Oprávněného užívání, která je uvedena v dokumentu o oprávnění.
Nestanoví-li tato Smlouva jinak, ACREA nevrací ani jinak nerefunduje již splatné nebo zaplacené poplatky.
Přeje-li si Držitel licence úroveň Oprávněného užívání zvýšit, je povinen o této skutečnosti předem informovat
ACREA a uhradit veškeré příslušné poplatky.
4. Záruka vrácení peněz
Není-li Držitel licence z nějakého důvodu spokojen s Programem a je původním Držitelem (nabyvatelem)
licence, je oprávněn licenci ukončit a může mu být částka, kterou za Program zaplatil, vrácena, avšak za
předpokladu, že Program a dokument o oprávnění subjektu, od kterého je získal, vrátí do 30 dní od data
vystavení dokumentu o oprávnění pro Držitele licence. Jedná-li se o licenci na dobu určitou, kterou lze
prodloužit, má Držitel licence právo na refundaci pouze v případě, že Program a příslušný dokument o
oprávnění vrátí během prvních 30 dní původního období. P
5. Záruka a vyloučení záruky
ACREA zaručuje, že Program, pro který je poskytována záruka, je-li používán v určeném operačním prostředí,
bude odpovídat příslušným Specifikacím. Specifikace k Programu a informace o určeném operačním prostředí
jsou k dispozici v dokumentaci připojené k Programu (jako je například soubor Readme) nebo ve formě dalších
informací zveřejněných společností ACREA (jako je například oznamovací leták). Držitel licence bere na
vědomí, že tato dokumentace a další informace týkající se programu mohou být dodány pouze v anglickém
jazyce, není-li to výslovně stanoveno příslušnými právními předpisy bez možnosti vzdání se nebo omezení
práva smluvně.
Záruka se vztahuje pouze na nezměněnou část Programu. ACREA nezaručuje nepřerušený či bezchybný provoz
Programu, ani nezaručuje, že opraví veškeré chyby Programu. Za výsledky užívání Programu nese odpovědnost
Držitel licence.
Během záruční doby poskytne ACREA Držiteli licence bezplatný přístup k technické podpoře, která disponuje
informacemi o známých chybách Programu, o opravách chyb, omezeních a způsobech, jak chyby překonat.
Nevykazuje-li Program během Záruční lhůty zaručenou funkčnost a problém nelze vyřešit prostřednictvím
informací od technické podpory ACREA, smí Držitel licence vrátit Program a dokument o oprávnění ACREA a
bude mu vrácena částka, kterou zaplatil. Po vrácení Programu licenční oprávnění Držitele licence končí.
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6. Data a databáze Držitele licence
ACREA může s cílem pomoci Držiteli licence s určením problému s Programem požadovat, aby Držitel licence
1) umožnil ACRAE vzdálený přístup k systému Držitele licence, nebo 2) aby zaslal ACREA příslušné údaje nebo
systémová data.
Držitel licence zůstává odpovědný za 1) veškerá data a obsah jakékoli databáze, kterou pro ACREA zpřístupní,
2) výběr a implementaci postupů a kontrol týkajících se přístupu, zabezpečení, šifrování, užívání a přenosu dat
(včetně veškerých osobních údajů), a 3) zálohování a obnovu jakékoli databáze a veškerých uložených dat.
Držitel licence nesmí odeslat ACREA žádné osobní údaje nebo poskytnout ACRAE přístup k žádným osobním
údajům, ať už ve formě dat nebo v nějaké jiné formě, a nese odpovědnost za veškeré přiměřené náklady nebo
jiné výdaje, které mohou ACREA vzniknout v souvislosti s neoprávněným poskytnutím takových informací.
7. Omezení odpovědnosti
Omezení odpovědnosti a vyloučení záruky v tomto oddíle se aplikuje v plném rozsahu, pokud není zakázáno ze
zákona, bez možnosti smluvního zřeknutí se.
7.1 Za co ACREA odpovídá
Mohou nastat okolnosti, kdy z důvodu neplnění závazků na straně ACREA nebo jiného porušení povinnosti
vznikne Držiteli licence nárok na náhradu škody ze strany ACREA. Bez ohledu na to, na jakém základě bude
Držitel licence oprávněn požadovat náhradu škody od ACREA (včetně podstatného porušení, nedbalosti,
uvedení v omyl nebo jiného porušení závazkového či mimozávazkového vztahu), bude ACREA odpovídat pouze
za škodu jí způsobenou v rámci této Smlouvy ve vztahu ke každému Programu nebo ve spojení s ním, a tato
škoda v souhrnu nepřevýší částku za jakékoli 1) škody na zdraví (včetně usmrcení) a škody na nemovitém a
movitém majetku, a 2) přímou skutečnou škodu až do výše ceny, kterou Držitel licence zaplatil za Program,
který je předmětem nároku (pokud je Program licencován na dobu určitou, pak do výše dvanácti měsíčních
plateb).
7.2 Za co ACREA neodpovídá
VYJMA PŘÍPADŮ, KDY JE TO VÝSLOVNĚ POŽADOVÁNO PRÁVNÍMI PŘEDPISY BEZ MOŽNOSTI VZDÁNÍ SE PRÁVA
SMLUVNĚ, NEBUDE ACREA ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNA ZA NÁSLEDUJÍCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BY
ACREA BYLA NA TAKOVOU MOŽNOST UPOZORNĚNA
a.

ZA ZTRÁTU DAT NEBO ŠKODU NA DATECH;

b.

ZA ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZA NÁSLEDNÉ HOSPODÁŘSKÉ ŠKODY; NEBO

c.
ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, UŠLÉ PŘÍJMY, ÚJMU ZPŮSOBENOU POŠKOZENÍM
DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZA NEDOSAŽENÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY.
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8. Kontrola dodržování podmínek
8.1 Proces kontroly dodržování podmínek
Držitel licence se zavazuje pořídit, uschovávat a poskytnout IBM a jejím auditorům přesné písemné záznamy,
výstupy systémových nástrojů a další systémové informace, které budou dostatečně umožňovat ověření, zda
užívání všech Programů Držitelem licence je v souladu s licenčními podmínkami. Držitel licence je odpovědný
za to, že 1) zajistí, že nebude překročena jeho úroveň Oprávněného užívání, a 2) bude jednat v souladu s
licenčními podmínkami.
IBM je na základě oznámení zaslaného v přiměřené dlouhé lhůtě předem oprávněna ověřit si, zda Držitel
licence dodržuje licenční podmínky na všech pracovištích a pro všechna prostředí, v nichž používá Programy (k
jakémukoli účelu) v souladu s licenčními podmínkami. Takové ověření může být prováděno v prostorách
Držitele licence během řádné pracovní doby způsobem, který by v minimální možné míře narušoval průběh
obchodních činností Držitele licence. IBM je oprávněna využít k takové kontrole služeb nezávislého auditora, a
to za předpokladu, že IBM s tímto auditorem uzavře písemnou smlouvu o ochraně důvěrných informací.
8.2 Rozhodnutí
IBM bude Držitele písemně informovat, jestliže bude v rámci kontroly dodržování podmínek zjištěno, že Držitel
licence užívá Program v rozsahu přesahujícím úroveň jeho Oprávněného užívání nebo jinak nedodržuje licenční
podmínky. Držitel licence se zavazuje, že neprodleně uhradí přímo IBM poplatky, které IBM uvede na faktuře
za 1) jakékoli takové nadměrné užívání, 2) poskytování podpory k tomuto nadměrnému užívání za dobu trvání
tohoto nadměrného užívání, nebo dvě roční platby (podle toho, které období je kratší), a 3) další poplatky a
povinnosti, které budou vyplývat z výsledků takové kontroly.
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