
 

 
 
 
Všeobecné licenční podmínky společnosti E-SMIle.cz,  
Ing. Lukáš Zeman 
 
Článek 1: Úvodní ustanovení 
1.1 Společnost Ing. Lukáš Zeman, E-SMILE.cz se sídlem K Olšině 

136, 530 09 Pardubice, IČ: 01886827 (dále jen společnost „E-
SMILE.cz") vydává tyto Všeobecné licenční podmínky 
společnosti E-SMILE.cz (dále jen „Podmínky"). Podmínky 
upravují právní vztahy mezi společností E-SMILE.cz a třetími 
osobami týkající se využívání autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost E-
SMILE.cz VLP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi 
společností E-SMILE.cz a jejich klientů resp. klientů jejího 
oprávněného smluvního partnera a jsou zveřejněné 
a dostupné v písemné formě v provozních prostorách 
společnosti E-SMILE.cz a v elektronické podobě na internetové 
stránce www.e-smile.cz. 

1.2 Podmínky jsou závazné pro všechny smluvní strany, tj. 
účastníky smluvního vztahu a vycházejí ze všeobecně 
závazných právních předpisů platných v České republice, jako 
například Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Autorský 
zákon a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí. 

 
Článek 2: Definice 
2.1 Software znamená počítačový program, aplikaci nebo jejich 

samostatnou ucelenou část, vyjádřenou souborem příkazů 
a instrukcí použitých přímo nebo nepřímo v počítači, přičemž 
tyto příkazy a instrukce mohou být napsány nebo vyjádřeny ve 
zdrojovém nebo strojovém kódu. Software je přesně 
definovaný ve Smlouvě. 

2.2 Licence je oprávnění používat Software v rozsahu a způsobem 
určeným v těchto Podmínkách a/nebo ve Smlouvě, které 
vzniká momentem uzavření Smlouvy. 

2.3 Sublicence je Licence udělena oprávněným smluvním 
partnerem společnosti E-SMILE.cz Nabyvateli Licence. 

2.4 Poskytovatel licence je společnost E-SMILE.cz, a to i v případě, 
že Licenci poskytne kterýkoliv z jejích smluvních partnerů, 
který je ve smyslu Smlouvy se společností E-SMILE.cz 
oprávněn poskytovat sublicence. 

2.5 Nabyvatel licence je fyzická nebo právnická osoba, která na 
základě písemné smlouvy nabude Licenci. 

2.6 Smlouva je licenční smlouva nebo jakýkoli obdobný smluvní 
vztah mezi společností E-SMILE.cz a klientem, uzavřený 
v písemné formě; nedílnou součástí Smlouvy, pokud Smlouva 
neurčuje něco jiného, jsou Podmínky a VOP. 

2.7 VOP jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti E-
SMILE.cz, které vydává společnost E-SMILE.cz, a které upravují 
základní právní rámec vztahů mezi společností E-SMILE.cz a 
jejími klienty obecně. VOP jsou zveřejněny a dostupné v 
písemné formě v provozních prostorách společnosti E-
SMILE.cz a v elektronické podobě na internetové stránce 
www.e-smile.cz.  

2.8 Autorský zákon znamená zákon číslo 121/2000 Sb. o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon) a jeho novela –
zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), a o změně 
některých zákonů. 

2.9 Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník v platném znění. 

2.10 Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. 

 
 
 
 
Článek 3: Výkon práv z Licence 
3.1 Nabyvatel licence je povinen uchovat Smlouvu včetně 

Podmínek jako důkaz poskytnutí Licence. 
3.2 Nabyvatel Licence se zavazuje při výkonu práv z Licence 

dodržovat bez výhrad všechny podmínky poskytnuté Licence 
uvedené ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Pokud Nabyvatel 
Licence nesouhlasí s podmínkami poskytnuté Licence, 
Smlouva se od počátku ruší a Nabyvatel Licence je povinen 
vrátit Poskytovateli Licence všechny instalační soubory týkající 
se Softwaru na nosiči spolu se všemi přiloženými 
a doprovodnými materiály a dokumenty není dále oprávněn 
používat Software 

3.3 Nabyvatel licence je povinen informovat všechny své 
zaměstnance, kteří jsou uživateli Softwaru, o podmínkách 
poskytnuté Licence. 

3.4 Trvalá Licence. Trvalou Licencí je taková Licence, za kterou 
Nabyvatel Licence uhradí dohodnutou jednorázovou úhradu 
a na jejím základě je oprávněn používat Software za podmínek 
uvedených ve Smlouvě a těchto Podmínkách bez časového 
omezení. 

3.5 Průběžná Licence. Průběžnou Licencí je taková Licence, za 
kterou Nabyvatel Licence hradí smluvenou úhradu 
v pravidelných, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, 
měsíčních intervalech a na jejím základě je oprávněn používat 
Software za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto 
Podmínkách během období, za které uhradil sjednanou 
úhradu. 

3.6 Software je chráněn autorským zákonem, dalšími příslušnými 
právními předpisy a mezinárodními dohodami. 

3.7 Poskytnutím Licence se uděluje oprávnění používat Software 
v souladu se Smlouvou a Podmínkami, samotný Software však 
není předmětem převodu. Licence se týká pouze Softwaru, ne 
produktů, které jsou vytvořeny prostřednictvím Softwaru. 

3.8 Poskytovatel licence je oprávněn poskytovat Licenci 
neomezenému okruhu nabyvateli licence.  

 
Článek 4: Rozsah a podmínky Licence 
4.1 Územní rozsah Licence. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, 

Nabyvatel licence je oprávněn používat Software bez 
teritoriálního omezení na celém světě. 

4.2 Věcný rozsah Licence. Poskytovatel Licence tímto uděluje 
Nabyvateli Licence právo používat, způsobem uvedeným níže, 
takový počet kopií každého čísla verze a jazykové mutace 
Softwaru, který je uveden ve Smlouvě. Pro každou získanou 
Licenci může Nabyvatel Licence nainstalovat a používat jednu 
kopii Softwaru, nebo kteroukoli předchozí verzi pro tentýž 
operační systém, na jediném počítači, pracovní stanici, 
terminálu nebo jiném digitálním elektronickém zařízení (dále 
jen „Počítač"). Prvotní uživatel Počítače, na kterém se používá 
kopie Softwaru, může vyhotovit druhou kopii výhradně pro 
své vlastní použití na přenosném počítači. Nabyvatel Licence 
může také uchovat nebo nainstalovat kopii Softwaru na 
úložném zařízení, jako je síťový server, který se používá jen na 
instalaci nebo provoz Softwaru na jiných počítačích 
Nabyvatele Licence v rámci interní sítě. Nabyvatel Licence 
musí však získat a přiřadit Licenci pro každý jednotlivý Počítač, 
na kterém je Software nainstalován nebo provozován z 
paměťového zařízení. Licence na Software nemůže sdílet ani 
používat současně na různých počítačích. 
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4.3 Způsob použití Softwaru. Pokud není uvedeno ve Smlouvě 

jinak, Nabyvatel licence je oprávněn použít Software jen pro 
své vlastní provozní potřeby a na účel, na který je Software 
určen, a není oprávněn žádným způsobem dále nakládat se 
Softwarem a poskytnutou licencí.  

4.4 Omezení. Na všechny kopie Softwaru se vztahují následující 
omezení: 

4.4.1 Autorská práva. Poskytovatel Licence je výlučným 
vlastníkem všech práv k Softwaru. Veškerá autorská práva 
týkající se Softwaru (včetně jakýchkoliv kreseb, fotografií, 
animací, obrazových a zvukových záznamů, textů a 
"aplety" zahrnutých do Softwaru), jeho jednotlivých kopií 
a přiložených tištěných materiálů, jsou výlučným 
vlastnictvím Poskytovatele Licence. Nabyvatel 
Licence nesmí kopírovat Software a jakékoliv příručky nebo 
jiné tištěné materiály popisující a vysvětlující Software, 
pokud není v příslušných právních předpisech a 
mezinárodních dohodách uvedeno jinak. Nabyvateli 
Licence se uděluje výhradně právo používat Software 
způsobem, jak je stanoveno ve Smlouvě a těchto 
Podmínkách. 

4.4.2 Omezení pronájmu. Nabyvatel Licence nesmí pronajmout, 
poskytnout leasing, půjčit nebo jiným způsobem umožnit 
třetí osobě používání Softwaru nebo jeho kopie. 

4.4.3 Zpětná analýza. Nabyvatel Licence nesmí analyzovat, 
dekompilovat nebo jiným způsobem dešifrovat Software, 
s výjimkou a pouze do té míry, do jaké je tato činnost 
výslovně povolena příslušnými právními předpisy bez 
ohledu na toto omezení. 

4.4.4 Oddělování součástí. Na Software je udělena Licence jako 
na jeden produkt. Jeho součásti se nesmějí oddělovat 
a používat na více než jednom Počítači. 

4.4.5 Převod práv na Software. Právo používat Software nesmí 
Nabyvatel Licence převést na třetí osobu. 

4.4.6 Údržba produktu. Poskytovatel Licence se nezavazuje 
poskytovat údržbu nebo aktualizace Softwaru, pokud se na 
tom s Nabyvatelem Licence výslovně nedohodne ve 
Smlouvě. Pokud dojde k aktualizaci Softwaru nebo ke 
zlepšení jeho funkcionality, budou se na takto 
aktualizovaný resp. zlepšený Software přiměřeně aplikovat 
podmínky uvedené ve Smlouvě a těchto Podmínkách. 

 
Článek 5: Záruky 
5.1 Záruky. Poskytovatel Licence poskytuje na Software záruku na 

jeho funkčnost. Software a veškerá související dokumentace 
jsou poskytovány bez jakýchkoliv dalších záruk jakéhokoli 
druhu. Riziko vyplývající z používání Softwaru zůstává na 
Nabyvateli Licence. 

5.2 Omezení odpovědnosti. Do maximálního možného rozsahu 
povoleného příslušnými právními předpisy v žádném případě 
nenese Poskytovatel Licence nebo jeho dodavatelé 
zodpovědnost za žádné speciální, náhodné nebo následné 
škody jakéhokoliv druhu (včetně, mimo jiné, škody ze ztráty 
obchodních zisků, přerušení podnikání, ztráty obchodních 
informací nebo jakékoli finanční škody), které vyplynou 
z používání či z nemožnosti použít Software nebo 
neschopnosti poskytovat služby podpory a to i tehdy, když byl 
Poskytovatel Licence upozorněn na možnost takové škody. 

 
Článek 6: Odstoupení od smlouvy, zánik Licence 
6.1 Poskytovatel licence je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud 

Nabyvatel Licence vykonává práva z Licence v rozporu se 
Smlouvou a těmito Podmínkami a porušuje rozsah a podmínky 
Licence uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto 
Podmínkách. V případě Průběžné Licence je Poskytovatel 
Licence také oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud 
Nabyvatel Licence neuhradil splatnou částku úplaty ani do 15 
(slovy patnácti) dnů ode dne splatnosti této částky.

 
 
 
6.2 Odstoupením od Smlouvy v souladu s bodem 6.1 těchto 

Podmínek Smlouva zaniká od počátku. Odstoupení od 
Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé straně. Následkem zániku Smlouvy zaniká 
i Licence. 

6.3 Po zániku Licence podle bodu 6.2 těchto Podmínek je 
Nabyvatel Licence povinen vrátit Poskytovateli Licence 
všechny instalační soubory týkající se Softwaru na nosiči spolu 
se všemi přiloženými a doprovodnými materiály a dokumenty 
není dále oprávněn používat Software. 

 
Článek 7: Společná ustanovení 
7.1 Jakékoli spory týkající se Licence, jejího rozsahu a podmínek, 

způsobu používání Softwaru, které vzniknou mezi 
Poskytovatelem Licence a Nabyvatelem Licence se obě strany 
zavazují řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem vyřešit 
spor dohodou. V případě, že se stranám nepodaří dosáhnout 
v předmětu sporu dohodu, je kterákoli ze smluvních stran 
oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně 
a místně příslušný soud v České republice. 

7.2 Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které 
musí být podle Smlouvy nebo příslušných právních předpisů 
učiněny písemně, budou učiněny písemně a budou doručeny 
druhé smluvní straně osobně nebo doporučenou poštou na 
poslední známou adresu této smluvní strany. Smluvní strany 
se dohodly, že pokud adresát odmítne převzít zásilku nebo 
pokud se zásilka vrátí odesilateli jako nedoručená, platí, že 
zásilka byla doručena druhý den po dni jejího odeslání. 
 

Článek 8: Závěrečná ustanovení 
8.1 V případě, že se některá ustanovení těchto Podmínek a/nebo 

Smlouvy stanou zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo 
nevykonatelné, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatných, neúčinných a 
nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných 
právních předpisů. 

8.2 Společnost E-SMILE.cz si vyhrazuje právo na změnu a doplnění 
těchto Podmínek, přičemž o změnách bezodkladně informuje 
klienty formou zveřejnění změn na internetové stránce 
www.e-smile.cz s uvedením data, od kterého tyto změny 
nabývají účinnosti. 

8.3 Podmínky nabývají účinnosti nejdříve po 5 dnech ode dne 
jejich zveřejnění dle bodu 8.2 těchto Podmínek. 

8.4 Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito 
Podmínkami. Působnost těchto Podmínek nebo jejich části lze 
vyloučit jen písemnou dohodou účastníků Smlouvy. 

 
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2013.  

 
 

 
Ing. Lukáš Zeman 

jednatel společnosti E-SMILE.cz 
 
 

 

2/2 


