
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
PROSÍM, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TOTO UJEDNÁNÍ JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT 
TENTO PRODUKT. Jeho použitím automaticky souhlasíte se všemi podmínkami, jež jsou uvedeny v 
tomto ujednání. Termínem "software" je v rámci tohoto ujednání míněn jak samotný software, tak i 
všechna příslušná data a obrazový materiál obsažený v softwaru včetně dokumentace a balení. 
 
LICENCE 
 
Berete na vědomí, že v ceně, kterou jste zaplatili za tento produkt (v případě reklamního softwaru, 
ukázkového softwaru či aktualizací poskytli jinou formu úhrady), je i licenční poplatek za jeho používání. 
Tento software, všechny obrázky a grafika, jež jsou jeho součástí, data a veškerá dokumentace (dále jen 
"software) jsou vám pouze licencovány (nikoliv prodány). Vydavatel na vás nepřevádí vlastnická práva na 
software, takže tato licence by neměla být chápána jako "prodej" softwaru. Vlastníte sice médium, na 
kterém je software nahrán, nicméně veškerá vlastnická práva na vlastní software a veškerou 
dokumentaci zůstávají majetkem vydavatele. Tato neexkluzivní a individuální licence vám dává právo 
software používat. Tento software je nutno chápat jako kterýkoliv jiný produkt chráněný autorskými 
zákony. Software ani jeho dokumentaci není dovoleno kopírovat. 
 
 
OMEZENÍ  
 
Software je tvořen materiálem chráněným autorskými zákony a součástmi, jež podléhají obchodnímu 
tajemství. Není vám dovoleno jej prodávat, dekompilovat, zpětně rozebírat či jakkoliv jinak upravovat za 
účelem zjištění informací, které z něj nejsou na první pohled patrné. Až na výjimky, jež jsou uvedeny v 
tomto ujednání, vám není dovoleno software kopírovat, modifikovat, půjčovat, pronajímat či jakkoliv jinak 
distribuovat. Rovněž není dovoleno jej nahrávat na internetové diskusní skupiny, on-line služby či jiné 
volně přístupné servery jakéhokoliv druhu. Dále není dovoleno vytvářet ze softwaru podobné produkty, 
jež by na něm byly zcela či z části založeny. Toto licenční ujednání vám umožňuje převést práva k 
užívání softwaru na další subjekt v případě, že mu předáte původní médium se softwarem, veškerou 
dokumentaci a informace o licenčních podmínkách, které si tento musí přečíst a odsouhlasit. Převedete-li 
software tímto způsobem, nesmíte si ponechat žádnou jeho kopii nebo jeho součásti. Tento produkt je 
určen výhradně pro vaše OSOBNÍ, NEKOMERČNÍ A NEVLÁDNÍ použití. 
 
 
DALŠÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ SOFTWARU UMOŽŇUJÍCÍHO TISK 
 
Pokud software umožňuje tisk obrázků, obsahující postavy, jež jsou chráněny autorským zákonem, pak 
vám je dovolen jejich tisk výhradně na papír na tiskárně připojené k vašemu počítači a pouze za účelem 
OSOBNÍHO, NEKOMERČNÍHO a NEVLÁDNÍHO použití (nemůžete je tedy například prodávat či veřejně 
vystavovat). I v takovém případě je však nutno u obrázku ponechat veškeré informace o autorských 
právech tak, jak je software vytvořil. Pokud je obrázek (a) vytvořen výhradně vámi a (b) neobsahuje 
žádné postavy chráněné autorskými právy, pak se na něj omezení uvedené v předchozích dvou větách 
nevztahuje. Znamená to tedy, že obrázky můžete použít např. k tisku pozvánek na váš rodinný večírek. 
Není vám však dovoleno je použít k tisku pozvánek na události, jež jsou spojeny s podnikáním, 
charitativní činností, církví nebo vzdělávacími institucemi. Rovněž není dovoleno používat obrázky 
vygenerované softwarem k reklamním či propagačním účelům, ať už jsou motivovány ziskem či nikoliv. 
Použití obrázků vygenerovaných softwarem k jiným účelům, než těm, které jsou výslovně uvedeny v 
tomto ujednání, je porušením autorských práv a povede k okamžitému ukončení této licence. 
 
 
UKONČENÍ LICENCE 
 
Tato licence je platná až do chvíle, kdy ji jedna ze stran ukončí. Licenci můžete kdykoliv ukončit tím, že 
software vrátíte vydavateli nebo jej společně s veškerou dokumentací a případnými kopiemi a instalacemi 
(ať už byly vyrobeny v souladu s licencí či nikoliv) zničíte. Tato licence bude okamžitě ukončena ze strany 



vydavatele v případě, že porušíte kteroukoliv z podmínek v tomto ujednání. I v takovém případě jste 
povinni zničit či vrátit vydavateli originály a veškeré kopie softwaru a jeho dokumentace. 
 
 
OMEZENÁ ZÁRUKA  
 
VYDAVATEL SE ZARUČUJE, ŽE MÉDIUM, NA KTERÉM SE NACHÁZÍ TENTO SOFTWARE, 
NEOBSAHUJE JAKÉKOLIV VÝROBNÍ VADY ČI VADY MATERIÁLU A ŽE BUDE BEZ PROBLÉMŮ 
FUNGOVAT PO DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA ZAKOUPENÍ, KTERÉ JE UVEDENO NA 
DOKLADU O KOUPI. V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH VAD V UVEDENÉ 
DOBĚ VYSKYTLA, VYDAVATEL VÁM, POTÉ CO MU VADNÉ MÉDIUM SPOLEČNĚ S DOKLADEM O 
KOUPI ZAŠLETE, MÉDIA ZDARMA VYMĚNÍ NEBO VÁM VRÁTÍ PENÍZE VYNALOŽENÉ NA JEHO 
NÁKUP (VOLBA JE V TOMTO PŘÍPADĚ NA VYDAVATELI). MÉDIUM NEBUDE VYDAVATELEM 
VYMĚNĚNO V PŘÍPADĚ, ŽE K JEHO POŠKOZENÍ DOŠLO NEHODOU, ZÁMĚREM ČI ŠPATNÝM 
POUŽITÍM. VEŠKERÉ ZÁRUKY NA MÉDIUM, VČETNĚ ZÁRUK NA PRODEJNOST A ZPŮSOBILOST, 
JSOU OMEZENY NA DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA ZAKOUPENÍ ČI DORUČENÍ. TATO 
ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, NICMÉNĚ MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ 
ZE ZÁKONŮ VAŠEHO STÁTU. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE BUDETE POUŽÍVAT 
NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. SOFTWARE A JEHO DOKUMENTACE JSOU VÁM POSKYTOVÁNY "TAK 
JAK JSOU" BEZ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH VYJÁDŘENÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK A/NEBO 
PODMÍNEK JAKÉHOKOLIV DRUHU. VYDAVATEL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ 
UŽ VYJÁDŘENÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH, V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM A JEHO DOKUMENTACÍ 
VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUK NA PRODEJNOST ČI ZPŮSOBILOST K NĚKTERÉMU ÚČELU. 
VYDAVATEL NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE POBĚŽÍ TRVALE BEZ PŘERUŠENÍ ČI CHYB, ANI ŽE 
PŘÍPADNÉ CHYBY NA SOFTWARU BUDOU ODSTRANĚNY. VYDAVATEL DÁLE NERUČÍ, ŽE 
VÝSLEDKY PRODUKOVANÉ SOFTWAREM BUDOU PŘESNÉ, SPRÁVNÉ ČI SPOLEHLIVÉ. TATO 
OMEZENÍ A PRÁVA SE TÝKAJÍ I TĚCH ČÁSTÍ SOFTWARU, KTERÉ BYLY VYTVOŘENY TŘETÍMI 
STRANAMI. ROZSAH ČI PŮSOBNOST PODMÍNEK UVEDENÝCH V TOMTO UJEDNÁNÍ NENÍ MOŽNO 
ZMĚNIT ŽÁDNOU ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNOU INFORMACÍ VYDAVATELE ČI JEHO 
AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE. VY (NIKOLIV VYDAVATEL) HRADÍTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA 
PŘÍPADNÉ OPRAVY ČI ÚPRAVY SOFTWARU. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ 
ZŘEKNUTÍ SE VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK TAK, JAK JE UVEDENO VÝŠE, TAKŽE TATO OMEZENÍ SE 
NEMUSÍ TÝKAT PRÁVĚ VÁS. 
 
 
OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI 
 
Vydavatel není za žádných okolností zodpovědný za jakékoliv speciální či vyplývající škody, které 
vzniknou použitím či neschopností použití softwaru nebo jeho dokumentace, a to i v případě, že byl 
vydavatel či jeho autorizovaný zástupce o možnosti vzniku těchto škod předem informován. Některé 
právní systémy nedovolují zřeknutí se odpovědnosti za náhodné či vyplývající škody tak, jak je uvedeno 
výše, takže tato omezení se nemusí týkat právě vás. Za žádných okolností by neměla zodpovědnost 
vydavatele za vzniklé škody, ztráty či jiné důsledky překročit výši ceny, již jste zaplatili za tento software. 
 
 
ROZHODUJÍCÍ PRÁVO 
 
Tato licence se řídí zákony státu, ve kterém žijete, pokud je tento členem Evropské unie. Pokud jím není, 
pak jsou pro účely licence rozhodující zákony státu Kalifornie ve Spojených státech, s výjimkou případů, 
kdy místní zákony neumožňují volbu rozhodujícího práva. V takovém případě se opět používá zákon 
státu, ve kterém žijete. Pokud některá část tohoto ujednání odporuje zákonům vaší země, pak je z ní 
automaticky vyňata, aniž by tím jakkoliv ovlivnila platnost ostatních částí tohoto ujednání. Toto je 
kompletní ujednání mezi oběma stranami a není možno je změnit jinak než písemným dokumentem 
podepsaným oběma stranami. 
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