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Licenční smlouva FormFlow 

Toto je smlouva mezi vámi, konečným uživatelem ("Držitel licence") a společností Software602 a.s. 

("Výrobce"). Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky. 

PEČLIVĚ SI PROSÍM PROSTUDUJTE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY. PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. 

INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO 

SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI 

NEPOUŽÍVEJTE A NEPRODLENĚ ODSTRAŇTE ZE SVĚ PRACOVNÍ STANICE ČI SERVERU A ZNIČTE, POPŘ. 

NAVRAŤTE VÝROBCI. SOFTWARE NESMÍ BÝT PRODÁN, POSTOUPEN ANI DÁLE ŠÍŘEN BEZ PŘEDCHOZÍHO 

PÍSEMNÉHO SOUHLASU VÝROBCE. 

 

I. AUTORSKÉ PRÁVO  

Licence k výše uvedenému softwarovému produktu, tj. počítačovému programu včetně dokumentace 

distribuovanému pomocí jakéhokoli média ("SOFTWARE"), je vám poskytována za účelem používání 

programu jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Upozornění: SOFTWARE obsahuje duševní 

vlastnictví chráněné copyrightem na základě právních předpisů a mezinárodních úmluv v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví. 

 

II. POSKYTNUTÍ LICENCE 

Výrobce vám tímto poskytuje nevýhradní a nepřenosné právo: 

(a) Nainstalovat SOFTWARE na jeden síťový „Server“ v rámci vaší organizace za účelem používání 

SOFTWARE s klientskými licencemi „CAL“ nebo rozhraním „API“, avšak pouze v souladu s podmínkami 

této smlouvy. Žádné jiné používání SOFTWARE než to, které je výslovně povolené touto smlouvou, není 

povoleno, a to včetně používání SOFTWARE přímo nebo nepřímo na jiném počítači či Serveru nebo v 

rámci internetových nebo webhostingových služeb. 

•  „Server“ označuje systém s jedním procesorem (CPU) nebo skupinou logických procesorů 

(technologie hyper-thread) nebo více procesory, který poskytuje přístup ke sdíleným prostředkům na 

jednom fyzickém serveru a / nebo jednom virtuálním serveru. Je-li síť rozdělena na segmenty (fyzicky 

či zeměpisně) je nutné pořídit rozšíření licence SOFTWARE pro takový typ segment sítě. 

•  Klientská licence SOFTWARE „CAL“ (Client Access License) označuje jeden uživatelský objekt 

s právem přístupu pod přiděleným přihlašovacím jménem uživatele ke službám SOFTWARE. Klientskou 

licenci SOFTWARE můžete spouštět, tj. otevírat, zobrazovat či jiným způsobem používat na jednom 

stolním počítači, přenosném počítači, tabletu, „inteligentním telefonu“ nebo jiném elektronickém 

digitálním zařízení pod přiděleným přihlašovacím jménem uživatele. 

•  Rozhraní „API“ (Application Programming Interface) označuje dokumentovaný soubor funkcí 

pro integraci SOFTWARE do aplikací třetích stran, které jsou uživatelským objektem přistupujícím ke 

službám SOFTWARE s právem přístupu v režimu volání API nebo Webových služeb. 

(b) Pořídit kopii SOFTWARE, pokud je tato zapotřebí k používání SOFTWARE způsobem uvedeným v 

písm. (a) výše pro účely využití funkcí programu a pro účely zálohování. 

(c) Zajistit na vlastní nebezpečí a náklady konektivitu mezi SOFTWARE a vlastními aplikacemi 

třetích stran prostřednictvím definovaných otevřených protokolů a formátů podle dokumentace 

Výrobce.  

 

III. OMEZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA POUŽÍVÁNÍ 

Jako Držitel licence nesmíte: 

(a) Souběžně nainstalovat SOFTWARE na větším počtu Serverů, než k jakému vás opravňuje tato 

smlouva, na kterých je nainstalovaná aplikace Výrobce se kterou je možné SOFTWARE provozovat, 

a/nebo jakkoli zvyšovat počet uživatelů než ke kterým máte Klientskou licenci SOFTWARE, případně 
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podporovat více uživatelů prostřednictvím „API“ a/nebo jakkoli zneužívat funkce API pro ověření 

platnosti certifikátů elektronických podpisů, elektronických značek nebo kvalifikovaných časových 

razítek (Ověřovací služby), které jsou určené výhradně pro získání a zpracování AdES metadat v 

SOFTWARE.  

(b) Pořizovat kopie SOFTWARE, vyjma, jak výslovně povoluje tato smlouva a/nebo příslušné právní 

předpisy, a/nebo tyto kopie distribuovat či šířit vůči jakýmkoliv osobám. Upozorňujeme, že pokud 

porušíte toto ustanovení, dopustíte se porušení autorských práv a práv k ochranné známce Výrobce. 

(c) SOFTWARE zpětně rekonstruovat, dekompilovat, disasemblovat nebo vytvářet jeho úpravy nebo 

překlady a tyto distribuovat či šířit, ani jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury SOFTWARE, vyjma, 

jak výslovně povoluje tato smlouva. 

(d) SOFTWARE pronajímat, sdílet nebo půjčovat, případně dále postupovat jakákoli práva plynoucí 

z této smlouvy a/nebo převádět SOFTWARE nebo licenční práva plynoucí z této smlouvy, ať již vcelku 

nebo částečně. 

(e) SOFTWARE integrovat nebo používat s jakýmikoli přídavnými zásuvnými moduly (plug-ins) nebo 

programovými doplňky (enhancements), které nebyly vyvinuty v souladu s dokumentací Výrobce a které 

porušují či jsou způsobilá porušit autorská práva Výrobce.  

(f) SOFTWARE sublicencovat a/nebo používat mimo území České republiky a Slovenska. 

 

IV. PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB 

SOFTWARE vám umožňuje přístup na webové stránky třetích osob. Váš přístup na webové stránky 

třetích osob a jejich používání, včetně používání jakéhokoliv zboží, služeb nebo informací, které jsou 

dostupné na takových webových stránkách, je na vaše vlastní nebezpečí. Webové stránky třetích osob 

nejsou vlastněny, ovládány ani provozovány Výrobcem a Výrobce s ohledem na takové webové stránky 

třetích osob nepředkládá žádné záruky ani ujištění, ať již výslovné nebo implikované. 

 

V. PŘÍSTUP K CERTIFIKAČNÍM SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN  

SOFTWARE umožňuje ověřování platnosti certifikátů („Ověřovací služby“), na kterých je založen princip 

elektronického podpisu a/nebo elektronické značky opatřených kvalifikovaných časovým razítkem 

("Elektronické podpisy") vydávaných nezávislým poskytovatelem služeb - akreditovanou certifikační 

autoritou, která vydává certifikáty a poskytuje další služby související s Elektronickými podpisy 

("Certifikační služby"). Odpovědnost za využití Certifikačních služeb záleží výlučně na vašem právním 

vztahu s příslušným poskytovatelem Certifikačních služeb a jeho podmínkách, u kterých je nutné 

posoudit všechna potenciální bezpečnostní a jiná rizika. Přístup k Ověřovacím službám SOFTWARE je 

poskytován "tak, jak stojí a leží", tj. bez jakýchkoliv záruk, odpovědností nebo příslibů náhrady škody, 

ať již výslovně vyjádřených nebo implikovaných. 

VI. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI  

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE VÝROBCE "TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ", A JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ 

NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO 

URČITÝ ÚČEL, JSOU TÍMTO VYLOUČENY. VÝROBCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA 

JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A JEJICH NÁHRADU 

(ZEJMÉNA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; NÁHRADU ZA ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ NEBO DAT, UŠLÝ 

ZISK NEBO ZA PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), NEHLEDĚ NA TO, JAK VZNIKLA, A NEHLEDĚ NA 

PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ POTENCIÁLNÍ ŠKODY, ZDA BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZE ZÁKONA, NA 

ZÁKLADĚ PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI) VÝROBCEM ČI JINAK V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM 

TOHOTO SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO. 

Pokud by i přes shora uvedené vznikla na straně Výrobce odpovědnost za škodu, tak souhlasíte, že 

odpovědnost Výrobce k náhradě jakékoliv škody za porušení jakýchkoliv jeho závazků sjednaných touto 

smlouvou či vyplývajících ze zákona v souvislosti s touto smlouvou je omezena částkou, kterou jste 

zaplatili za Software, který se stal předmětem nároku. Tuto částku ve smyslu ust. § 386 Obchodního 

zákoníku vy i Výrobce shodně považujete a prohlašujete za maximální částku náhrady škody, za kterou 

odpovídá Výrobce a kterou bude případně povinen uhradit. 
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VII. ÚPLNOST SMLOUVY 

Tato Smlouva potvrzuje úplné porozumění a shodu mezi vámi a Výrobcem. Může být doplněna nebo 

změněna pouze písemnou dohodou mezi Vámi a oprávněným zástupcem Výrobce. ŽÁDNÝ 

POSKYTOVATEL LICENCE, DISTRIBUTOR, PRODEJCE, MALOOBCHODNÍK, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ANI 

ZAMĚSTNANEC NENÍ OPRÁVNĚN TUTO SMLOUVU UPRAVOVAT NEBO POSKYTOVAT JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ 

ČI ZÁVAZKY NEOBSAŽENÉ V PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY NEBO LIŠÍCÍ SE OD NÍ. 

 

VIII. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE 

Tato smlouva zůstává účinná až do okamžiku, kdy bude její platnost ukončena. Platnost této smlouvy 

bude automaticky ukončena bez nutnosti oznámení ze strany Výrobce v případě, že nedodržíte 

podmínky této smlouvy. Platnost této smlouvy bude rovněž ukončena, pokud bude nahrazena novou 

licencí upravující podmínky používání nové verze SOFTWARE. V případě ukončení platnosti této smlouvy 

jste povinni přestat SOFTWARE jakkoliv používat a zničit všechny jeho kopie, včetně písemné 

dokumentace a modifikovaných kopií, pokud nějaké máte k dispozici. 

 


