Licenční smlouva
Toto licenční ujednání je právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem programu ENTER pokladna (dále nabyvatelem licence) a
společností KASTNER software s.r.o. (dále poskytovatel licence) uzavřená na základě autorského zákona. Softwarový produkt se
neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software a dokumentaci v elektronické formě,
případně příslušná média a tištěnou dokumentaci. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že
souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán v plném rozsahu a uzavíráte tím tuto smlouvu.
1. Předmět smlouvy - udělení licence
Výrobce programu a poskytovatel licence KASTNER software s.r.o. uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat softwarový
produkt ENTER pokladna v následujícím rozsahu:
Start - bezplatná licence určená pro seznámení s programem a jeho používání bez omezení 30 dnů. Po jejich vyčerpání je možné
program používat dál, avšak s jistými omezeními (např. omezení komunikace program s EET serverem, vkládání reklamního textu
do účtenek apod.).
Standard - licence pro použití na jednom počítači.
Profesional - licence použití na dvou počítačích.
Multi - licence pro použití na tolika počítačích, kolik odpovídá zakoupené licenci.
Počítačem se rozumí zařízení pro personální použití (PC, notebook, tablet) s operačním systémem Windows 7 a novějšími. Při
použití na serveru nebo terminálovém serveru (Windows 2008 a novější), umožňujícím současnou práci více uživatelů, se
"počítačem" rozumí instalace pro jednoho uživatele. Počet počítačů v licenci tedy limituje počet uživatelů, kteří jej mohou používat.
Licence je na kalendářní rok, s možností používat program bez omezení nejméně 1 měsíc v dalším kalendářním roce. Nejpozději 3
měsíce před vypršením licence bude nabyvateli nabítnuta možnost prodloužení licence na další rok. Tuto možnost nabyvatel nemusí
využít.
2. Autorské právo
Software je majetkem společnosti KASTNER software s.r.o. a je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanovením
mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem dílům,
které podléhají autorskému právu. Nesmíte pořizovat kopie programu které jsou součástí softwaru nad limit stanovený výše s
výjimkou záložních kopií. V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, je povinen
softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat.
3. Omezení
Nabyvatel licence není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Nabyvatel není oprávněn software pronajmout nebo půjčit
jiné osobě.
Nabyvatel licence je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu jen na základě písemného
souhlasu poskytovatele licence a s písemným prohlášením nového nabyvatele, v němž souhlasí s převodem licence a práv a
povinností z převodu vyplývajících.
4. Záruční podmínky
Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci programu. Bezvadnou funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací
(nápověda programu nebo uživatelská příručka), která je součástí programu v elektronické formě. Vadou se rozumí, že program
neodpovídá ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele
licence. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností poskytovatele uvést program a dokumentaci do souladu a
poskytnout nabyvateli opravenou verzi, případně vrátit zaplacenou cenu za poskytnutí licence případně nižší částku, úměrnou
závažnosti chyby.
Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci
známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Je však
možné si u poskytovatele licence vyžádat legislativní nebo technický update, v případě, že bude k dispozici. Poskytovatel licence se
zavazuje sledovat vývoj legislativy minimálně po dobu jednoho roku od poskytnutí licence. V případě takových legislativních změn,
které vyvolají nutnost úpravy programu, bude vytvořena nová verze programu nebo součástí programu (aktualizace), která bude
nabyvateli licence nabídnuta za cenu uvedenou v platném ceníku nebo jako součást předplacených služeb.
Poskytovatel licence neručí za bezvadný chod programu v případě, že program je provozován pod operačním systémem odlišným
od originálního operačního systému Microsoft Windows 7, Windows 8 nebo 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 a novější v
české nebo slovenské verzi.
Poskytovatel licence neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován na počítači spolu s jinými programy, které
svojí funkcí brání korektnímu chování nebo mohou ovlivnit chování programu - např. počítačové viry nebo některé jiné programy či

systémové služby, jež mohou ovlivnit stav nebo chování operačního systému či ostatních programů.
Poskytovatel licence nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze
ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na
základě použití, nebo nemožnosti použití programu, jež je předmětem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený program označen jako
možný původce těchto škod.
Poskytovatel licence neručí za jakékoliv škody způsobené chodem programu na výpočetní technice, programovém vybavení či
datových souborech uživatele, byly-li tyto způsobené užitím programu, či vznikly následkem předem nedefinované události či užitím
nestandardního softwaru či hardwaru, nestandardním stavem softwaru nebo hardwaru nebo nesprávným či nevhodným nastavením
operačního systému, softwaru nebo hardwaru.
Poskytovatel neručí za správnost výstupů programu předávaných nabyvatelem orgánům státní správy a samosprávy, obchodním
partnerům a dalším subjektům. Výstupy programu mohou být ovlivněny všemi příčinami uvedenými výše, stejně tak zadáním dat a
nastavením programu uživatelem nebo nepřesností informací na jejichž základě byla prováděna analýza programu a programových
částí.
Celková výše náhrady škody prokazatelně způsobená chybou programu v žádném případě nepřevýší částku zaplacenou
nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

