Sublicenční smlouva pro užití softwarového produktu „Víš co jíš – Jíme zdravě a s
chutí“ (dále jen „smlouva“) – verze 1.4.2016
Dříve než se rozhodnete stáhnout softwarový produkt „Víš co jíš – Jíme zdravě a s chutí“,
který je určený pouze pro interaktivní tabule od společnosti SMART Technologies (dále jen
„softwarový produkt“), jste povinni se seznámit s následujícími ustanoveními a licenčními
podmínky. Tím, že softwarový produkt, si stáhnete z internetové stránky
www.bezpecnostpotravin.cz nebo www.viscojis.cz/teens do svého zařízení, resp. klikem
potvrdíte přečtení podmínek, potvrzujete, že jste se seznámili s následujícími ustanoveními a
licenčními podmínkami a vyjadřujete s nimi výslovný souhlas a tím dochází k uzavření
smlouvy.
V žádném případě nejste oprávněni softwarový produkt stahovat, instalovat a používat:
- pokud nejste registrovaný uživatel softwarového produktu a ani se pro tento status
neregistrujete prostřednictvím www.bezpecnostpotravin.cz nebo www.viscojis.cz/teens;
- z jiné internetové stránky či domény než www.bezpecnostpotravin.cz a
www.viscojis.cz/teens či
- pokud s níže stanovenými ustanoveními a licenčními podmínkami nesouhlasíte.
Základní ustanovení
Tuto licenční smlouvu uzavíráte pouze Vy coby registrovaný uživatel softwarového produktu
„Víš co jíš – Jíme zdravě a s chutí“ (dále jen „registrovaný uživatel“) s ústředním orgánem
státní správy, Českou republikou - Ministerstvem zemědělství se sídlem na adrese Praha 1,
Těšnov 17, PSČ 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „poskytovatel“),
Copyright a licence
Softwarový produkt je autorským dílem a požívá ochrany ve smyslu autorského práva, tj,
zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský
zákon“).
Softwarový produkt je určený pouze pro interaktivní tabule od společnosti SMART
Technologies a držitele licencí na program SMART Notebook a vyvinula ho pro a ve
spolupráci s poskytovatelem podnikatelka - fyzická osoba Mgr. Ivana Hrubá Eliášová (dále
jen „autorka“).
Autorka a poskytovatel uzavřeli smlouvu o dílo a licenční, na základě které má poskytovatel
výkon, resp. oprávnění, k výkonu autorských práv k softwarovému produktu a mj. je
oprávněn udělovat podlicence a umožňovat přístup a užití softwarového produktu třetími
osobami.
Softwarový produkt je dostupný a připraven pro stahování a instalaci prostřednictvím
poskytovatelových
internetových
stránek
www.bezpecnostpotravin.cz
a
www.viscojis.cz/teens. Výjimku tvoří CD poskytovaná poskytovatelem, která zachycují
zkrácenou verzi softwarového produktu a umožňují zkušební použití pro potřeby výuky a
v žádném případě nikoliv pro komerční účely.
Registrace
se
provádí
přímo
z
internetových
stránek
poskytovatele
www.bezpecnostpotravin.cz nebo www.viscojis.cz/teens a uživateli, který provádí registraci,

jsou po registraci automaticky zaslány poskytovatelem přihlašovací údaje, nutné ke vstupu do
systému, kde si produkt nahraje. Každý zaregistrovaný uživatel může být zaregistrován jen
jednou a vloženým údajů projevuje v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
výslovný souhlas s nakládání s nimi a jejich zpracování poskytovatelem. Poskytovatel bude
používat přihlašovací údaje pouze pro či v souvislosti s komunikací s registrovaným
uživatelem.
Registrovaný uživatel získává řádným stažením v souladu s těmito ustanoveními a licenčními
podmínkami oprávnění užívat zdarma softwarový produkt:
(i) pro sebe coby fyzickou nebo právnickou osobu či svého zaměstnavatele,
(ii) a to výlučně na svých interaktivních tabulích či na interaktivních svého zaměstnavatele, ke
kterým mají příslušné licence a oprávnění od SMART Technologies a
(iii) a jen pro potřeby výuku a v žádném případě pro komerční účely.
Registrovaný uživatel ani nikdo jiný bez výslovného písemného svolení poskytovatele není
oprávněn softwarový produkt měnit, upravovat a modifikovat, překládat, dekompilovat a
rozmnožovat, šířit, pronajímat či jinak předávat veřejnosti.
Registrovaný uživatel má právo stáhnout si a nainstalovat softwarový produkt na svých více
interaktivních tabulích, vkládat do šablon vlastní texty, obrázky a jiná data a výsledné
prezentace ukazovat při výuce.
Veškerá instalace, stahování a užívání softwarového produktu a zveřejňování, šíření či
ukazované výsledných prezentací je možné jen pro potřeby výuky a v žádném případě nikoliv
pro komerční účely.
Tato ustanovení a licenční podmínky pokrývají použití softwarového produktu registrovaným
uživatelem, a to jak v původní verzi, tak i v průběžně zveřejňovaných updates a upgrades
softwarového produktu, včetně použití manuálů.
Registrovaný uživatel i ostatní oprávněné subjekty jsou povinny užívat softwarový produkt v
souladu s platnými právními předpisy a licenčními podmínkami.
Registrovaný uživatel má možnost se obracet se svými dotazy či připomínkami ohledně
softwarového produktu a práce s ním (např. vkládání dat do šablon) pouze na autorku a ta
poskytne v rámci svých možností součinnost a pomoc.
Softwarový produkt je poskytován v souladu a v režimu § 1918 z.č. 89/2012, občanského
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Poskytovatel není odpovědný v žádném případě za
funkce možnosti či nemožnosti, či problémy s fungováním softwarového produktu, případné
újmy či škody, včetně ztráty dat a informací, vzniklých přímých či souvisejících nákladů nebo
jiné zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody. Poskytovatel nenese žádnou
odpovědnost za škodu způsobenou použitím softwarového, ani za jakékoliv jiné škody
nepřímo spojené s užitím tohoto softwarového produktu.Za softwarový produkt a jeho užívání
nenese poskytovatel žádnou záruku, a to zejména nenese záruku za kvalitu či funkčnost či
kompatibilitu.
Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv k softwarovému produktu a každá
ze smluvních stan ji může písemně vypovědět bez potřeby uvedení důvodu, přičemž
výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé straně. V rámci možností právní řádu si poskytovatel vyhrazuje právo výše
uvedená ujednání jednostranně změnit.
Tato smlouva se řídí autorským zákonem a z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

