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LICENČNÍ PODMÍNKY 
 

užití produktu InduStream 
 

 
Poskytovatele: 

 
ITeuro, a.s. 
IČ 25850245 

se sídlem Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 2284 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 
1. Předmět a aplikace Podmínek 

 
1.1. Tyto Licenční podmínky užití produktu InduStream (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky 

poskytnutí oprávnění k výkonu majetkových autorských práv k softwarovému produktu „InduStream“, 
specifikovanému na internetových stránkách Poskytovatele a v související uživatelské dokumentaci 
(dále jen „Software“) nabyvateli, který s Poskytovatelem uzavřel Smlouvu o poskytnutí a implementaci 
software InduStream (dále jen „Nabyvatel“ a „Smlouva“). 

1.2. Tyto Podmínky tvoří přílohu Smlouvy, přičemž jsou závazné pro všechny Nabyvatele ve verzi, účinné 
ke dni uzavření Smlouvy. 

1.3. Písemné vyhotovení těchto Podmínek je Nabyvateli poskytnuto při podpisu Smlouvy, a je nadále 
dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Nabyvatele.  
 

2. Licence 
2.1. Poskytovatel uděluje Nabyvateli oprávnění k výkonu majetkových autorských práv k Software 

(„licenci“) v následujícím rozsahu: 
2.1.1. účelem licence je umožnění Nabyvateli užívat Software k jeho účelu, vyplývajícímu z jeho 

specifikace, z těchto Podmínek a ze Smlouvy, přičemž za tímto účelem je Nabyvatel oprávněn 
v souladu se Smlouvou instalovat a užívat rozmnoženinu Software na svém serveru a jednotlivých 
koncových zařízeních; 

2.1.2. licence je udělena jako nevýhradní, Poskytovatel je oprávněn udělovat licence ve stejném rozsahu 
dalším osobám; 

2.1.3. licence je udělena jako časově neomezená, bez ohledu na dobu trvání sjednané uživatelské podpory; 
2.1.4. licence je množstevně omezena počtem sjednaných aktivních přihlášení dle Smlouvy; 
2.1.5. licence je územně neomezená – užití Software je možné kdekoli, pouze však na zařízeních 

Nabyvatele v rámci sjednaného počtu instalací; 
2.1.6. licence je udělena úplatně, přičemž cena za udělení licence je zahrnuta v ceně plnění dle Smlouvy; 
2.1.7. Nabyvatel není povinen licenci využít – tato skutečnost však nemá vliv na jeho povinnosti dle 

Smlouvy; 
2.1.8. licence zahrnuje rovněž oprávnění k užití veškerých aktualizací a updatů poskytnutých 

Nabyvatelem, pokud Poskytovatel uzavřel s Nabyvatelem smlouvu o poskytování služeb servisní 
podpory HelpDesk nebo Software zahrnul do aktuálně platné smlouvu o poskytování služeb servisní 
podpory HelpDesk. 

2.2. Bez sjednání dodatku ke smlouvě o poskytování služeb servisní podpory HelpDesk za účelem změny 
počtu aktivních přihlášení není Objednatel oprávněn užívat Software nad rámec sjednaného počtu 
aktivních přihlášení. Porušení tohoto zákazu je považováno za porušení smluvních povinností 
podstatným způsobem. 

2.3. Nabyvatel je oprávněn užívat Software v podobě, v jaké mu byl Poskytovatelem implementován na 
základě Smlouvy, přičemž není oprávněn provádět jakékoli zásahy do Software včetně jeho zdrojového 
kódu, provádět jakékoli dekompilace a jiné úpravy neschválené Poskytovatelem. Objednatel rovněž není 
oprávněn spojovat Software s jinými softwarovými produkty s výjimkou případů, kdy k tomuto 
Poskytovatel v rámci funkcionalit Software poskytuje odpovídající rozhraní, a není to v rozporu se zájmy 
Poskytovatele. 

2.4. Oprávnění k užití Software se vztahuje pouze na jeho užití na zařízeních, nacházejících se ve vlastnictví 
Nabyvatele. Nabyvatel není oprávněn poskytnout Software jakékoli třetí osobě, umožnit třetí osobě 
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přístup k jeho funkcionalitám, a udělit třetí osobě podlicenci k Software. Nabyvatel není oprávněn 
postoupit licenci na třetí osobu ve smyslu § 2364 občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za 
porušení této povinnosti nepovažuje poskytnutí zařízení nabyvatele s instalovaným Software osobě, která 
není zaměstnancem Nabyvatele, ale která se vůči Nabyvateli nachází v obdobném postavení 
poskytovatele služeb a prací vztahujících se k předmětu činnosti Nabyvatele. Porušením tohoto článku 
není rovněž přechod oprávnění ze Smlouvy na jinou osobu v důsledku právních skutečností, s nimiž 
právní předpisy spojují úplný všech přechod práv a povinností (zejména v důsledku přeměny společnosti 
Nabyvatele ve smyslu zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev nebo prodeje 
závodu či jeho části ve smyslu § 2175 občanského zákoníku). 
 

3. Další ujednání 
3.1. Nabyvatel je povinen informovat veškeré osoby, kterým poskytne koncová zařízení s nainstalovaným 

Software, o obsahu těchto Podmínek a o rozsahu licence. 
3.2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným vykonavatelem veškerých majetkových práv k Software 

jakožto autorskému dílu ve smyslu § 58 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a že není nijak omezen 
ve svém právu udělit Nabyvateli licenci ve smyslu těchto Podmínek. V případě že jakákoli třetí osoba se 
bude vůči Nabyvateli domáhat nároků z titulu porušení svých autorských práv k Software, zavazuje se 
Poskytovatel samostatně postupovat vůči této třetí osobě tak, aby Nabyvatele ochránil před veškerými 
důsledky takového postupu, a nahradit veškerou škodu, která Nabyvateli vznikne z titulu úspěšného 
uplatnění těchto nároků ze strany třetí osoby vůči Nabyvateli. Poskytovatel nemá povinnost dle tohoto 
článku v případě, že Nabyvatel porušil podmínky licence dle článku 2 těchto Podmínek, nebo že 
neposkytne Poskytovateli součinnost nezbytnou ke splnění této povinnosti. 

3.3. Nabyvatel bere na vědomí, že součástí Software jsou softwarové komponenty třetích stran. Poskytovatel 
odpovídá za to, že užití těchto komponent žádným způsobem neomezí Nabyvatele v užívání Software ke 
sjednanému účelu v rozsahu udělené licence. 

3.4. Poskytovatel odpovídá za to, že Software je použitelný k účelu specifikovanému na internetových 
stránkách Poskytovatele a v související uživatelské dokumentaci, nebo Smlouvě. Poskytovatel 
neodpovídá za to, že tento účel je v souladu s požadavky Nabyvatele. Nabyvatel odpovídá za dodržování 
minimálních systémových požadavků k provozu Software, specifikovaných na internetových stránkách 
Poskytovatele a v související uživatelské dokumentaci, případně ve Smlouvě. 

3.5. Poskytovatel je oprávněn uvádět informaci o tom, že Nabyvatel je uživatelem Software, v rámci své 
marketingové prezentace, vždy však způsobem nepoškozujícím dobré jméno Nabyvatele. 
 

4. Ukončení licence a sankce 
4.1. Bez ohledu na sjednané způsoby a důvody ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn ukončit licenci 

v případě porušení licenčních podmínek dle čl. 2 ze strany Nabyvatele.  
4.2. Na trvání licence nemá vliv sjednání uživatelské podpory k Software a její trvání. Nabyvatel bere na 

vědomí, že bez sjednané servisní podpory nemusí mít přístup k updatům a aktualizacím Software. 
4.3. V případě porušení povinností Nabyvatele dle čl. 2.3. těchto Podmínek je Nabyvatel povinen zaplatit 

Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě porušení 
povinností Nabyvatele dle čl. 2.2. a 2.4. je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši dvojnásobku aktuální ceníkové ceny, za kterou Poskytovatel nabízí instalaci Software na jedno 
koncové zařízení, a to za každé zařízení, na němž došlo k porušení těchto povinností. Smluvní pokuta za 
porušení čl. 2.2. a 2.4., nemá vliv na smluvní pokutu za porušení čl. 2.3., přičemž obě smluvní pokuty 
mohou být Poskytovatelem požadovány souběžně, jsou-li splněny podmínky pro vznik těchto nároků. 
Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody ve výši, přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od doručení výzvy k její úhradě 
Nabyvateli. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Licence a vztahy z ní vzniklé se řídí právem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 SB., občanským 

zákoníkem, a zák. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem. 
5.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů 

neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ostatních částí těchto Podmínek. 
5.3. Ostatní práva a povinnosti, neupravená těmito Podmínkami, se řídí Smlouvou a aplikovatelnými právními 

předpisy České republiky. 
5.4. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy. 


