

IFER – Monitoring and Mapping
Solutions, s.r.o. (dále v textu
IFER-MMS) uděluje licenci na
software a doprovodné materiály v
zásilce médií, pokud přistoupíte na všechny podmínky a ustanovení zahrnuté v této licenční smlouvě. Proto si, prosím,
před otevřením balení přiloženého software nebo licenčního kódu pozorně přečtěte všechny podmínky uvedené v této
licenční smlouvě. Otevření zásilky, podepsání a vrácení formuláře o registraci a přijetí licence budou považovány za
akceptování licenční smlouvy IFER-MMS. Pokud s uvedenými podmínkami a ustanoveními nesouhlasíte, nemůže Vám
být licence na užívání přiloženého software firmou IFER-MMS poskytnuta. V tom případě vraťte neporušené balení a
nepoužitý licenční klíč včetně všech dalších poskytnutých materiálů (diskety, CD apod. ) firmě IFER-MMS za účelem
náhrady. Pokud je porušeno balení software, licenčního kódu nebo nejsou vráceny všechny poskytnuté materiály, nelze
náhradu uplatňovat.



Na základě této smlouvy poskytuje firma  omezená práva na používání autorizovaného software, demo dat,
dokumentace, licenčního kódu. Práva, která v této smlouvě nejsou udělena, zůstávají ve vlastnictví firmy  a nejsou
uživateli poskytována.

 si ponechává výhradní právo na titul a vlastnictví kopie “Software a poskytnuté materiály” a uděluje uživateli
osobní, nevýhradní, nepřenosné licenční právo užívat “Software a poskytnuté materiály” firmy  na základě
podmínek této dohody. Uživatel se zavazuje chránit přiměřeným způsobem “Software a poskytnuté materiály” před
neoprávněným užitím, distribucí, publikováním a kopírováním.
Uživateli je povoleno:
 Užívat a nainstalovat do trvalé paměti počítače nebo počítačové sítě “Software a poskytnuté matriály” v kopiích, které
počtem a typem odpovídají zakoupeným licenčním poplatkům.
 Pokud “Software a poskytnuté materiály” obsahují více medií (např. CD-ROM a diskety), je oprávněn použít pouze jeden
soubor těchto medií a druhý nesmí použít na jiném počítači nebo počítačové síti, nesmí je zapůjčit, pronajmout nebo
postoupit jinému uživateli.
 Uživateli se povoluje pořízení pouze jedné záložní kopie software, a to pouze za účelem archivace po dobu trvání licenční
smlouvy. Další kopie je možno pořizovat pouze na základě písemného potvrzení od firmy 
 Dokumentaci online může uživatel pro své potřeby používat, kopírovat, měnit, reprodukovat, modifikovat, slučovat a/nebo
vytvářet z ní odvozené práce, při zachování autorských práv firmy . Nedílnou součástí tohoto software je
software MapObjects, který je chráněným MapObjects softwarem firmy ESRI a je duševním vlastnictvím této firmy a byl
zde použit s jejím svolením. Z toho vyplývá povinnost uživatele při každém použití části dokumentace uvést následující
oznámení o autorských právech objasňující vlastnická práva ESRI a  k online dokumentaci: „Části tohoto
dokumentu jsou duševním vlastnictvím firmy ESRI a  byly zde použity s jejím svolením. Copyright ©2009
Environmental Systems Research Institute, Inc., USA. Všechna práva vyhrazena. Copyright ©2009  - Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o. Česká republika. Všechna práva vyhrazena.“
Uživateli není povoleno:
 Prodat, pronajmout, udělit licenci, postoupit jinému uživateli, půjčit, přidělit, sdílet ani převést “Software a poskytnuté
materiály” jinému uživateli nebo umožnit třetí straně bez licence přístup k dřívějším nebo současným verzím “Software a
poskytnutých materiálů”, k žádným obnovením programů nebo k právům uživatele na základě této smlouvy.
 Provést nebo se pokusit provést dekompilaci a zpětné sestavení software.
 Provést nebo se pokusit provést odemčení nebo obejití softwarového kódu a hardwarového klíče.
 Odstranit nebo učinit nejasnými autorská práva nebo ochranné známky  a ESRI.
Firma  nezodpovídá za nepřímé, náhodné a následné škody, které vznikly užíváním “Software a poskytnutých
materiálů”, a to ani v případě, že firma  byla o možnosti takových škod uvědoměna.
Firma  a uživatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že všechna práva a povinnosti obou stran se budou řídit
obchodními zákony České republiky.
Uživatel i firma  souhlasí s tím, že tato smlouva je jedinou a kompletní smlouvou obou stran a nahrazuje jakékoliv
předchozí smlouvy, ujednání a úmluvy, týkající se uvedené záležitosti. Tato smlouva je účinná, závazná a platná pro obě
smluvní strany.
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