
Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA  

1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a 
společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. 
firemní potřebu výhradně dle zakoupené konfigurace a dodržovat 
toto licenční ujednání.  

2. Prodávající prodává SW JÍDELNA ve stavu určeném k běžnému 
užívání dle této smlouvy a včetně dodané dokumentace a manuálu. 
Před použitím SW JÍDELNA je kupující povinen si řádně 
prostudovat veškerou dokumentaci, dodanou spolu se SW 
JÍDELNA a postupovat podle ní. Dokumentace může mít formu 
textového souboru či helpu.  

3. SW JÍDELNA je dodáván tak jak je. Povinností prodávajícího není 
zabudovávat do SW nové funkce.  

4. Kupující je povinen při koupi SW JÍDELNA, nejpozději ihned po 
nainstalování SW JÍDELNA, řádně vyplnit, podepsat a předat zpět 
prodávajícímu Registrační kartu uživatele.  

5. Datem zakoupení, výhradně v případě, kdy prodávající obdrží včas 
řádně vyplněnou Registrační kartu, počíná běžet záruční doba v 
délce 90 dní. V případě, kdy prodávající neobdrží registrační kartu 
od kupujícího do 30 dnů po prodeji, nebo je tato špatně či neúplně 
vyplněna, neposkytuje prodávající žádnou záruční dobu a nemá 
vůči kupujícímu z této smlouvy ani žádné jiné povinnosti. 
Povinnosti kupujícího dle licenčního ujednání a autorského zákona 
však kupujícího i v tomto případě plně zavazují.  

6. Kupující nesmí:  
a. instalovat ani užívat SW JÍDELNA na více počítačích než 

dle zakoupené licence,  
b. pořizovat jakékoliv kopie zakoupeného SW JÍDELNA, s 

výjimkou jedné záložní kopie pro účely archivace,  
c. šířit případné kopie SW JÍDELNA, případně šířit jakékoliv 

související texty, půjčovat, pronajímat, či jinak poskytovat 
SW JÍDELNA, či s ním související texty s výjimkou 
demoverzí,  

d. zakoupený SW JÍDELNA měnit, překládat jej do jiných 
programovacích či národních jazyků nebo zdrojového tvaru, 

e. užívat, případně zahrnovat SW JÍDELNA či jeho části do 
jiného software a šířit produkty takto vzniklé,  

f. převádět práva získaná touto smlouvou na jakoukoliv jinou 
osobu bez svolení autora,  

g. jednat jakýmkoliv způsobem v rozporu s touto smlouvou a 
tímto licenčním ujednáním.  

7. Kupující je povinen dodržovat veškeré povinnosti tohoto 
licenčního ujednání. V případě porušení jakéhokoliv závazku 
licenčního ujednání ze strany kupujícího je kupující povinen a 
zavazuje se podpisem této smlouvy zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši pětinásobku zaplacené kupní ceny, splatnou na 
vyžádání.  

8. Kupující je povinen okamžikem porušení tohoto licenčního 
ujednání:  



a. přestat používat SW JÍDELNA,  
b. zničit všechny nosiče SW JÍDELNA (instalační diskety) a 

související textové materiály, které nabyl,  
c. zničit jakékoliv možné kopie, případně produkty vzniklé 

změnou, novým překladem či zahrnutím do jiného software. 
9. Záruka se v případě předání řádně vyplněné registrační karty 

vztahuje na provoz software tak, jak je popsán v manuálu a za 
podmínek v manuálu stanovených. Software je schopen plnit pouze 
ty funkce, které jsou popsány v manuálu s tím, že si prodávající 
ponechává právo odchylek skutečné funkce software od popisu v 
manuálu bez předchozího upozornění.  

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od nahlášení závady, 
podléhající záruce do doby odstranění této závady.  

11. Reklamace v záruční době proběhne vždy po konzultaci s 
odbornými pracovníky prodávajícího výhradně některým z těchto 
způsobů:  

a. Telefonickým nebo faxovým oznámením závady na 
konzultační linku prodávajícího (HotLine) v provozní době. 
Telefonní číslo konzultační linky prodávající uvádí ve 
svých prezentačních a informačních materiálech. Na 
základě tohoto oznámení dohodne pracovník prodávajícího 
nejvhodnější způsob odstranění závady.  

b. Doručením příslušných instalačních disket spolu s 
podrobným popisem závady a podrobným popisem 
počítače, na kterém je SW JÍDELNA nainstalován do 
provozovny firmy poštou. V případě uznání závady zašle 
prodávající kupujícímu nové instalační diskety.  

12. Lze sjednat návštěvu odborného pracovníka prodávajícího v 
prostorách kupujícího. V tomto případě je však kupující povinen 
uhradit ihned v hotovosti proti potvrzení cestovní náklady za ujeté 
kilometry, náhradu času odborného pracovníka stráveného na cestě 
dle platného servisního ceníku. Pokud se reklamace ukáže 
neoprávněnou, uhradí kupující dále případné provedené práce dle 
platného servisního ceníku prodávajícího.  

13. Prodávající má právo ve výjimečných případech požadovat na 
kupujícím, aby se dostavil do prostor prodávajícího se svým 
počítačem, na kterém vykazuje SW JÍDELNA údajnou závadu.  

14. Prodávající nehradí náklady kupujícího, spojené s reklamací.  
15. Prodávající ručí za škody, prokazatelně vzniklé řádným užíváním 

SW JÍDELNA jen do výše zaplacené kupní ceny SW JÍDELNA a 
to výhradně v tom případě, kdy mu kupující včas doručí řádně 
vyplněnou a podepsanou registrační kartu. Prodávající neručí za 
případné škody, vzniklé nesprávným použitím SW JÍDELNA (v 
rozporu s manuálem), či škody vzniklé užitím SW JÍDELNA v 
rozporu s touto smlouvou. Prodávající neručí za vady přepravy a 
doručování.  

16. Okamžikem porušení licenčního ujednání ze strany kupujícího 
končí veškeré povinnosti prodávajícího vůči kupujícímu.  

Ostatní ujednání  



1. Prodávající po uplynutí záruční doby poskytuje kupujícímu, který 
neporušil licenční ujednání, s ohledem na své kapacitní možnosti a 
za úhradu pozáruční servis.  

2. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly dodržování licenčního 
ujednání ze strany kupujícího. Touto kontrolou může prodávající 
pověřit i třetí osoby. V případě zjištěné závady je dokazování plně 
na kupujícím.  

3. V případě sporu účastníci sjednávají, že místně příslušným je 
Obvodní soud v Praze 4.  

4. Účastníci sjednali, že tato kupní smlouva podléhá obchodnímu 
zákoníku.  

Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoliv v tísni a na výraz 
souhlasu s obsahem smlouvy tuto podepisují. 
Kupující stvrzuje tuto smlouvu podpisem na registrační kartě uživatele.  
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