LICENČNÍ SMLOUVA

obchodní firma:
sídlo:
email:
IČ :
DIČ :
zapsána :
jednající:
(dále jen Poskytovatel)

Nuerasoft s.r.o.
Srbsko 4, 29402 Kněžmost
smlouvy@scilearn.cz
27427218
CZ27427218
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116203
Ing. Michaela Tilton, MBA, jednatelka

a
(dále jen Uživatel)
Pokud se v této smlouvě hovoří o Uživateli, rozumí se jím buď osoba, která uzavřela tuto smlouvu pro účely vlastního
vzdělávání nebo osoba, která uzavřela tuto smlouvu pro účely vzdělávání jiné osoby (např. jejího potomka, zaměstnance,
studenta apod.).
Uživatel je vždy povinen zajistit a plně odpovídá za to, že veškerá ustanovení této smlouvy ukládající povinnosti, zákazy či
omezení Uživateli bude v plném rozsahu respektovat i osoba pro účely jejíhož vzdělávání tuto smlouvu uzavřel a která
softwarový produkt sama užívá. Za případná porušení smlouvy ze strany této osoby odpovídá vždy Uživatel. Pokud se v této
smlouvě hovoří o právech, oprávněních či možnostech Uživatele, má je osoba, pro účely jejíhož vzdělávání je smlouva
uzavřena.
uzavírají v souladu s § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění tuto licenční smlouvu:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytovatel je pro území České a Slovenské republiky vykonavatelem majetkových autorských práv k on-line softwarovým
produktům s názvy Fast ForWord® a Reading Assistant™ (společně dále jen Softwarový produkt nebo produkt), jehož autorem
je společnost Scientific Learning Corporation se sídlem 300 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 600, Oakland, CA 94612-2040, U.S.A
(dále jen SLC). Poskytovatel či SLC může kdykoli dle svého uvážení rozšiřovat, modifikovat nebo odstraňovat části Softwarového
produktu.
2. Návrh na uzavření licenční smlouvy provede Uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce umístěné
na internetové adrese http://www.scilearn.cz a odesláním těchto údajů Poskytovateli kliknutím na tlačítko „registrovat se“. V
návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy Poskytovateli zašle Poskytovatel na adresu elektronické pošty uvedené
Uživatelem v návrhu na uzavření akceptaci tohoto návrhu na uzavření smlouvy nebo informaci o tom, že návrh na uzavření
smlouvy neakceptuje. Doručením akceptace Uživateli je licenční smlouva uzavřena. Spolu s akceptací Poskytovatel zašle fakturu
na objednané služby a po jejím uhrazení zašle Poskytovatel přihlašovací údaje Uživateli. Tyto přihlašovací údaje zůstanou stejné
po celou dobu poskytování služeb. Uživatel má díky těmto přihlašovacím údajům přístup ke svému účtu s kompletní historií
prováděných cvičení. Tento přístup bude zachován po dobu platnosti smlouvy.
II. LICENČNÍ PRÁVO. Toto licenční smlouvou Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Softwarový
produkt (licenci) a to způsoby, v rozsahu a za podmínek uvedených v této licenční smlouvě.
A) OBSAH LICENČNÍHO PRÁVA
1. Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak používat (dále jen „Užívat“) a to výlučně
pro účely svého vzdělávání, popř. pro účely vzdělávání jedné jiné osoby (např. potomka, zaměstnance, studenta apod.).
Součástí licence je možnost užívat podpůrné výukové materiály předávané e-mailem nebo v tištěné podobě.
2. Licence se poskytuje jako nevýhradní a nepřevoditelná. Uživatel není oprávněn licenci dále převádět ani umožnit užití
Softwarového produktu jakékoli třetí osobě. Vykonavatelem majetkových práv k Softwarovému produktu je nadále
Poskytovatel. Softwarový produkt je chráněn obchodním tajemstvím a prostřednictvím ochrany průmyslových práv. Všechna
práva, která nejsou Uživateli touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena Poskytovateli, popřípadě SLC.
3. Licence se uděluje pro území České a Slovenské republiky. Používání (přístup) z jakéhokoli třetího státu musí být předem
písemně schválené Poskytovatelem.
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B) ROZSAH A ZPŮSOB UŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
1. Softwarový produkt je spravován na serverech SLC a přístup k těmto serverům je výlučně prostřednictvím internetu (World
Wide Web). Poskytovatel neodpovídá za žádné zdržení nebo přerušení, ke kterému došlo při komunikaci přes internet ani za
žádnou případnou nekompatibilitu mezi Softwarovým produktem a poskytovatelem internetu nebo jiných služeb, které
Uživatel využívá. Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt je možno užívat pouze přihlášením přes internetový
prohlížeč, který musí umožňovat použití aktuální verze Java a Flash technologie a může vyžadovat speciální nastavení
prohlížeče. Uživatel bere na vědomí, že k řádnému užití Softwarového produktu může být nezbytná součinnost s dalšími
počítačovými programy. Uživatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními
ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.
2. Uživatel nese veškeré náklady na další software a hardware nutné pro užívání Softwarového produktu (např. počítač či jiné
obdobné zařízení, další software, sluchátka, připojení k internetu). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za funkčnost a
kompatibilitu hardware a software nutného k užívání Softwarového produktu.
3. Uživatel produkt používá na základě zakoupených kreditů na „studentské měsíce“. Studentský měsíc je období jednoho
kalendářního měsíce, kdy může uživatel používat softwarový produkt. Pokud uživatel použije produkt s názvem Fast ForWord®
více než třikrát během jednoho kalendářního měsíce nebo produkt s názvem Reading Assistant™ více než jedenkrát během
jednoho kalendářního měsíce, považuje se kredit na studentský měsíc za vyčerpaný. Kredit na studentský měsíc vždy platí na
jeden produkt – Fast ForWord® nebo Reading Assistant™. Maximální počet využití programu během jednoho kalendářního
měsíce není omezeno. Pokud by uživatel využil oba produkty v průběhu jednoho kalendářního měsíce, spotřebují se dva kredity
na studentské měsíce. Využití vícero modulů v programu Fast ForWord® nebo rozšířené knihovny v programu Reading
Assistant™ nemá na počet spotřebovaných kreditů za studentské měsíce vliv. Uživatel může používat produkty pouze v době
platnosti této licenční smlouvy a v souladu sní.
4. Použitím produktu se rozumí, že se Uživatel přihlásí použitím internetového prohlížeče na stránce „my SciLEARN Student
Login“ do online aplikace „my SciLEARN Student Exercises“ a klikne na tlačítko „Start“.
5. Uživatel bere na vědomí, že přístupové údaje slouží výlučně k užití Softwarového produktu jednou a tou stejnou osobou.
S ohledem na to, že Softwarový produkt se přizpůsobuje studentovi s každou odpovědí na jednotlivá cvičení, tak užití jakoukoli
třetí osobou způsobí znehodnocení jeho optimálního přizpůsobení jednomu uživateli a tím snížení jeho účinnosti.
6. Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt má ověřené účinky pouze v případě, že je využíván minimálně 5x týdně po
dobu nejméně tří měsíců.
3) ZAKÁZANÁ JEDNÁNÍ.
1. Je zakázáno:
i. Softwarový produkt kopírovat, pronajímat, půjčovat, sdílet, přepisovat, publikovat, měnit či vytvářet odvozené materiály,
distribuovat, poskytnout podlicenci jiným subjektům nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití včetně veřejné
ukázky či demonstrace či jinak neautorizovaně používat.
ii. Přihlásit se pod přihlašovacími údaji jiného Uživatele ať s jeho nebo bez jeho vědomí.
iii.. Používat Softwarový produkt k jakémukoliv nezákonnému účelu.
iv. Používat Softwarový produkt způsobem, který by mohl poškodit, znefunkčnit, přetížit nebo ochromit jeho používání
ostatními uživateli.
v. Pokusit se získat neautorizovaný přístup k Softwarovému produktu nebo kterékoliv jeho části, uživatelským účtům,
počítačovým systémům a sítím připojeným k Softwarovému produktu používáním prostředků k nelegálnímu získání hesel,
“hacking” nebo jiných aktivit zasahujících do Softwarového produktu.
vi. Použít jakéhokoliv robota, spidera, scrapera nebo jiného automatického způsobu jak získat přístup k Softwarovému
produktu za jakýmkoliv účelem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Uživatel dále nesmí použít jakékoliv
metody k tomu, aby obešel nastavení systému, které nedovoluje přístup robotům a jiné metody, které SLC používá k omezení
přístupu k online službám.
vii. Modifikovat, přeložit nebo vytvořit odvozený produkt Softwarového produktu.
viii. Použít podpůrné výukové materiály k jinému účelu, než v souvislosti s použitím poskytovaného Softwarového produktu.
ix. Modifikovat nebo se pokusit modifikovat nastavení počítače tak, aby uživatel obešel omezení této smlouvy.
x. Konečný uživatel se zavazuje zdržet se těchto aktivit:
a) Používat, kopírovat, pronajímat, podnajímat, půjčovat, licencovat, sublicencovat, prodávat, exportovat, zadávat, převádět,
distribuovat nebo v jakékoliv jiné formě rozšiřovat podpůrné výukové materiály, kromě situací, které jsou výslovně povoleny v
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této smlouvě nebo v zákoně. Uživatel má právo mít kopii manuálu a podpůrných výukových materiálů, které dostal od
provozovatele k použití pouze pro tohoto konečného uživatele v souladu s touto smlouvou. Jakákoliv kopie materiálů musí být
uložena se všemi označeními autorských práv a práv na ochranu duševního vlastnictví tak, jak byly označeny v originále, který
byl uživateli zaslán.
b) Modifikovat, přeložit nebo vytvořit derivativní dílo nebo adaptace z podpůrných materiálů.
c) Použít podpůrný materiál, který není software k jinému účelu než v souvislosti s použitím poskytovaných produktů a služeb.
d) Modifikovat nebo se pokusit modifikovat nastavení počítače tak, aby uživatel obešel omezení této smlouvy.
2. Uživatel se zavazuje zdržet se všech jednání uvedených výše a neposkytnout přístup jiné osobě, která by se takového jednání
dopustila.
3. Poruší-li Uživatel kterýkoli ze zákazů uvedených v této smlouvě, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a
zamezit Uživateli používat Softwarový produkt. Uživateli v tom případě nevzniká nárok na vrácení ani části zaplacené odměny.
Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4) ZÁKAZ UŽITÍ ZNALOSTÍ O SOFTWAROVÉM PRODUKTU.
1. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je
Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich
užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových
programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu,
ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele či SLC. O těchto
znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.
2. Uživatel se zavazuje uchovávat v tajnosti všechny aktivační kódy, hesla, identifikační čísla a přístupové údaje získané od
Poskytovatele a je oprávněn je používat pouze pro účely užívání Softwarového produktu v souladu s touto smlouvou.
III. AUTORSKÉ PRÁVO. Všechna autorská práva k Softwarovému produktu náleží společnosti SLC. Poskytovatel je
vykonavatelem majetkových autorských práv k Softwarovému produktu na území České a Slovenské republiky. Softwarový
produkt je chráněn zákony České a Slovenské republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími
příslušnými právními předpisy.
IV. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY.
1. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu neurčitou. V případě, že Uživatel
nepoužije produkt po dobu dvanácti kalendářních měsíců od posledního přihlášení, považuje se taková skutečnost za návrh
dohody na ukončení této licenční smlouvy, které Poskytovatel akceptuje. Již zakoupené kredity není možno vrátit. Uživatel
výslovně souhlasí s tím, že nevyčerpá-li zakoupené kredity, tyto bez náhrady propadnou, nedohodne-li se s Poskytovatelem
písemně jinak.
2. Pokud není stanoveno jinak, poskytuje se licence na dobu 70 let, nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy.
3. Tuto licenční smlouvu lze zrušit dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
4. V případě porušení této licenční smlouvy Uživatelem je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od
této smlouvy není dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení ceny licence, ani nárok na náhradu škody. Odstoupení nabývá
účinnosti okamžikem jeho doručení Uživateli. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že následujícím pracovním dnem po odeslání emailové zprávy na jeho e-mailovou adresu, tak jak ji uvedl při uzavření této smlouvy nebo následně písemně změnil, se
považuje veškerá korespondence dle této smlouvy za doručenou.
5. Uživatel, pokud je spotřebitelem ve smyslu §52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením §53 odst. 8 písm. a)
občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany
Poskytovatele. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s plněním této smlouvy tím, že zašle Uživateli přístupové údaje.
6. Dnem skončení licenční smlouvy končí veškerá práva užití Softwarového produktu poskytnutá Uživateli. V takovém případě
musí Uživatel nejpozději v den ukončení práva k užití ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny elektronické výukové
materiály, které mu byly v rámci plnění této smlouvy zaslány a dále neobnovitelně zničit tištěné výukové materiály, které mu
byly v rámci plnění této smlouvy předány nebo, které si uživatel vytiskl z elektronické verze.
V. ODMĚNA.
1. Licence k Softwarovému produktu je Uživateli poskytována úplatně. Výše ceny za poskytnutí licence je stanovena dohodou a
bude placena prostřednictvím nákupu kreditů od Poskytovatele nebo od jeho obchodního zástupce.
VI. OMEZENÍ ZÁVAZKŮ POSKYTOVATELE.
1. Nároky z odpovědnosti za vady nevzniknou, pokud byla vada Softwarového produktu způsobena vyšší mocí, nehodou,
špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s technickými
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požadavky uvedenými v dokumentaci, nebo počítačovými viry. Poskytovatel neodpovídá za vady Softwarového produktu v
případě, že je provozován na počítači spolu s jinými programy, které svou funkcí či podstatou brání jeho správnému fungování.
Poskytovatel neodpovídá za správnou funkci Softwarového produktu v případě, že je provozován na chybně konfigurovaném
počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě.). Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu historických
údajů z důvodů technického selhání vybavení Poskytovatele nebo u SLC.
2. Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt je výukovým programem a tudíž jeho výsledky jsou individuální.
Poskytovatel nemůže zaručit, že konkrétní výsledky Uživatele budou stejné jako průměrné výsledky uváděné ve studiích
prováděných k ověření výsledků Softwarového produktu. Za vadu Softwarového produktu nelze považovat to, že ten nepřinesl
Uživateli očekávané výsledky. Je rovněž vyloučena odpovědnost Poskytovatele za škodu – ušlý zisk vzniklý z uvedeného
důvodu.
3. V případě vzniku škody na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Softwarového produktu si
smluvní strany dohodly, s ohledem na podmínky a poskytování licence omezení náhrady této případné škody včetně ušlého
zisku vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada škody je omezena. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na všechny okolnosti
související s uzavřením této smlouvy, může úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Uživateli v důsledku vad Softwarového
produktu vzniknout, činit maximálně částku ve výši odměny zaplacené dle této smlouvy za poslední tři měsíce před vznikem
škodní události.
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození,
e-mailová adresa)
Poskytovatelem a to pro účely vedení evidence zákazníků, pro účely realizace práv a povinností z této licenční smlouvy a pro
účely zasílání informací související s používáním produktů (např. reporty činnosti Uživatele) Uživateli. Uživatel souhlasí s tím, že
pro stejné účely je Poskytovatel oprávněn osobní údaje předat SLC. Osobní údaje budou takto zpracovány po dobu neurčitou a
to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel
potvrzuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů.
2. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel a SLC použili jakákoliv elektronicky přenesená a jinak poskytnutá data a informace
vztahující se k poskytovaným službám a používání Softwarového produktu Uživatelem včetně výsledků testů k účelům
poskytování podpory uživatelům, výzkumu, normování, marketingu a jiným účelům s tím, že osobní údaje Uživatele nebudou
nikde veřejně uváděny s výjimkou případů, kdy k tomu dá písemný souhlas. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní data a
informace související s prací a výsledky používání programu byly přeneseny do SLC a případně i jiné organizaci poskytující
služby s tím, že všechny zúčastněné organizace dbají na dodržování ochrany osobních dat a v žádném případě tato data
nebudou použita tak, aby byli jednotliví uživatelé identifikováni, popřípadě data budou použita pouze agregovaně bez
specifikace osobních dat.
3. Uživatel současně uděluje souhlas k zasílání informací týkajících se Softwarového produktu a souvisejících služeb a produktů,
a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
1. Je-li některé ustanovení této licenční smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
některého ustanovení smlouvy není dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.
2. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou-li činěna písemnou formou, budou považována za doručená
v okamžiku přijetí nebo odepření přijetí stranou, které jsou zaslána, nebo pátým dnem po jejich uložení na poště. Adresy
k doručování jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou-li činěna
elektronickou formou, budou považována za doručená následujícím pracovním dnem po jejich odeslání na elektronickou
adresu druhé smluvní strany, tak jak je v případě Poskytovatele uvedena v záhlaví této smlouvy a v případě Uživatele jak ji
uvedl při uzavření této smlouvy nebo následně písemně změnil.
3. V případě prodlení Uživatele s placením odměny dle této smlouvy vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní
okolnosti případu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla
uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro
jednu ze stran.
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