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Licenční smlouva"
podle § 508 a násl. obch. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění k programovému produktu Inside software 
nicety (dále jen program Inside).!!
§1 Úvodní ujednání"
Touto smlouvou společnost Inside software s.r.o., IČ: 28593979, se sídlem Kpt. Jaroše 5589/38, 722 00 
Ostrava-Třebovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 24515, (dále jen poskytovatel), opravňuje vlastníka licence (dále jen nabyvatel) k nevýhradnímu 
užívání programu Inside za podmínek uvedených níže.!!
Program Inside je dílem chráněným autorskými právy podle přísl. ust. zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). 
Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným vykonavatelem autorských práv k dílu, které je předmětem této 
smlouvy a které bylo vytvořeno zaměstnanci shora označeného poskytovatele v rámci pracovněprávních 
vztahů, a je oprávněn toto dílo za smluvní úplatu (cenu plnění) šířit.!!
§2 Typy licencí"
1. Demonstrační verze - bezplatná licence opravňuje nabyvatele k vyzkoušení funkcionality programu 

Inside a k seznámení se s jeho možnostmi. Poskytovatel má právo kdykoliv inicializovat (vymazat) data 
spravovaná demonstrační verzí, případně jednostranně ukončit možnost jejího dalšího užívání.!

2. Licence na uživatele - licence opravňuje nabyvatele užívat Inside neomezeně co do objemu dat a času, 
a to maximálně v počtu souběžně pracujících uživatelů, pro kolik byla tato licence poskytnuta.!

3. Pronájem licence - licence opravňuje nabyvatele užívat Inside neomezeně v čase a v počtu uživatelů. 
Úplata za poskytnutí této licence se řídí platným ceníkem poskytovatele, a to množstvím nabyvatelem 
pořízených dat v programu Inside.!!

§3 Podmínky užívání licence"
1. Nabyvatel se zavazuje, že nebude užívat program Inside jinak, než jak je stanoveno v této smlouvě, a to 

ani pro svou vlastní potřebu, a že tedy nebude zejména:!
a. Rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit program Inside, ledaže se jedná o 

technické rozmnoženiny ve smyslu § 38a odst. 1 autorského zákona nebo rozmnoženiny nezbytně 
nutné pro zobrazení a provoz programu Inside dle této smlouvy.!

b. Jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat samostatné rozmnoženiny programu Inside, 
ledaže zákon stanoví jinak.!

c. Poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či 
bezúplatně, třetí osobě.!

d. Jakkoli program Inside zpřístupňovat, zejména jej rozšiřovat či jinak distribuovat, pronajímat, půjčovat 
nebo jinak předávat, tedy jakýmkoli způsobem dávat program Inside k dispozici třetí osobě, či jinak 
umožňovat třetí osobě jakýmkoli způsobem užívat program Inside, s výjimkou případů, kdy třetí osoba 
zajišťuje provozní potřeby nabyvatele a současně v produktu pracuje pouze s daty nabyvatele, např. 
externí účetní, externí správce systému apod.!

e. Odstraňovat nebo upravovat čísla licence programu Inside, či jakékoli jiné údaje obsažené 
v programu Inside.!!

2. Nabyvatel se zavazuje umožnit poskytovateli získávat z programu Inside informace o počtu 
přihlašovaných uživatelů nabyvatele nebo o množství nabyvatelem pořizovaných dat za účelem zajištění 
řádného naplnění této smlouvy.!

3. V případě požadavku na servisní podporu se nabyvatel zavazuje zpřístupnit poskytovateli v programu 
Inside svá data za účelem poskytování servisní podpory. V případě instalace programu Inside v prostředí 
nabyvatele je nabyvatel povinen umožnit se stejného důvodu vzdálený přístup nejen k programu Inside, 
ale i k datovému prostoru, kde je program Inside nainstalován (např. pomocí Vzdálené plochy, nebo 
jiného odpovídajícího nástroje).!

4. Na jedné licenci programu Inside může nabyvatel současně zpracovávat agendu i pro jiné právní subjekty, 
avšak za podmínky, že tuto činnost vykonávají pracovníci nabyvatele.!!

§4 Inovace"
Program Inside podléhá ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané verze programu 
Inside. Při inovaci programu Inside (SERVIS, upgrade) je nabyvatel povinen uzavřít novou licenční smlouvu 
vztahující se na inovovaný program, a to některým ze způsobů vymezených v této smlouvě.!
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§5 Smluvní podmínky a náhrada škody"
V případě porušení autorských práv stanovených autorským zákonem a touto licenční smlouvou se 
nabyvatel zavazuje uhradit poskytovateli prokázanou škodu v plné výši.!!
Přechod práv a povinností nabyvatele na jinou třetí osobu je možný po písemném oznámení poskytovateli. 
V případě, že by přechodem mohla být ohrožena práva poskytovatele, je poskytovatel oprávněn takový 
přechod nepovolit.!!
Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují porušení povinností specifikovaných v §3 odst. 
1 a §6 této smlouvy.!!
§6 Ochrana informací"
1. Každá ze stran je povinna zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých obchodních informacích, které 

získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále 
kdykoli po jejím podpisu.!

2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přebírající strana vyvine 
pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné 
informace. Obě smluvní strany se zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, 
nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, tvořící obchodní, výrobně technické povahy, mající 
skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení.!

3. Smluvní strany se dohodly nepředat informace podléhající obchodnímu tajemství třetí straně, ani svým 
vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou zaměstnanců, kteří se s nimi seznámí, v souladu a při 
plnění pracovních povinností plynoucích z této smlouvy. V případě víceprací nebo dodávky prací řízené 
samostatnými smlouvami si u těchto může nabyvatel vymínit omezující podmínky poskytování licenčního 
práva k takto vzniklým programům třetím stranám. Tyto omezující podmínky musí být vždy výslovně 
písemně smluveny oběma stranami před započetím daných programátorských prací.!

4. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné všechny informace, které jsou a 
nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických 
procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo 
jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další 
informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.!

5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:!
a. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,!
b. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly 

předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,!
c. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit 

svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,!
d. po uzavření této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská 

přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.!
6. Za prokázané porušení ustanovení o ochraně informací má poškozená strana právo požadovat po druhé 

smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý případ porušení.!
7. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 

účinnost skončí tři roky po ukončení účinnosti této smlouvy.!!!
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§7 Platnost a účinnost smlouvy"
1. Licenční smlouva je uzavřena a nabývá platnosti instalací programu Inside nebo přihlášením nabyvatele 

do programu Inside v rámci datového centra poskytovatele.!
2. Z důvodu podstatného porušení povinností ze strany poskytovatele podle této smlouvy může nabyvatel 

od této licenční smlouvy odstoupit.!
3. Pronájem licence programu Inside může být přerušen. Během přerušení pronájmu může nabyvatel 

program  Inside užívat bez možnosti pořizování nových dat v programu Inside!
4. Nabyvatel může pronájem licence Inside přerušit kdykoliv bez udání důvodů a bez nutnosti o této 

skutečnosti poskytovatele informovat.!
5. Poskytovatel může vynutit přerušení pronájmu licence Inside z důvodu minimálně 30-denního prodlení 

s uhrazením úplaty za poskytnutí této licence, a to na dobu, po kterou bude nabyvatel v prodlení.!
6. Ukončením pronájmu licence programu Inside se rozumí znemožnění dalšího užívání programu Inside 

s daty nabyvatele v jakékoliv podobě. Znemožněním dalšího užívání se rozumí trvalý výmaz databáze 
s daty nabyvatele a v případě instalace programu Inside na zařízení nabyvatele, tak výmaz programu 
Inside z tohoto zařízení.!

7. Nabyvatel může pronájem licence ukončit bez uvedení důvodu, a to kdykoli po uzavření této smlouvy, 
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou od doručení výpovědi.!

8. Poskytovatel může licenční smlouvu ukončit písemnou výpovědí z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy ze strany nabyvatele. Výpovědní lhůta je tříměsíční od doručení výpovědi.!

9. Ukončení (zánik) licenční smlouvy kteroukoli stranou není na újmu vzniklých práv obou stran.!!!
§8 Závěrečná ustanovení"
Veškeré majetkové spory mezi stranami související s touto smlouvou budou s vyloučením pravomoci 
obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem 
určeným na žádost žalující strany prezidentem Arbitrážního soudu České republiky, o.s., IČ: 26988879 (dále 
jen „ASČR“). Žádost o určení rozhodce společně s žalobou se doručuje ASČR na adresu sídla uvedeného 
na www.rozhodcidolozka.cz. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání, rozhodčí nález není 
třeba odůvodňovat a strany pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Poplatek za 
rozhodčí řízení ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, vždy však nejméně 5.000 Kč, je povinna uhradit 
rozhodci při podání žaloby žalující strana a při podání vzájemné žaloby, jakož i námitky započtení žalovaná 
strana. Doručování stranám v rozhodčím řízení provádí rozhodce nebo jím zmocněná osoba přímo nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.!!!
V Ostravě, dne 1.6.2012!!
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