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LICENČNÍ SMLOUVA K UŽÍVÁNÍ POKLADNÍHO SW ENJOY  

 

Použité zkratky:  

AUTOR 

ECU, s.r.o.  IČ: 2723255, zastoupena: Ing. Jan Veverkou  

 

SOFTWARE 

POKLADNÍ SW Enjoy POS, Enjoy Manager, Enjoy Motion, Enjoy Email Report, Enjoy LiveStats /webová 

aplikace/ 

 

HARDWARE  

Konfigurace vašich zařízení, zejména pokladny, počítač 

 

1. UDĚLENÍ LICENCE 

 AUTOR vám uděluje nevýlučnou, nepřevoditelnou omezenou licenci k  používání SOFTWARE 

v rozsahu vámi zakoupené varianty, dané daňovým dokladem a servisní měsíční smlouvou. Udělení 

licence je podmíněno tím, že budete neustále dodržovat všechna licenčních omezení a restrikce 

uvedené v této smlouvě. Pokud porušíte jakékoli z těchto omezení a restrikcí, udělení licence pozbývá 

automaticky a okamžitě platnosti. Jakékoli používání SOFTWARE nad rámec platného udělení licence 

zakládá porušení práv duševního vlastnictví AUTORA, jakož i podstatné porušení této smlouvy. Verze 

licence je určena dokladem o zaplacení. Verzí licence se rozumí zejména na jakém počtu pokladnách 

a počítačích či jiných zařízeních je můžete používat.  

 

Jestliže nepoužíváte licencovanou kopii SOFTWARU, nesmíte SOFTWARE ani budoucí aktualizace 

SOFTWARU instalovat. Pro identifikaci instalace mohou být použity základní údaje o HARDWARE, 

avšak žádné určitelné osobní údaje.  

 

SMÍTE ZHOTOVIT JEDNU ZÁLOŽNÍ KOPII SOFTWARU. MŮŽETE POUŽÍT JEDNU (1) ZÁLOŽNÍ 

KOPII VÝHRADNĚ K ARCHIVAČNÍM ÚČELŮM A K OPĚTOVNÉ INSTALACI SOFTWARU NA 

POČÍTAČI. KOPIE NESMÍTE PŮJČIT, PRONAJMOUT ANI JINÝM ZPŮSOBEM PŘEVÉST NA 

JINÉHO UŽIVATELE. 
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2. VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ  

AUTOR si vyhrazuje všechna ostatní práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě. 

Tento SOFTWARE je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami 

o duševním vlastnictví. AUTOR vlastní veškerá majetková a autorská práva a další práva 

duševního vlastnictví, týkající se SOFTWARE. SOFTWARE se neprodává, pouze se uděluje 

licence k jeho užívání. 

 

3. OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉ ANALÝZY, DEKOMPILACE A STROJOVÉHO KÓDU  

Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, de-kompilaci nebo převod do/ze strojového kódu 

SOFTWARE.  

 

4. OMEZENÍ NA PRODEJ, PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ  

SOFTWARE nesmíte prodávat, pronajímat ani půjčovat. 

 

5. DALŠÍ SOFTWAROVÉ SLUŽBY  

Tato smlouva se vztahuje na aktualizace, doplňky, služby odborné pomoci nebo součásti 

internetových služeb SOFTWARE, které obdržíte od AUTORA, pokud nepřijmete aktualizované  

smluvní podmínky, nebo pokud se na ně vztahuje jiná smlouva. 

 

6. UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY  

Pokud nedodržíte podmínky této smlouvy, může AUTOR bez ohledu na jakákoli jiná práva tuto 

licenční smlouvu zrušit. 

 

7. CELKOVÁ DOHODA, ODDĚLITELNOST  

Tato smlouva (včetně jakýchkoli dodatků nebo doplňků této smlouvy, jež jsou dodávány se 

SOFTWARE) tvoří úplnou dohodu mezi vámi a AUTOREM týkající se SOFTWARE a služeb 

odborné pomoci nebo jiných služeb (pokud existují) a nahrazuje veškeré dřívější nebo současné 

ústní či písemné dohody, návrhy a prohlášení v souvislosti se SOFTWARE nebo jakékoli jiné 

záležitosti, kterých se tato smlouva týká. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je 

považováno za neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné, zůstávají ostatní ustanovení plně 

v platnosti.  
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8. ZÁRUKA  

Souhlasíte s tím, že žádný SOFTWARE není bezchybný a rozhodně vám doporučujeme pravidelně 

zálohovat vaše soubory. Za předpokladu, že máte platnou licenci, vám AUTOR zaručuje, že 

po dobu třiceti (30) dnů od data přijetí vaší licence na užívání SOFTWARE nebo po nejkratší 

období povolené rozhodným právem bude SOFTWARE v podstatných rysech fungovat v souladu 

s doprovodnými materiály. V případě, že SOFTWARE nebude odpovídat této záruce, AUTOR 

SOFTWARE opraví nebo vymění.  

 

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, pokud to není stanoveno v záruce 

AUTORA, nebude AUTOR odpovídat za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, 

přerušení obchodu, ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) vzniklé v důsledku 

nemožnosti užívat SOFTWARE nebo nesprávné funkce SOFTWARE, i když byl AUTOR 

na možnost vzniku takových škod upozorněn. V každém případě bude celková odpovědnost 

AUTORA na základě jakéhokoli ustanovení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem omezena 

na částku, kterou jste skutečně za SOFTWARE zaplatili. Tato omezení se nevztahují na jakoukoli 

odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena příslušnými zákony.  

 

10. SERVISNÍ SMLOUVA 

Od roku 1.1.2017 se licence k používání SOFTWARE poskytuje výhradně společně se servisní 

smlouvou. Servisní smlouva vám zaručuje služby definované variantou této servisní smlouvy. 

Zejména služba EET odesílání dat, služba pro poskytování pomoci se SOFTWARE, podpora 

v případě nenadálé situace (výpadek služeb, poškozený HARDWARE, apod.) 

 

11. POZASTAVENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 

V případě prodlení více než 1 měsíc s platbou za udělení licence k SOFTWARE či za servisní služby, 

Vám je licence pozastavena a nesmíte SOFTWARE používat do uhrazení vašich závazků vůči 

AUTORovi. AUTOR má právo vám licenci pozastavit či úplně ukončit. 

 

 

V Praze dne 11.1.2019 

Ing. Jan Veverka  

jednatel společnosti 


