LICENČNÍ UJEDNÁNÍ MONET+,a.s.

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ! Toto licenční ujednání („EULA“) upravuje podmínky, za kterých
koncový uživatel může používat získané softwarové produkty společnosti MONET+,a.s. (dále jen
MONET+), včetně příslušných instalačních médií, tištěných materiálů, dokumentace.
Tyto podmínky se vztahují pouze na řádně (legálně) získaný software společnosti MONET+.
Instalací, kopírováním nebo jakýmkoliv jiným užitím softwaru společnosti MONET+ výslovně potvrzujete, že souhlasíte se
všemi licenčními podmínkami tohoto ujednání. Důrazně proto doporučujeme se s těmito licenčními podmínkami
seznámit před instalací softwaru společnosti MONET+.
Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte software společnosti MONET+ používat žádným způsobem
a s případně již obdrženým (získaným) produktem se obraťte na svého dodavatele (poskytovatele).

PŘEDMĚT LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ
®

Předmětem tohoto licenčního ujednání je softwarový produkt CryptoPlus (dále jen softwarový produkt, produkt nebo
software) společnosti MONET+. Termín software zahrnuje i veškeré vyšší či modifikované verze, aktualizace, dodatky a
kopie produktu.

PŘEVZATÉ LICENCE
Tento produkt obsahuje software vytvořený pod záštitou OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
Tento
produkt
též
obsahuje
kryptografický
software,
který
vytvořil
©
©
Eric Young a Tim Hudson .

1. LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT
Společnost MONET+ Vám uděluje v souvislosti se získáním softwarového produktu pouze níže specifikovaná práva za
předpokladu, že budete dodržovat veškeré povinnosti podle těchto licenčních podmínek, jak jsou uvedeny níže.
Můžete provést libovolný počet instalací získaného softwaru. Spuštění a užívání softwaru je výlučně a neoddělitelně
vázáno k čipové kartě, která je součástí produktu a každé licence. Tato licence nesmí být sdílena. Více oprávněných
uživatelů však může využívat jednu instalaci softwaru.
Smíte zhotovit záložní kopie softwaru k archivačním účelům a k opětovnému nainstalování do počítače. Nesmíte vytvářet
žádné jiné kopie softwaru ani tištěných materiálů dodaných se softwarem. Pokud jste software obdrželi na hmotném
nosiči, nesmíte tento hmotný nosič ani jeho záložní kopii zapůjčit, pronajmout, poskytnout na leasing ani žádným jiným
způsobem převést či zpřístupnit třetí osobě.

CryptoPlus® - Copyright © 2016 MONET+,a.s.

Strana: 1 z 3

2. VÝHRADA PRÁV A VLASTNICTVÍ
Společnost MONET+ si výslovně vyhrazuje všechna autorská práva, která nejsou výslovně uvedena v tomto licenčním
ujednání. Tento produkt společnosti MONET+ je chráněn autorským zákonem a dalšími zákony a mezinárodními
dohodami o duševním vlastnictví.
Společnost MONET+ vykonává veškerá osobnostní i majetková autorská práva, která se žádným způsobem nepřevádí.
Uděluje se pouze oprávnění software užívat.

3. ZÁKAZ ZPĚTNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Nepovoluje se provádět jakoukoliv rekompilaci, transformaci, zpětnou analýzu či jiné operace reverzního inženýrství,
s výjimkou rozsahu výslovně povoleného v § 66 autorského zákona.

4. OCHRANNÉ ZNÁMKY
Na základě oprávnění k užívání softwaru nenabývá uživatel žádná práva ve spojení s ochrannými známkami společnosti
MONET+ nad rámec vyčerpání práv dle § 11 zákona o ochranných známkách.

5. REKLAMACE A ODBORNÁ POMOC
Se žádostmi o odbornou pomoc k softwaru a s reklamacemi se obracejte výlučně na svého dodavatele (poskytovatele)
produktu.

6. DOKLAD KONCOVÉHO UŽIVATELE O LICENCI
Dokladem o legálním nabytí software je (i) doklad o zaplacení licenčního poplatku (faktura), (ii) jiné písemné ujednání
o nabytí licence, nebo (iii) oprávněné držení čipové karty koncovým uživatelem, kterému byla vydána.

7. ZÁNIK LICENCE
Porušení podmínek tohoto licenčního ujednání má za následek okamžité ukončení platnosti licence. V takovém
případě musíte odinstalovat a zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti.
Byla-li čipová karta pouze vypůjčena či pronajata, končí platnost licence okamžikem, kdy výpůjčka či nájem skončil.
Užívání poté, co měl vypůjčitel či nájemce čipovou kartu vrátit, je v rozporu s licencí.

8. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST
Za účelem efektivní ochrany systému před porušením bezpečnosti zabezpečení a před malwarem, společnost MONET+
doporučuje pravidelné provádění záloh dat a systémových informací.
Doporučuje se použití všech dostupných funkcí zabezpečení, včetně, ale nikoliv pouze, antivirových programů, brány
firewall, instalace a používání dostupných aktualizací zabezpečení.
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9. OMEZENÁ ZÁRUKA A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Omezená záruka: Společnost MONET+ odpovídá za to, že se software shoduje ve svých podstatných aspektech
s funkčními vlastnostmi specifikovanými v uživatelské dokumentaci k softwaru. Omezená záruka musí být uplatněna
bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněný uživatel softwaru dozvěděl či mohl dozvědět o případných vadách, tj.
zásadních odchylkách softwaru od uživatelské dokumentace
Společnost MONET+ ani poskytovatelé tohoto software neodpovídají za jakékoliv škody, které by vznikly na základě
nesprávného použití software.
V případě, že software nesplní podmínky omezené záruky (viz výše), máte právo na odstoupení od licenční smlouvy
a vrácení finanční náhrady ve výši zaplaceného licenčního poplatku, byl-li Vámi hrazen přímo společnosti MONET+.
Žádné další nároky se nepřiznávají.

10. OMEZENÍ ZÁRUK
Výše uvedená omezená záruka je jedinou výslovně poskytnutou zárukou, kterou poskytuje společnost MONET+. Tato
záruka se poskytuje namísto veškerých dalších záruk či podobných závazků (pokud existují), vyplývajících z reklamních
sdělení, dokumentace, sdělení na obalu a dalších sdělení.
S výjimkou omezené záruky neposkytuje společnost MONET+ žádné další záruky ať již výslovné či předpokládané. Ve
vztahu k software zejména neposkytuje jakékoliv záruky vhodnosti pro určitý účel, spolehlivosti, dostupnosti, přesnosti,
úplnosti nebo nepřítomnosti virů.

11. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze vztahu mezi společností MONET+ a jakýmikoliv třetími osobami ve vztahu
k softwaru, se řídí zákony České republiky. Veškeré spory mezi společností MONET+ a jakýmikoliv třetími osobami
v souvislosti se softwarem budou projednány a s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České
republice. Spory, ve kterých právní předpisy umožňují dohodu stran na místní příslušnosti soudu, budou projednány
a s konečnou platností rozhodnuty Okresním soudem ve Zlíně ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní
soud a Krajský soud v Brně ve věcech, ve kterých rozhodují v prvním stupni krajské soudy.

12. ÚPLNÁ DOHODA A ROZDĚLITELNOST
Toto ujednání tvoří úplnou dohodu mezi společností MONET+ a třetími osobami týkající se softwaru a nahrazuje
veškeré ústní dohody, návrhy a prohlášení v souvislosti se softwarem.
V případě, že bude jakékoli ustanovení tohoto ujednání shledáno neúčinným, neplatným, nevymahatelným nebo
nezákonným, zůstanou ostatní ustanovení nadále plně v platnosti a účinnosti.
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