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1. DEFINICE
1.1

1.6

Držitel licence

Osoba, které je udělena licence ke konkrétním
modulům nebo programům: i) prostřednictvím
licenčního certifikátu vydaného Společností nebo
generovaného licenčním aktivačním systémem,
nebo (ii) jiným způsobem, který Společnost pro
konkrétní případ použije.
1.2

Software Společnosti

Veškerý software, ke kterému je Společnost
oprávněna přímo udělit licenci a dále software, ke
kterému je Společnost oprávněna udělit sublicenci
na základě jakéhokoliv jiného práva.
1.3

Licencovaný software

Software Společnosti ve své aktuální verzi platné v
době udělení licence, k jehož užívání byla v souladu
s touto licenční smlouvou a v rozsahu práv určeném
licenčním certifikátem udělena licence konkrétnímu
držiteli licence.
1.4

Software NFR

Verze softwaru Společnosti označená jako „Not-forresale“ nebo NFR (software, který není určený k
dalšímu prodeji), která obsahuje všechny plné
funkce jako příslušný software Společnosti, lze jí
však využívat výhradně za účelem propagace,
konkrétně pro prezentace nebo školení uživatelů
příslušného softwaru.
1.5

Zkušební software

Verze softwaru Společnosti označená jako „Trial“,
která (i) vykazuje všechny funkce, lze jí ovšem
využívat jen na omezenou dobu, nebo (ii) které lze
využívat na neomezenou dobu, avšak s omezenými
funkcemi. Zkušebního softwaru smí využívat jen
koncoví uživatelé za účelem vyhodnocení
příslušného softwaru Společnosti.

Licence

Nevýhradní právo používat licencovaný software a
související dokumentaci, které uděluje Společnost
držiteli licence v omezeném rozsahu jeho
obchodních aktivit, v souladu s touto licenční
smlouvou a pokud je tak uvedeno, na omezenou
dobu uvedenou v licenčním certifikátu.
1.7

Outsourcingová licence

Licence, na základě které má uživatel licence právo
poskytnout
své
služby
třetím
stranám
prostřednictvím využití licenčního softwaru.
1.8

Předplacená licence

Časově omezená licence poskytnutá formou
předplatného užívacích práv k softwaru na dobu
určitou, kterou lze úhradou dalšího licenčního
poplatku prodloužit.
1.9

Licenční certifikát

Certifikát, který vystaví Společnost pro konkrétního
držitele licence za účelem udělení licence. Licenční
certifikát obsahuje především (i) datum udělení
licence, (ii) jednotlivé moduly a programy nebo
jejich počet, na který se vztahuje udělené právo na
užívání (např. počet serverů, clusterů, terminálů a
připojených zařízení), a další případné parametry
licence, (III) časové období, na které je udělená
licence omezena, včetně (iv) odkazu na aktuální
verzi licenční smlouvy s koncovým uživatelem s
uvedením podmínek, za kterých je licence jejímu
držiteli udělena. Společnost si vyhrazuje právo určit,
anebo čas od času aktualizovat způsob vystavení
nebo distribuce licenčního certifikátu, s ohledem na
distribuční kanály, aktivaci licence a metody ověření
držitele licence, které jsou v daném okamžiku k
dispozici. Licenční certifikát lze vystavit především
(v závislosti na dohodě mezi držitelem
licence/partnerem a Společností) jako tištěné
vyhotovení nebo vyhotovení vygenerované
systémem ověření licence Společnosti na základě
aktivace licence elektronickými prostředky.
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1.10

Autorizovaný partner Společnosti

2.2

Partnerská společnost, která je Společností
oprávněna provádět distribuci, implementaci a
údržbu softwaru Společnosti.
1.11

Licenční poplatek

Poplatek, který se držitel licence zavazuje uhradit
Společnosti přímo nebo nepřímo (prostřednictvím
autorizovaného partnera) za udělení licence.
Licenční poplatek se hradí ve výši odpovídající
aktuální navrhované maloobchodní ceně výrobce
(MSRP) Společnosti platné pro licencovaný
software, pokud se držitel licence a Společnost
nedohodnou na jiné výši licenčního poplatku.
Společnost si vyhrazuje právo poskytnout software
bezplatně.
1.12

Související dokumentace

Všechny materiály, dokumentace, specifikace,
technické manuály, uživatelské manuály, schémata,
popisy souborů a další písemné informace
související s licencovaným softwarem (nehledě na
formu dokumentace, ať již tištěnou nebo
elektronickou), které popisují funkce a používání
licencovaného softwaru a jsou veřejně k dispozici
nebo se běžně poskytují zákazníkům s příslušným
licencovaným softwarem.
1.13

Softwarová podpora

Softwarová podpora je doplňková volitelná služba
poskytovaná držiteli licence Společností nebo
autorizovaným partnerem na základě samostatné
služby o poskytnutí softwarové podpory.

2. UŽÍVÁNÍ
2.1

SOFTWARU

Předmět licence

Na základě vystavení licenčního certifikátu anebo
akceptace této licenční smlouvy s koncovým
uživatelem je držiteli licence udělena licence za
podmínek této licenční smlouvy.

Právo na užívání licenčního softwaru

Společnost prohlašuje, že má právo poskytnout
licenci k licencovanému softwaru. Obě smluvní
strany berou na vědomí, že držitel licence podle
této smlouvy nezískává vlastnictví k licencovanému
softwaru a že držitel licence získává pouze právo
užít software způsobem a v rozsahu uvedeném v
aktuálně platné licenční smlouvě Společnosti s
koncovým uživatelem.
V případě, kdy softwarové produkty třetích stran,
které mohou podléhat vlastním licenčním
podmínkám (např. knihovny programů, části
softwarových nástrojů atd.) jsou součástí softwaru
Společnosti, tato poskytne držiteli licence
nejjednodušší bezvýhradní a nepřenosné právo na
užívání softwarových produktů třetích stran v
rozsahu nezbytném k provozu licencovaného
softwaru, a to v rozsahu a za podmínek
specifikovaných v dokumentu Smluvní podmínky
využití softwaru třetích stran, který tvoří nedílnou
součást této licenční smlouvy s koncovým
uživatelem
a
je
dostupný
zde:
https://www.ysoft.com/en/support-services/thirdparty-software-terms-and-conditions.
2.3

Omezená platnost licence, pravidla zrušení
a blokování

Dokud Společnost neobdrží od držitele licence celý
licenční poplatek za udělení licence, má držitel
licence jen dočasné právo na užívání licencovaného
softwaru podmíněné včasnou úhradou licenčního
poplatku a Společnost může na základě vlastního
rozhodnutí zajistit dočasnou povahu provozu
licencovaného softwaru učiněním odpovídajících
technických opatření včetně aktivace blokačního
kódu (podle níže uvedených ustanovení) v rámci
licencovaného softwaru.
Společnost je dále oprávněna okamžitě ukončit
licenci v případě, že ve lhůtě splatnosti nebyl z
jakéhokoliv důvodu uhrazen celý licenční poplatek
na bankovní účet Společnosti. V tomto případě je
uživatel licence povinen: (i) vrátit související
dokumentaci k licencovanému softwaru včetně
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všech médií obsahujících instalační soubory;
(ii)doložit písemně a na žádost Společnosti zničení
všech záložních instalací a instalačních souborů k
licencovanému softwaru; (iii) zdržet se užití
licencovaného softwaru; (iv) a umožnit zástupcům
Společnosti kontrolu splnění těchto závazků.
Licencovaný software může obsahovat počítačový
kód schopný automatické blokace řádného provozu
nebo fungování licencovaného softwaru nebo jeho
částí. Tento blokační kód může být aktivován v
případě, že: (i) Společnosti není uhrazen celý
licenční poplatek; (ii) Společnosti není umožněn
odpovídající přístup k licenčnímu softwaru za
účelem pravidelného vynulování tohoto kódu (dle
daného případu); (iii) držitel licence porušil tuto
licenční smlouvu s koncovým uživatelem; nebo (iv)
uživatel licence ukončil činnost nebo zanikl.
2.4

Nepřevoditelnost licence

Nebude-li výslovně uvedeno jinak v této licenční
smlouvě s koncovým uživatelem, uděluje se licence
k licenčnímu softwaru držiteli licence výhradně k
jeho vlastní podnikatelské činnosti. Bez souhlasu
Společnosti nesmí držitel licence za úplatu ani bez
ní, za protislužbu ani úhradu žádným způsobem
postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z udělené
licence, a nesmí zapůjčit, pronajmout, udělit dílčí
licenci nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést
licencovaný software nebo jej použít jako ručení
nebo jistinu ve svůj prospěch nebo pro závazky
jakékoliv jiné osoby.
2.5

Změny licence

Držitel licence nesmí použít licencovaný software
nad rámec udělené licence (např. začleněním
většího počtu uživatelů, terminálů, serverů atd.) a
licenci jiným způsobem, než jak je povoleno v této
smlouvě (např. jako konečnou licenci pro servery
atd.) bez předchozího písemného (nebo při
elektronické
aktivaci
licence
elektronicky
potvrzeného) souhlasu Společnosti (a tím překročit
rozsah licenčního certifikátu) a bez úhrady
dodatečného licenčního poplatku podle platného
ceníku Společnosti. Pokud by držitel licence použil
licencovaný software způsobem nebo v rozsahu,

který není povolen v této licenční smlouvě s
koncovým uživatelem, bez předchozího písemného
souhlasu Společnosti, má Společnost vůči držiteli
licence nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
dvojnásobku licenčního poplatku, kterou by držitel
licence býval musel získat k užívání softwaru
Společnosti v míře a za účelem, ke kterému ve
skutečnosti software Společnosti užívá. Úhrada
uvedené smluvní pokuty nemá vliv na nárok
Společnosti na ukončení platnosti licence udělené
uživateli licence a držitel licence nemá nárok na
kompenzaci nebo vrácení jakýchkoliv dříve
uhrazených licenčních poplatků.
2.6

Kopírování licencovaného softwaru

Držitel licence je oprávněn udělat jednu záložní
kopii instalačních disků/souborů pro licencovaný
software popř. licencovaný software, pokud
Společnost neschválí na základě oprávněné žádosti
jiný počet záložních kopií. Držitel licence nesmí
používat záložní kopii licencovaného softwaru v
rozsahu svých běžných činností, ke školení ani za
účelem předvedení. Držitel licence souhlasí s tím, že
označí záložní kopii prohlášením o právech
duševního vlastnictví Společnosti a upozorněním na
skutečnost, že se jedná výhradně o záložní kopii, a
dále identifikačními štítky s podrobnostmi o období,
na které je udělena licence. S výjimkou záložní kopie
nesmí držitel licence vytvářet kopie licencovaného
softwaru k žádnému jinému účelu.
2.7

Úpravy licencovaného softwaru

Držitel licence nesmí provádět reverse engineering,
dekompilovat ani rozkládat licencovaný software
ani žádný jiný software Společnosti a nesmí nijak
rekonstruovat zdrojový kód licencovaného
softwaru i jiného softwaru Společnosti a kde toto
omezení není povoleno podle platné legislativy, smí
tak činit jen v minimálním rozsahu a za účelem, jak
vyžaduje zákon.
2.8

Porušení práv souvisejících s licencovaným
softwarem

Držitel licence se zavazuje neprodleně informovat
Společnost v případě, že zjistí porušení práva
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Společnosti v souvislosti se softwarem Společnosti,
a zejména licencovaným softwarem, a poskytnout
Společnosti odpovídající pomoc při prosazení
nároku Společnosti, který se týká porušení práv k
softwaru Společnosti.
2.9

Záruky

Společnost zaručuje, že licencovaný software bude
po dobu 90 dnů od jeho instalace fungovat v
souladu se specifikacemi uvedenými v související
dokumentaci, pokud i) provoz softwaru nebude ve
střetu s jinými aplikacemi provozovanými držitelem
licence nebo v prostředí počítačových technologií
držitele licence, a ii) bude používán podle související
dokumentace, a iii) bude řádně nainstalován
osobou vyškolenou k tomuto účelu (např.
technikem Společnosti nebo autorizovaným
partnerem Společnosti), iv) bude řádně používán v
souladu se specifikacemi a k účelu licencovaného
softwaru.
Protože licencovaný software představuje moderní
produkt počítačových technologií svého druhu a
nelze aktuálně vyzkoušet a sledovat celé potenciální
využití tohoto softwaru, bere držitel licence na
vědomí, že vzhledem k variabilitě prostředí a
nepřetržitému vývoji technického zařízení,
prostřednictvím kterého je licencovaný software
provozován a spolu s kterým funguje, nemůže
Společnost zaručit, že licencovaný software bude
bezpodmínečně bezchybný. Společnost se však na
základě softwarové podpory pro danou licenci
(aktivované buď automaticky nebo volitelně)
zavazuje vynaložit maximální úsilí k nápravě
zjištěných vad, anomálií nebo opakovaných chyb,
které držitel licence nahlásí Společnosti, a napravit
tyto nedostatky dle vlastního uvážení a podle
závažnosti chyby prostřednictvím opravy „hotfix"
(jednorázové opravy) nebo všeobecné opravy
(kumulované aktualizace, aktualizace v rámci
údržby nebo nové verze) poskytované všem
oprávněným
uživatelům
příslušné
verze
licencovaného softwaru. Společnost si tímto
vyhrazuje právo vyřešit nárok plynoucí ze záruky
udělením licence na novější verzi licencovaného
softwaru s odpovídajícími funkcemi. Na dobu

poskytnuté
záruky
bude
prostřednictvím
autorizovaných partnerů Společnosti k dispozici
podpora pro příslušnou verzi licencovaného
softwaru.
Společnost si tímto vyhrazuje právo na občasné
vydání těchto oprav týkajících se jakéhokoliv
softwaru Společnosti za účelem vyřešení vad,
anomálií nebo omezené funkčnosti softwaru
Společnosti. Pokud tyto opravy (kumulované
aktualizace, opravy hotfix anebo aktualizace v rámci
údržby) nejsou držitelem licence uživatelem
instalovány, neplynou z tohoto pro držitele licence
žádné nároky z poskytnuté záruky.
V případě, že držitel licence neposkytne zástupci
Společnosti nebo autorizovanému partnerovi
odpovídající součinnost nezbytnou ke zjištění
příčiny a dopadu reklamované vady, včetně
odpovídající pomoci nezbytné pro její odstranění,
ztrácí v takovém rozsahu práva ze záruky.
Držitel licence je povinen vznést svůj nárok plynoucí
ze záruky (tzn. nárok na vyřešení vady
licencovaného
softwaru)
prostřednictvím
autorizovaného partnera Společnosti, který dodal
nebo dle daného případu implementoval
licencovaný software.
Záruka se nevztahuje na software poskytnutý
bezplatně.
2.10

Užívání novějších
držitelem licence

softwarových

verzí

Není-li v této licenční smlouvě s koncovým
uživatelem uvedeno jinak, může držitel licence
použít licencovaný software jen ve verzi uvedené v
licenčním certifikátu, přičemž platí tyto výjimky:
(i) V závislosti na softwarové podpoře aktivované
pro udělenou licenci (buď automaticky nebo
volitelně) může držitel licence využívat
novějších verzí licencovaného softwaru, který
vydala Společnost, po dobu aktivace
softwarové podpory;
(ii) Pokud se Společnost rozhodla nahradit
vzhledem k nutnosti opravy vad stávající verzi
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licencovaného softwaru uvedenou na
licenčním certifikátu novou verzí, může držitel
licence využívat pouze náhradní verzi
licencovaného softwaru, kterou Společnost
vydala za tímto účelem.
2.11

Závazky plynoucí z provozu licencovaného
softwaru

Licencovaný software lze provozovat a používat jen
k vlastním aktivitám držitele licence, pod dozorem
držitele licence a na jeho zodpovědnost. Držitel
licence nese výhradní zodpovědnost za (a)
posouzení vhodnosti použití licencovaného
softwaru vzhledem ke svým požadavkům, (b)
zajištění řádného užívání licencovaného softwaru s
ohledem na personál a IT infrastrukturu, (c)
zajištění, aby všechny počítačové programy a
hardware používaný ve spojení s licencovaným
softwarem byly především bez vad, které by měly
negativní vliv na funkčnost a provoz licencovaného
softwaru, (d) zřízení odpovídajícího provozního
dozoru a postupů v rámci organizace držitele
licence, a (e) přípravu a zavedení plánu
odstraňování vad včetně náhrady a bezpečnostních
opatření (zahrnující pravidelné a odpovídající
zálohování dat, bezpečnost datového provozu,
ochranu dat a redundanci kritických systémů), (f)
provoz softwaru v souladu se zákonem upravujícím
nakládání s osobními anebo důvěrnými údaji.
2.12

odpovědnosti Společnosti vůči koncovému uživateli
a všem třetím stranám, plynoucí z užívání
licencovaného softwaru, popř. jakékoliv jiné škody
je limitována celkovou částkou licenčního poplatku,
uhrazeného držitelem licence, a tato zodpovědnost
pokrývá všechny nároky držitele licence vůči
Společnosti, plynoucí z udělené licence na užívání
licencovaného software držitelem licence.
Společnost není rovněž zodpovědná za škody
způsobené (i) činnostmi třetích stran nebo
službami, které tyto strany poskytují, (ii) užíváním
jiného softwaru, nebo (iii) opomenutou údržbou
licencovaného softwaru (včetně mimo jiné
neprovedení instalace dostupných oprav), včetně
všech škod způsobených dalším dodaným
softwarem
nebo
službami
poskytovanými
autorizovanými partnery Společnosti.
2.13

Začátek platnosti a ukončení licence

Licence nabývá účinnosti k datu, ke kterému
držitele licence vyjádří svůj souhlas s podmínkami
licenční smlouvy Společnosti s koncovým
uživatelem, např. prostřednictvím souhlasu formou
click wrap. Licence je ukončena/vyprší s koncem
doby, na kterou byla udělena. Společnost může
ukončit licenci v případě, že držitel licence poruší
ustanovení této licenční smlouvy Společnosti s
koncovým uživatelem.
Nehledě na způsob
ukončení licence platí i nadále ustanovení
podčlánku 2.7, 2.8 a 2.11.

Zodpovědnost

V maximálním rozsahu umožněném platnou právní
úpravou Společnost není zodpovědná za žádnou
přímou ani nepřímou škodu (včetně mimo jiné
škody ve formě obchodní ztráty, daňových penále
nebo jiných dluhů vůči správním úřadům, ušlého
zisku, poškození obchodních vztahů a ztrátě nebo
poškození dat) vzniklou na straně držitele licence
nebo u jiných stran, kterým držitel licence poskytuje
služby plynoucí z užívání licencovaného softwaru v
souladu s obsahem příslušné licence nebo plynoucí
z užívání licencovaného softwaru. Toto ustanovení
rovněž platí v případě, kdy byla Společnost předem
informována o možnosti vzniku této škody. Celková
výše náhrady škody vzniklé na základě

K ONK RÉ T NÍ T Y P Y LI C E NC E
Na základě druhu získané licence mají v daném
případě přednost následující ustanovení před
všeobecnými licenčními podmínkami.

3. UŽÍVÁNÍ
3.1

SOFTWARU

NFR

Licenční poplatek

Licence na software NFR se uděluje zdarma, takže
uživatel licence není povinen hradit Společnosti
licenční poplatek za licenci na software NFR.
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3.2

Bez záruky a bez softwarové podpory

V souvislosti se softwarem NFR neposkytuje
Společnost
žádné
záruky
ani
přísliby
provozuschopnosti a funkcionality softwaru NFR.
Společnost na software NFR neposkytuje žádnou
softwarovou podporu.

dle vlastního uvážení licenci na užívání zkušebního
softwaru s okamžitým účinkem a bez jakékoliv
náhrady uživateli licence, i když licence na užívání
zkušebního softwaru není podle níže uvedených
ustanovení odstavce 1.5 technicky omezena na
určitou dobu.

Držitel licence může používat software NFR pouze
ve verzi v něm uvedené, během platnosti licence má
však držitel licence právo získávat aktualizace.
3.3

Ukončení licence

5.1

Společnost je oprávněna ukončit dle vlastního
uvážení licenci na užívání softwaru NFR s okamžitým
účinkem a bez jakékoliv náhrady držiteli licence.

4.UŽÍVÁNÍ

ZKUŠEBNÍHO

SOFTWARU

4.1

Licenční poplatek

Bez záruky a bez softwarové podpory

V souvislosti se zkušebním softwarem neposkytuje
Společnost
žádné
záruky
ani
přísliby
provozuschopnosti a funkcionality softwaru.
Společnost na zkušební software neposkytuje
žádnou softwarovou podporu.
Držitel licence může používat zkušební software
pouze ve verzi v něm uvedené, během platnosti
licence má však držitel licence právo získávat
aktualizace.

4.3

Ukončení licence

LICENCE

Licenční certifikát

Kromě informací uvedených výše v článku 1.9
obsahuje licenční certifikát podrobnosti o
osobě/osobách, které/kterým držitel licence může
poskytovat služby prostřednictvím licencovaného
softwaru
5.2

Licence na zkušební software se uděluje zdarma,
takže uživatel licence není povinen hradit
Společnosti licenční poplatek za licenci na zkušební
software.
4.2

5.OUTSOURCINGOVÁ

Rozsah licence

V případě udělení outsourcingové licence držiteli
licence je tento oprávněn poskytovat služby třetím
stranám prostřednictvím použití licencovaného
softwaru, avšak pouze třetím stranám uvedeným na
licenčním certifikátu
5.3

Zodpovědnost uživatele licence

V případě udělení outsourcingové licence má držitel
licence plnou zodpovědnost za všechny kroky
uvedené výše v článku 2.11 vůči osobě/osobám,
které/kterým se používáním licenčního softwaru
mají poskytovat služby.

6. PŘEDPLACENÁ
6.1

LICENCE

Užívání novějších verzí

Kromě výjimek uvedených v článku 2.10 může
držitel licence používat novější verze licencovaného
softwaru, které vydá Společnost v době
předplatného období softwaru, avšak jen do konce
období předplatného.

Držitel licence může používat zkušební software jen
na omezenou dobu (obvykle tři měsíce) a po
uplynutí této lhůty je Společnost oprávněna ukončit
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6.2

Doba trvání licence a její ukončení

Licence je ukončena na konci předplatného období
softwaru. Před jejím ukončením může držitel
licence prodloužit platnost licence tím, že
Společnosti uhradí odpovídající licenční poplatek. V
tomto případě se licence prodlužuje na dobu, na
kterou byl uhrazen licenční poplatek. Licenci lze
výše uvedeným způsobem opakovaně prodlužovat.

licenčními podmínkami) platnou v okamžiku
obnovení, prodloužení nebo aktualizace.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A
JURISDIKCE, ŘEŠENÍ SPORŮ
8.1
Tato licenční smlouva se bude řídit, bude
interpretována a vymáhána v souladu s právem
České republiky.

7.PRÁVA

STÁVAJÍCÍHO UŽIVATELE

LICENCE A ZMĚNY LICENČNÍ
SMLOUVY S KONCOVÝM
UŽIVATELEM
7.1 Uživatel licence, který získal od Společnosti
licenci před datem účinnosti této verze licenční
smlouvy s koncovým uživatelem:
(i) může používat licencovaný software v souladu
s licenčními podmínkami platnými v okamžiku
vydání příslušné licence,
(ii) má však právo rozhodnout se pro tuto verzi a
souhlasit s ní, přičemž v tomto případě platí, že
bude písemně informovat Společnost o svém
záměru a vůli přijmout tuto verzi licenční
smlouvy s koncovým uživatelem jako závaznou
verzi
(přímo
nebo
prostřednictvím
autorizovaných partnerů Společnosti a vždy s
odkazem na aktuální verzi tohoto dokumentu).

8.2
Veškeré spory vyplývající z této licenční
smlouvy s koncovým uživatelem a v souvislosti s
touto smlouvou budou řešeny s konečným účinkem
rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky v
souladu s jeho pravidly, třemi rozhodci v souladu s
pravidly rozhodčího soudu. Místem řízení je Praha a
jazykem řízení je angličtina.
8.3
Tato licenční smlouva s koncovým
uživatelem se nevztahuje na kolizní normy
jakýchkoli jurisdikcí ani na Úmluvu Organizace
spojených národů o smlouvách o mezinárodním
prodeji zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno.

Y Soft Corporation, a.s.

7.2 Držitel licence může používat licencovaný
software v souladu s licenčními podmínkami
(podmínky licenční smlouvy s koncovým
uživatelem) platnými v době vystavení licenčního
certifikátu až do (i) uplynutí licenčního období
uvedeného na licenčním certifikátu v případě
předplacené licence nebo (ii) aktualizace
licencovaného softwaru na vyšší verzi v případě
licence zakoupené na konkrétní časové období
nebo neomezené období. V případě prodloužení
předplatného nebo aktualizace licencovaného
softwaru souhlasí držitel licence s licenční smlouvou
s koncovým uživatelem (nebo s všeobecnými
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