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LICENČNÍ PODMÍNKY 

pro užití počítačového programu Hudební pexeso – Noteso, verze 1. 3. 

verze licenčních podmínek: CZ170701 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) firmy Ing. Václav Vacek, IČ: 76579352, 

místo podnikání 561 64 Jablonné nad Orlicí, Stroužníky 748 (dále jen „prodávající“) upravují 

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s kupní smlouvou k 

počítačovému programu Hudební pexeso - Noteso (dále jen „kupní smlouva“ a „software“) 

uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) 

prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na internetové adrese 

www.hernisety.cz (dále jen „webová stránka“) nebo webového rozhraní obchodu na adrese 

smluvního partnera prodávajícího. Tyto licenční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy 

vzniklé při akceptaci objednávky resp. při zakoupení software od prodávajícího nebo jeho 

smluvního partnera (viz např. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího: 

https://www.hernisety.cz/Obchodni-podminky-a7_0.htm) a nedílnou součástí samotného 

software. 

1.2. Software slouží ke hře, přičemž podrobnější specifikace funkcionality software a technická 

specifikace software jsou uvedeny na internetové adrese www.noteso.cz. 

1.3. Software je na základě licenčních podmínek poskytován kupujícímu výlučně pro užití na jeho 

vlastním počítači či počítačích, kdy kupující taktéž zajišťuje instalaci a provoz software. 

1.4. Software je poskytován za úplatu specifikovanou prodávajícím nebo jeho smluvními partnery.  

 

2. PŘEDMĚT LICENČNÍCH PODMÍNEK 

 

2.1. Prodávající poskytuje kupujícímu oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a 

v rozsahu stanoveném v čl. 3. a 4. licenčních podmínek. 

 

3. LICENCE K SOFTWARE 

 

3.1. Prodávající poskytuje kupujícímu licenci k software specifikovanou jedinečným Serial Number a 

Registration Code (dále jen registrační údaje). Bez použití registračních údajů není software 

funkční. 

3.2. Registrační údaje jsou unikátní pro kupujícího a vázány na jeho údaje zadané při nákupu 

software. Registrační údaje jsou nepřenositelné na třetí osoby.  

3.3. Kupující nesmí nijak samotný software a registrační údaje šířit, kopírovat, půjčovat či prodávat 

dál. 

3.4. Licence k software je poskytována bez územního omezení. 

3.5. Kupující nabývá licenci okamžikem uzavření kupní smlouvy. Licence k software je poskytnuta na 

dobu platnosti kupní smlouvy. 

3.6. Kupující je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenčních podmínek a v souladu 

s určením software.  
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3.7. Kupující není povinen licenci využít.  

3.8. Kupující nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). 

3.9. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn 

software ze strany prodávajícího je licence poskytnuta i k takto změněnému software. O 

případných úpravách, aktualizacích a vylepšeních informuje prodávající na stránkách 

www.noteso.cz.   

 

4. UŽITÍ SOFTWARE KUPUJÍCÍM 

 

4.1. Kupující bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Kupující se zavazuje, že 

nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit 

neoprávněné užití software.  

4.2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není kupující oprávněn provádět 

změny a/nebo dekompilaci software.  

4.3. Kupující není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv 

prodávajícího a případné informace ohledně autorských práv k software. 

4.4. Kupující bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími 

počítačovými programy. Kupující bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů 

se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.  

4.5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytné užít vlastní písničky, 

skladby nebo obrázky či jiný multimediální obsah v elektronické formě (dále jen multimediální 

data). Kupující bere na vědomí, že užití těchto dalších multimediálních dat se řídí zvláštními 

smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto multimediálním datům. Při jejich využití v rámci 

software potvrzuje, že má oprávnění tato multimediální data využívat. 

4.6. Kupující není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení prodávajícího s výjimkou 

prostředků, které nabízí administrační rozhraní software.  

4.7. Prodávající poskytuje kupujícímu návod a specifikaci k software uvedenou na stránkách 

www.noteso.cz a v elektronické formě i jako součást software. 

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  

 

5.1. Kupující je povinen zajistit dodržování ustanovení licenčních podmínek také ze strany koncových 

uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení licenčních podmínek koncovým uživatelem, 

odpovídá kupující prodávajícímu jako by licenční podmínky porušil sám.  

5.2. Kupující nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy prodávajícího 

(včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či 

oprávněné zájmy prodávajícího).  

5.3. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými právy z duševního vlastnictví k poskytnutí licence 

včetně všech práv zde uvedených. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

 

6.1. Kupující bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena 

ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.  
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6.2. Kupující je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění 

software.  

6.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku 

neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany 

kupujícího nebo třetích osob.  

6.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za nefunkčnost software vzniklou v 

důsledku užití software jiným způsobem nebo na jiných platformách než je uvedeno ve 

specifikaci a manuálu nebo zásahem (používáním) jiných programů nainstalovaných na počítači 

kupujícího (např. blokace antivirovým programem apod.).  

 

7. TRVÁNÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK 

 

7.1. Licenční podmínky nabývají účinnosti uzavřením kupní smlouvy resp. prodejem / nákupem 

software. 

7.2. Licenční smlouva je uzavřena na dobu neurčitou resp. na dobu trvání kupní smlouvy. 

 

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ  

 

8.1. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní smlouvě sjednané 

písemně.  

8.2. Licenční podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy k software a software samotného. 

8.3. Znění licenčních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek.  

8.4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na www.hernisety.cz.   

 

V Jablonném nad Orlicí dne 1. 7. 2017, Ing. Václav Vacek 

 

1 licence pro kupujícího – registrační údaje 

 

Jméno a příjmení: 

Název firmy: 

IČ: 

Sídlo / bydliště: 

E-mail: 

Serial Number:   

Registration Code:  


