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Licenční smlouva 
na používání software produktu m@gnetpro 
mezi společnosti WDT s.r.o. a koncovým uživatelem 
 

 

m@gnetpro je internetový publikační systém pro tvorbu a aktualizaci www stránek, provozovaný 
na principu aplikační služby ASP (Application Service Providing). 

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem je smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo 
právnickou osobou) a výrobcem software produktu m@gnetpro. 

Software produkt obsahuje: 

• dokumentaci v tzv. „on-line" neboli elektronické formě umístěné na internetové adrese 
http://www.magnetpro.cz/manualy 

• elektronický přístupový kód (tzv. login), pomocí kterého uživatel vstupuje do editačních 
a správních modulů 

Vstupem do modulů editace a správy, souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud 
s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, WDT s.r.o. vám nemůže udělit licenci na software 
produkt. V tomto případě nejste oprávněni k používání software produktu a měli byste si 
bezodkladně vyžádat informace týkající se náhrady zaplacené částky. 

Licence na softwarový produkt 

Software produkt je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami 
o duševním vlastnictví. Software produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. 
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ČL. 1 — UDĚLENÍ LICENCE 

• Na základě této smlouvy je vám uděleno právo užívat software produkt v rozsahu zakoupených modulů. 

• Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, můžete používat a spouštět moduly software prodduktu na 
straně serveru provozovaném společností WDT s.r.o. 

• Klientská část software produktu může být spuštěna, zobrazena, sdílena nebo jinak používána současně 
na/nebo z různých počítačů připojených do sítě Internet. 

ČL. 2 — POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ 

• Omezení týkající se zpětné analýzy případné dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, 
dekompilace nebo převod ze strojového kódu software produktu nejsou povoleny. 

• Licence na software produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro jiné užití. 

• Veškerá svoje práva v rámci této smlouvy jste oprávněni trvale převést. 

• Bez omezení dalších práv může WDT s.r.o. ukončit trvání práv udělených touto smlouvou, jestliže nesplníte 
její podmínky.  

ČL. 3 — INOVACE 

• WDT s.r.o. si vyhrazuje právo inovací verze ("upgrade") bez nutnosti ohlášení této skutečnosti uživateli. 

ČL. 4 — ODPOVĚDNOST ZA OBSAH 

• Uživatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují 
do práv třetích osob), který byl vytvořen prostřednictvím tohoto software produktu. 

ČL. 5 — AUTORSKÁ PRÁVA 

• Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se software produktu (včetně, ale bez 
omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, 
jež jsou součástí software produktu), doprovodné tištěné materiály, jsou majetkem WDT s.r.o. 

• Všechna práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena WDT s.r.o. 
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ČL. 6 — HOTLINE 

• Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se této smlouvy nebo chcete-li se z jakéhokoli jiného důvodu spojit či 
potřebujete odbornou pomoc obraťte se prosím na http://www.magnetpro.cz/hotline. 

ČL. 7 — ZÁRUKA 

• WDT s.r.o. se zaručuje, že software produkt bude funkční v souladu s aktuální platnou dokumentací 
(http://www.magnetpro.cz/manualy) po dobu 24 měsíců od data převzetí. 

• WDT s.r.o. neuznává žádné další záruky výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané včetně, ale nikoliv 
výhradně, ve vztahu k mlčky předpokládaným zárukám vztahujícím se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti 
pro určitý účel. Toto se týká software produktu včetně doprovodných materiálů. V žádném případě 
odpovědnost WDT s.r.o. nepřevýší částku Vámi zaplacenou za vystavení Licence m@gnetpro, a to bez 
ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.  


