
 
 

 

LICENČNÍ PODMÍNKY 

pro užití počítačových programů Lookin´Body a Body-vision 

Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) firmy Lékárna-invest, s.r.o. IČO:26241773 

DIČ:CZ26241773 Brno-Jundrov, Prašnice 924/7 (dále jen „poskytovatel“)upravují vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s Kupní smlouvou k počítačovým programům Lookin´Body a 

Body-vision, uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) 

 

1. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při 
poskytnutí licence k software, při poskytování servisních služeb souvisejících se software nabyvateli. 
 

2. Software je na základě Kupní smlouvy poskytován nabyvateli výlučně pro užití na počítači nabyvatele, 
kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software. 
 

3. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 
software (licenci) a zajistit v základním rozsahu jeho provoz. 
 

4. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní. Licence k software je 
poskytována bez územního omezení. 
 

5. K nainstalovanému software může přistupovat a jeho funkce využívat jako koncový uživatel, pouze 
nabyvatel. 
 

6. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření Kupní smlouvy. Nabyvatel jakožto takový není povinen 
licenci využít. 
 

7. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy a v souladu s určením 
software. 

 
8. Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele. Není-li stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. 
 

9. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn 
software ze strany poskytovatele je tato aktualizace poskytnuta nabyvateli zdarma. Poskytovatel není 
povinen tyto změny software provádět. 

 
10. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že 

nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné 
užití software. 

 
11. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny 

a/nebo dekompilaci software. 
 

12. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv 
poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. 

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

počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se 
řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům. 

 
14. K aktivaci placené verze software dojde po uhrazení kupní ceny nabyvatelem. Neuhradí-li nabyvatel 

licenční cenu dle splatnosti, je poskytovatel oprávněn od poskytnutí licence odstoupit. 



 
 

 

15. Základní technická podpora je poskytována prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím 
veřejného diskusního fóra a vzdálenou správou PC-PC, a to v rozsahu stanoveném uvážením 
poskytovatele. 
 

16. Nabyvatel nesmí v rámci licence ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy 
poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné 
zájmy poskytovatele). 

 
17. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací 
ukládaných nabyvatelem. Nabyvatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní 
úkony nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě). 
 

18. Nabyvatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve 
specifikaci software, se za vadu nepovažuje. 
 

19. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku 
neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany 
nabyvatele nebo třetích osob. 

 
20. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. 
Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně 
zdrojového kódu software) či ostatní technické. 
 

21. Tyto licenční podmínky nabývají platnosti od 1.1.2014. 
 

 

 

 

 

 

 


