
LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE TreeINFO for SharePoint  

PRO ČESKOU REPUBLIKU (End-User-License-Agreement)  

Prosíme, pročtěte si pozorně následující text, který obsahuje podmínky, za kterých vám poskytujeme licenci na počítačový program TreeINFO for SharePoint. 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neinstalujte tento program. Pokud máte nainstalován program ve zkušební verzi s Trial licencí, program odinstalujte.  

Kopírování tohoto počítačového programu nebo jeho dokumentace mimo rozsah povolený touto licencí, je porušením autorského práva podle platných zákonů 

České republiky. Zhotovením kopie tohoto počítačového programu bez povolení firmy Sabris Consulting s.r.o., porušujete zákon. Můžete být vedeni k 

odpovědnosti vůči firmě Sabris Consulting s.r.o. za způsobené škody a můžete se vystavit trestnímu postihu.  

1. Udělení licence  

SABRIS Consulting s.r.o. (dále také „Poskytovatel“), výhradní distributor programu TreeINFO for SharePoint, Vám za níže uvedených podmínek uděluje nevýlučnou a 

nepřevoditelnou licenci na užívání počítačového programu (dále označovaného jako "software") a jeho průvodní dokumentace (dále jen "dokumentace") na Vašem 

vlastním zařízení, nebo na zařízení, které je pod Vaší kontrolou. V případě prostředí SharePoint on-premise není počet serverů, na kterých je software nainstalován, 

omezen, funkce software je možné používat v rámci jedné farmy SharePoint a jednoho IČO. V případě prostředí SharePoint on-line je možné software používat v rámci 

jednoho SharePoint tenanta a IČO formou roční nebo měsíční subskripce. Pokud je tento software verzí určenou pro výuku nebo testování, můžete jej používat výlučně 

ke školicím, cvičným a zkušebním účelům a k žádným jiným. Tato licence opravňuje ke zhotovení pouze jedné záložní kopie software. Tento programový komplet může  

obsahovat příručku a průvodní dokumentaci (dokumentace) v tištěné nebo elektronické podobě. Jestliže je dokumentace v tištěné formě, nesmí být kopírována. 

Jestliže je dokumentace v elektronické podobě, můžete vytisknout jednu (1) kopii, která nesmí být dále kopírována. Povinnou součástí software je v případě prostředí 

SharePoint on-premise roční softwarová podpora (maintenance), která se automaticky prodlužuje po jejím vypršení o další 1 rok do doby výpovědi této smlouvy dle 

podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy.  

2. Omezení  

Nabyvatel licence není oprávněn:  

a) pořizovat kopie software a dokumentace nad rámec vymezený touto licencí;  

b) provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání software  

c) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout licenci nebo jinak převést software a 

dokumentaci nebo jejich části, nebo práva udělená touto licenční smlouvou na jakoukoli další osobu;  

d) odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze software nebo z dokumentace  

e) za libovolným účelem software nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla;  

f) použít libovolné zařízení, software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu ochrany proti kopírování použitou v souvislosti se 

softwarem  

3. Autorská práva  

Vlastnická a autorská práva k software, k dokumentaci a k veškerým Vámi pořízeným kopiím náleží Poskytovateli. Neoprávněné kopírování software nebo 

dokumentace, nebo překročení výše uvedených omezení bude mít za následek automatické ukončení platnosti licence software.  

4. Záruky  

SABRIS Consulting s.r.o. ručí za to, že za normálních podmínek bude software zajišťovat prostředky a funkce obecně popsané v dokumentaci bez defektů. Veškerá 

odpovědnost firmy SABRIS Consulting s.r.o. a jediná možnost nápravy pro nabyvatele licence podle těchto záruk bude spočívat v tom, že se SABRIS Consulting s.r.o. 

podle vlastního rozhodnutí pokusí o opravy nebo vyřešeni chyb nebo vrátí licenční poplatek a ukončí platnost této licence. Tento způsob nápravy je podmíněn 

odinstalací software a dodání kopie stvrzenky o zaplacení tomu, kdo stvrzenku vydal, tj. autorizovanému partnerovi firmy SABRIS Consulting s.r.o. nebo firmě SABRIS 

Consulting s.r.o., a to do devadesáti (90) dnů od jejich předání nabyvateli licence.  

Kromě výše uvedených výslovných omezených záruk SABRIS Consulting s.r.o. neposkytuje a nabyvatel licence nedostává žádné další záruky, ať výslovné či mlčky 

předpokládané, vyplývající z jednání s nabyvatelem licence. SABRIS Consulting s.r.o. se výslovné zříká jakékoli další záruky, včetně předpokládané záruky za 

prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. SABRIS Consulting s.r.o. neručí za to, že software bude pracovat bez přerušení nebo bez chyb.  

5. Zřeknutí se odpovědnosti  

Software je určen jako pomocný nástroj pro zpracování a organizaci dokumentů. Není ovšem náhradou vašeho odborného úsudku. Jeho účelem je pomáhat při 

vlastním zpracování, ale nemůže nahradit úkony spojené vlastními závaznými předpisy či zákony, které určují způsob zacházení s nimi. Vzhledem k široké škále 

možných aplikací nebyl tento software vyzkoušen ve všech situacích, kde může nalézt uplatnění. SABRIS Consulting s.r.o. nebude žádným způsobem odpovídat za 

výsledky získané použitím softwaru. Osoby užívající software nesou odpovědnost za dozor nad softwarem, jeho řízení a kontrolu. Tato odpovědnost zahrnuje i 

určení vhodných aplikací softwaru a výběr programového vybavení k dosažení zamýšlených výsledků. Osoby užívající software nesou rovněž odpovědnost za 

zavedení vhodných a nezávislých postupů testování spolehlivosti a správnosti programových výstupů, včetně testů vypracovaných softwarových návrhů.  

6. Omezení odpovědnosti  

Společnost SABRIS Consulting s.r.o. nebude v žádném případě odpovědná za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, včetně ztrát dat, ztrát zisku, vzniklých nákladů 

na náhradu škod nebo jiných zvláštních, náhodných, následných či nepřímých škod vznikajících užíváním softwaru nebo dokumentace, nebo nemožností jejich 

užívání, bez ohledu na příčinu těchto škod a v rámci jakékoli teorie odpovědnosti. Toto omezení bude platit i v případě, že byla společnost SABRIS Consulting s.r.o. 

nebo kterýkoli její prodejce informován o možnosti takové ztráty nebo škody. Nabyvatel licence uznává, že licenční poplatek odpovídá této míře rizika.  

Poskytovatel nebude v žádném případě odpovídat za ztrátu nebo odcizení softwaru a nebude povinen poskytnout za ztracený nebo odcizený software žádnou náhradu. 

Za zajištění softwaru, manuálů před ztrátou nebo odcizením a za ochranu investice pojištěním či jiným způsobem je odpovědný výhradně nabyvate l licence.  

7. Odstoupení od smlouvy  

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy s uživatelem odstoupit, pokud uživatel poruší svou povinnost dle právních předpisů či této smlouvy. Odstoupení od smlouvy 

musí písemné. Smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna tuto smlouvu 

kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Výpovědní doba počne běžet první den měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pokud tři měsíce před ukončením doby, na kterou byla smlouva sjednaná, žádná ze smluvních stran nedoručí druhé straně 

výpověď smlouvy, smlouva se automaticky prodlužuje na stejnou dobu, na kterou byla původně sjednána. Ukončením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k 

užívání software. Cena za roční softwarovou údržbu (maintenance) nebo subskripci do dne účinnosti odstoupení od smlouvy se nevrací ani v poměrné výši.  

8. Obecná ustanovení  

Platnost této licence bude ukončena bez dalšího oznámení nebo opatření ze strany firmy SABRIS Consulting s.r.o., pokud se nabyvatel licence ocitne v úpadku nebo 

přejde do likvidace.  

Tato smlouva se bude řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi nabyvatelem licence a firmou SABRIS Consulting s.r.o. a 

nahrazuje veškerá sdělení nebo reklamu ve věci softwaru a dokumentace. Případné dotazy zodpoví příslušný autorizovaný prodejce firmy SABRIS Consulting s.r.o..  

V případě, že se kterékoli ustanovení těchto licenčních podmínek ukáže jako neplatné nebo jinak neúčinné, zůstanou ostatní podmínky této licence v platnosti v plném 

rozsahu. Smluvní strany se současně zavazují přijmout takové platné a účinné závazky, které se co nejvíce blíží smyslu ustanovení, které se ukázalo jako neplatné nebo 

neúčinné. 


