LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO APLIKACI
ČSOB BUSINESS CONNECTOR



Návrh Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, PSČ 150 57, Radlická 333/150,
identifikační číslo 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB) na uzavření následující Licenční smlouvy s koncovým
uživatelem pro ČSOB Business Connector (dále jen Licenční smlouva) následujícího znění:
PROSÍME ČTĚTE POZORNĚ!
Úvod
1. Smluvními stranami této Licenční smlouvy jste vy jakožto koncový uživatel a společnost ČSOB jako
poskytovatel licence. Předmětem Licenční smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence ohledně
ČSOB Business Connector, který zahrnuje aplikaci elektronického bankovnictví (dále jen Produkt).
2. Produkt je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících
s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon)
a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími právními předpisy o duševním
vlastnictví. Produkt se touto Licenční smlouvou nepřevádí, pouze se uděluje licence k jeho užití
v rozsahu vymezeném níže. Veškerá autorská a vlastnická práva k Produktu, včetně jeho součástí,
jakož i dokumentace dodávaná s Produktem a všechny kopie Produktu náleží ČSOB nebo jejím
dodavatelům.
3. Instalací, stažením, otevřením nebo jiným užitím Produktu vyjadřujete souhlas se všemi podmínkami
a ustanoveními této Licenční smlouvy, jste jimi vázán/-a/-i a akceptujete, že tato Licenční smlouva je
vynutitelná stejně jako jakákoliv jiná smlouva, kterou uzavíráte.
4. Pokud s podmínkami této Licenční smlouvy nesouhlasíte, Produkt neinstalujte ani jinak neužívejte.
Obsah licence
1. Předmětem licence je poskytnutí pouze těch oprávnění, která jsou výslovně touto Licenční smlouvou
udělena.
2. Jste oprávněn/-a/-i instalovat, spouštět, otevírat či jinak užívat (dále jen Užívat) jednu kopii Produktu
na jednom počítači nebo jiném elektronickém zařízení (dále jen Počítač). Jste oprávěn/-a/-i vytvořit
pro svou vlastní potřebu druhou kopii na svém přenosném Počítači. Jste oprávěn/-a/-i pořizovat
další kopii Produktu pro vlastní potřebu archivace nebo vytvoření záložních kopií.
3. Jste oprávěn/-a/-i uložit nebo jinak instalovat kopii Produktu do paměťového zařízení používaného
výhradně pro účely Užití Produktu na dalších Počítačích v rámci vaší interní sítě.
4. Nesmíte provádět žádné změny Produktu ani doprovodných souborů vyjma takových změn, které
jsou prováděny obslužnými programy dodanými s instalací Produktu. Nesmíte provádět dekompilaci,
trasování Produktu (reverzní inženýrství), zpětnou analýzu ani převod ze strojového kódu Produktu.
Zásah do Produktu nutný k vytvoření rozhraní k výměně dat s jiným počítačovým programem či
databází je povolen bez souhlasu ČSOB pouze tehdy, pokud to dokumentace Produktu výslovně
připouští.
5. Tato Licenční smlouva neuděluje žádná práva jakýmkoliv způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit,
umožnit užívání či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo
licenci třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu ČSOB.
6. Jestliže není v této Licenční smlouvě uvedeno jinak, nesmíte vytvářet kopie Produktu ani tištěných
materiálů dodaných s Produktem. Všechny kopie Produktu jste povinen/povinna/povinni zabezpečit
proti ztrátě, odcizení, zneužití třetími osobami, a to v souladu s využitím odborných znalostí
potřebných pro takové nakládaní s kopiemi, a musíte je označit všemi autorskými právy
a označeními jako originál.
Informace o omezených zárukách
1. ČSOB ani distributoři Produktu ani obchodní partneři ČSOB nenesou v žádném případě
odpovědnost za škody, ať jsou jakékoliv, ztráty na zisku z podnikání či jiné finanční ztráty, které
vznikly v důsledku nesprávného Užití nebo nemožnosti Užití Produktu nebo jinak chybného zadání.
2. ČSOB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv operace, které byly vámi učiněny. Zejména není
odpovědná za nesprávnou instalaci Produktu nebo za přizpůsobování Produktu za účelem integrace
Produktu s Vaším systémem.
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Odměna
Za poskytnutí licence dle této Licenční smlouvy jste povinen/povinna/povinni zaplatit společnosti ČSOB
odměnu v souladu se sazebníkem poplatků a odměn za poskytování peněžních a obchodních služeb
ČSOB ve výši v něm obsažené. Odměna nezahrnuje cenu za jakékoliv služby spočívající např.
v instalaci, zavedení, úpravě, podpoře či údržbě Produktu.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Licenční smlouva se řídí českým právem. Vztahy vyplývající z této Licenční smlouvy, které
nejsou upraveny v Autorském zákoně, se řídí příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou ustanovení, od kterých se tato Smlouva
výslovně odchyluje.
2. Tato Licenční smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Licenční
smlouvy.
3. Pokud nesplníte nebo porušíte podmínky této Licenční smlouvy, může společnost ČSOB bez
dalšího od Licenční smlouvy odstoupit. V případě odstoupení ČSOB není povinna Vám vrátit přijatou
odměnu za poskytnutí licence dle této Licenční smlouvy.
4. Tato Licenční smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
5. Tato Licenční smlouva pozbývá účinnosti dnem zániku Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB.
6. V případě zániku této Licenční smlouvy musíte bez zbytečného odkladu zničit všechny kopie
Produktu a všech jeho součástí. Produkt je možné instalovat jen po přijetí návrhu Licenční smlouvy
v plném rozsahu.
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