Licenční podmínky k užívání softwarových produktů
společnosti AQUA HEALTH, s.r.o.
Softwarové produkty (elektronická díla) jsou dále v těchto Licenčních podmínkách souhrnně označovány jen jako
„Aplikace“ Toto ustanovení se použije i za předpokladu že Aqua Health poskytl aplikaci odběrateli bezplatně.
Tato smlouva je licenční smlouvou mezi uživatelem Aplikace (dále jen „odběratel“) a společností Aqua Health, s.r.o.
IČ:26212528 (dále jen „Aqua Health“)
1. Předmětem Smlouvy je závazek Aqua Health udělit odběrateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat
Aplikaci, závazek odběratele uhradit odměnu za poskytnutí licence a dodržovat podmínky uvedené v těchto
Licenčních podmínkách.
2. Odběratel objednáním jakýchkoliv služeb či jakýchkoliv produktů společnosti Aqua Health potvrzuje, že se před
objednáním seznámil s obchodními podmínkami Aqua Health a že s nimi výslovně souhlasí.
3. Odběratel používáním Aplikace společnosti Aqua Health potvrzuje, že se před objednáním seznámil s těmito
licenčními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
4. Odběratel se stává právoplatným uživatelem Aplikace po uhrazení kupní ceny.
5. Odběratel je oprávněn licenci užívat samostatně.
6. Je zakázáno Aplikaci pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo
fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám její využití.
7. Odběratel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách,
na nichž je Aplikace založena nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Aplikace. Tyto znalosti
nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k
jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Aqua Health. O těchto
znalostech je odběratel povinen zachovávat mlčenlivost. V případě že odběratel poruší mlčenlivost, je Aqua
Health oprávněn požadovat uhrazení všech vzniklých škod.
8. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Aqua Health licenci postoupit třetí osobě, byť
jen zčásti.
9. Aplikace dodaná s tímto licenčním ujednáním je majetkem společnosti Aqua Health. Aplikace je chráněna
zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými
právními předpisy.
10. Zánikem odběratele přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
11. Aqua Health může provádět změny konfigurace aplikace, programové úpravy a podobně (například na základě
požadavku uživatele, při změně právních předpisů, v rámci vývoje nových modulů atd). Odběratel je vždy
povinen si zkontrolovat kompletní funkčnost a obsah Aplikace dle jemu udělené licence, zejména po zásahu
(aktualizaci, konfiguraci) technika Aqua Health.
12. Odběratel není povinen licenci využít. Nevyužije-li odběratel licenci vůbec, Aqua Health není povinen vrátit
odběrateli odměnu, kterou od něho přijal na základě této licenční smlouvy.
13. Odběratel je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti
vytvořené zálohy. Aqua Health nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat.
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14. Aqua Health má právo shromažďovat statistické údaje zejména o využívání Aplikace (číslo aktuální verze,
statistiky o čtení aktualit atd.) odběratelem a to především za účelem vylepšení Aplikace a případného
příslušenství.
15. Aqua Health nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, následných škod,
vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání
nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití Aplikace
Aqua Health, a to i v případě, že Aqua Health byl označen jako možný původce těchto škod, a také včetně
případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Aqua Health nenese odpovědnost za ušlý zisk
odběratele. Aqua Health v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů z Aplikace předávaných
orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům.
16. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných
povinností ze strany Aqua Health nepřevýší částku zaplacenou odběratelem za poskytnutí licence, a to bez
ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
17. Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení
smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního
neplatného ujednání.
18. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že
v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
19. Smluvní strany po přečtení této licenční smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato licenční
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.
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