
Licenční smlouva na software společnosti CAD Studio a. s. 
 
Společnost CAD Studio a.s.. (dále jen „CAD Studio“) je ochotna udělit vám licenci na přiložený 
softwarový výrobek v případě, že přijmete všechny podmínky této licenční smlouvy (dále jen 
„Smlouvy“). Svůj souhlas s termíny a podmínkami této Smlouvy vyjadřujete rovněž použitím tohoto 
softwaru. 
 
 
1. Poskytnutí licence. Touto licenční smlouvou vám společnost CAD Studio uděluje nevýhradní a 
nepřevoditelné právo užívat kopii počítačového programu společnosti CAD Studio po celou dobu 
platnosti vaší licence při dodržení podmínek uvedených ve Smlouvě. Smlouva umožňuje pro každou 
zakoupenou licenci jedinému uživateli instalovat a užívat tento software pouze na jednom počítači a v 
jednom místě současně. 
  
2. Autorská práva. Počítačový program, který je předmětem této licenční smlouvy, je a nadále 
zůstává majetkem společnosti CAD Studio. Počítačový program je předmětem autorského práva a 
jako takový podléhá plně jeho ochraně. 
  
3. Omezení užívání. Program nesmíte: 
 
- použít způsobem, který by jakkoli ohrožoval či porušoval autorská práva výrobce. Je zakázáno    
  zejména pořizování kopií programu (s výjimkou pořízení kopií za účelem zálohy nebo instalace dle 
podmínek této smlouvy), dále nesmíte  
  program reprodukovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně  
  analyzovat nebo z něj zpracováním vytvářet odvozená díla. Všechna výslovně neudělená práva jsou 
  vyhrazena.  
- nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti CAD Studio předat, šířit, pronajmout,   
  půjčit, prodat, přenechat k užívání, sublicencovat nebo jinak převést Software nebo práva udělená 
touto licenční smlouvou na  
  jakoukoliv další osobu. 
 
4. Omezení převoditelnosti. Tato licence je dána Vám osobně a z tohoto důvodu Vám neumožňuje 
jakoukoli kopii programu dále prodávat, zapůjčit, postoupit, pronajmout či jakýmkoli jiným způsobem 
převádět na jinou osobu bez předchozího souhlasu firmy CAD Studio a.s. Jakýkoli převod v rozporu s 
tímto ustanovením je neplatný a je důvodem k ukončení platnosti Vaší licence bez nároku na vrácení 
uhrazeného licenčního poplatku. 
 
5. Ztráta oprávnění užívání. V případě, že se ocitnete v prodlení s úhradou licenčního poplatku, které 
bude delší než 30 dnů, ztrácíte bez dalšího oprávnění počítačový program užívat. 
V případě, že porušíte jakoukoli povinnost uvedenou v článku 3. Omezení užívání nebo 4. Omezení 
převoditelnosti ztrácíte bez dalšího oprávnění počítačový program užívat, a to bez nároku na vrácení 
uhrazeného licenčního poplatku. 
 
6. Multilicenční instalace. Zakoupením jedné instalace programu získáváte právo k použití programu 
pouze na jednom počítači. V případě zakoupení multilicenční instalace je pak počet instalací dán 
typem multilicence. 
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