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Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („licenční smlouva“) je právní smlouvou mezi vámi jako uživatelem („uživatel“) a 
společností Maxon nebo některou z jejích přidružených společností (dále jako „Poskytovatel licence“). Přijetím této licenční smlouvy 
během registračního procesu a / nebo stažením, instalací, reprodukcí nebo jiným používáním softwaru poskytnutého poskytovatelem 
licence (dále jako „Software“) uzavírá uživatel tuto licenční smlouvu a tato licenční smlouva řídí užívání Software, přidružených médií 
a internetových služeb uživatelem. Poskytovatelem licence podle této licenční smlouvy je společnost Maxon Computer GmbH, pokud 
je licencován produkt pod značkou Maxon („produktové řady Cinema 4D“ a produktové řady Forger“). Poskytovatelem licence v rámci 
této licenční smlouvy je společnost Maxon Computer Inc., je-li licencován produkt pod značkou Redshift („produktové řady Redshift“). 
Poskytovatel licence v rámci této licenční smlouvy je taktéž společnost Maxon Computer Inc. pokud je licencován produkt pod 
značkou Red Giant („produktové řady Red Giant“). Používání softwaru bez uzavření této licenční smlouvy je porušením autorských práv.

§ 1 Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel licence je oprávněn poskytovat Software Uživateli a udělovat práva k užívání Softwaru na základě této Licenční 
smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví k softwaru a tato Licenční smlouva poskytuje 
omezenou licenci na použití Software, nikoli však na prodej nebo převod práv duševního vlastnictví Poskytovatele licence.

1.2 Pokud Uživatel uzavře tuto Licenční smlouvu jménem jiné fyzické osoby nebo právnické osoby, smluvní stranou této Licenční 
smlouvy bude pouze tato osoba nebo subjekt.

1.3 Poskytovatel licence dodává Software Uživateli tím, že jej zpřístupní ke stažení na internetu. Software může být zpřístupněn 
k instalaci a použití na zařízení nebo zpřístupněn prostřednictvím cloudu nebo webových služeb.

1.4 Poskytovatel licence poskytuje licenci na Software v rámci různých licenčních modelů. Převodem Softwaru se určuje příslušný 
licenční model, doba licence a výše licenčního poplatku. Tato licenční smlouva upravuje, jaké právo na užívání Uživatel získá 
s příslušným licenčním modelem a jaká obecná práva a povinnosti Uživatel má.

1.5 Aby bylo možné Software používat, musí se uživatel zaregistrovat u Poskytovatele licence a čas od času se připojit k internetu, 
aby bylo možné ověřit licenci Software. 

1.6 Poskytovatel licence neposkytuje údržbu a podporu softwaru podle této licenční smlouvy, pokud není v příslušném licenčním 
modelu stanoveno jinak.

1.7 Poskytovatel licence může na základě vlastního uvážení poskytnout Uživateli dokumentaci k Softwaru v elektronické podobě, 
zatímco Poskytovatel licence si v dokumentaci zachovává všechna práva duševního vlastnictví.

1.8 Tato licenční smlouva se nevztahuje na žádné programy Poskytovatele licence vydané před 3. zářím 2019 a před nimi, které 
uživatel zakoupil nebo licencoval s trvalou licencí podle jiné smlouvy.

1.9 Software se licencuje, neprodává se. S výjimkou případů výslovně zmíněných v této licenční smlouvě neexistují žádné další 
licence udělené Uživateli, výslovné, předpokládané, prostřednictvím estoppel nebo jinak. Všechna práva neudělená v této 
licenční smlouvě jsou vyhrazena Poskytovateli licence.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem
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§ 2 Trvalé licence

  Trvalé licence produktových řad Cinema 4D a Red Giant příslušných Poskytovatelů licencí udělují uživateli trvalé, placené, 
nevýlučné, nepřevoditelné, dále nesublicencovatelné a personalizované („na jmenovitého uživatele“) právo instalovat software 
na libovolný počet zařízení a používat software na jednom (1) zařízení, ale nikoli na různých zařízeních současně. Uživatel smí 
používat pouze licencovanou verzi Softwaru. Pokud byla trvalá licence převedena z jiné dříve licencované verze, může uživatel 
nainstalovat a používat každou verzi, nikoli však současně. Jako součást Trvalých licencí produktových řad Cinema 4D a Red 
Giant od Příslušných poskytovatelů licence může Poskytovatel licence dle vlastního uvážení poskytnout uživateli obecně 
dostupné aktualizace. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, tato trvalá licence nezahrnuje aktualizace, údržbu a 
podporu trvalé licence pro produktové řady Cinema 4D a Red Giant od příslušných Poskytovatelů licence.

§ 3 Předplatné licence

3.1 S předplatnou licencí pro Poskytovatelem licencí nabízeným produktovým řadám Cinema 4D, Forger, Red Giant a Redshift 
obdrží uživatel časově omezené, placené, nevýlučné, nepřevoditelné, dále nesublicencovatelné a personalizované („na 
jmenovitého uživatele“) právo instalovat software na libovolný počet zařízení a používat jej na jednom (1) zařízení, ale nikoli 
na různých zařízeních současně. Poskytovatel licence jako součást a po dobu platnosti předplatné licence poskytne uživateli 
obecně dostupné aktualizace a upgrady Softwaru, licence ale nezahrnuje další služby údržby a podpory.

3.2 Okamžikem zpřístupnění Softwaru bude stanovena omezená doba platnosti Předplatné licence. Předplatná licence se 
automaticky obnovuje na stejné období, ledaže Poskytovatel licence nebo Uživatel ukončí licenci formou oznámení v době 
před koncem aktuálního období. Během období je běžné ukončení předplatného vyloučeno.

3.3 Výše licenčního poplatku závisí na době trvání práva na užívání. Licenční poplatek je splatný při prvním převodu Softwaru a 
při každém prodloužení období. Udělení práva na užívání je podmíněno tím, že uživatel zaplatí splatný licenční poplatek.

3.4 Uživatel může používat jakoukoli dostupnou verzi Softwaru, nikoli však současně. Poskytovatel licence může na základě 
vlastního uvážení omezit právo používat na verze Softwaru, které nejsou starší než tři (3) roky.

§ 4 Týmové licence na jméno uživatele

4.1 S Týmovou licencí k Poskytovatelem licencí nabízeným produktovým řadám Cinema 4D, Forger, Red Giant a Redshift obdrží 
uživatel časově omezené, placené, nevýlučné, nepřevoditelné, dále nesublicencovatelné a personalizované („na jmenovitého 
uživatele“) právo instalovat software na libovolný počet zařízení a používat jej na jednom (1) zařízení, ale nikoli na různých 
zařízeních současně. Týmové licence jsou dostupné pouze ve formě Předplacených licencí podle aktuálních ustanovení a 
podmínek. 

4.2 Během platnosti Týmových licencí poskytne Poskytovatel licence uživateli firemní technickou podporu a školení k software 
podle aktuálních ustanovení a podmínek.

4.3 Pro kvalifikaci do programu Týmových licenci na jméno uživatele je nutné zakoupit určitý minimální počet licencí. Při koupi 
čtyřech a více Předplatných licencí určitých produktových řad, nabízených Poskytovatelem licencí, je nutné nakoupit tyto 
Předplatné licence v rámci programu Týmových licencí na jméno.

§ 5 Týmové plovoucí licence

5.1 S plovoucí licencí pro produktové řady Cinema 4D, Red Giant a Redshift od Poskytovatele licence má uživatel časově omezené, 
placené, nevýlučné, nepřenosné a dále nesublicencovatelné právo instalovat software na libovolný počet zařízení a používat 
Software na jednom (1) jediném zařízení pro každou licenci, ale ne na různých zařízeních současně. Licenční server nebo 
Týmová management konzole musí sledovat použití licencí a zajistit, aby nebyl překročen počet licencovaných souběžných 
použití. Plovoucí licence jsou k dispozici pouze ve formě Předplatných licencí za příslušných ustanovení a podmínek.
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5.2 Během platnosti Týmových plovoucích licencí poskytne Poskytovatel licence uživateli firemní technickou podporu a školení 
k software podle aktuálních ustanovení a podmínek.

5.3 Pro zařazení do programu Týmových plovoucích licencí nabízených Poskytovatelem licence je nutné zakoupit určitý minimální 
počet licencí. 

§ 6 Renderovací klienti

6.1 Renderovací klienti udělují Uživateli výnosné, nevýlučné, nepřenosné a nesublicencovatelné právo instalovat a používat 
renderovací klienty obsažené v Softwaru na zařízeních v interní renderovací farmě Uživatele.

6.2 Specifický software může zahrnovat aplikaci Cinema 4D Team Render Client. Uživatel může nainstalovat a používat klienta 
Cinema 4D Team Render Client na až pěti (5) zařízeních v renderovací farmě uživatele současně. Toto právo na užívání je 
omezeno obsahem: Uživatel může používat Cinema 4D Team Render Client k renderingu 3D počítačové grafiky a animací, 
které Uživatel vytvořil pro sebe nebo pro třetí strany. Uživatel nesmí používat klienta Cinema 4D Team Render (1.) mimo jeho 
(interní) renderovací farmu nebo intranet uživatele, (2.) pro zpracování dat třetích stran, rendering 3D grafiky a animací třetích 
stran nebo jiné renderovací služby pro třetí strany nebo (3) v renderovacích farmách, sítích nebo cloudových službách třetí 
strany.

6.3 Obsahuje-li Software aplikaci Command Line Render Client, může uživatel použít Command Line Render Client na 
licencovaném počtu zařízení v interní renderovací farmě uživatele. Toto právo na užívání je omezeno obsahem: Uživatel 
nesmí používat Command Line Render Client na rendering mimo vlastní (interní) renderovací farmu uživatele nebo v sítích 
nebo cloudových službách třetí strany, ani nabízet komerční renderovací služby (pro zamezení pochybností: toto ustanovení 
neomezuje použití pro rendering vlastních pracovních produktů pro komerční účely, ale také, aby se předešlo pochybnostem, 
Command Line Render Client nesmí být použit pro účely zřízení a provozu samostatné komerční renderovací služby). Uživatel 
může použít Command Line Render Client k renderingu 3D počítačové grafiky a Uživatel je také oprávněn renderovat animace, 
které Uživatel vytvořil pro sebe nebo pro třetí strany, zpracovávat data třetích stran, které nejsou komerčními renderovacími 
službami. Pro použití Command Line Render Clienta v (interní) renderovací farmě je vyžadován řídicí software třetí strany, 
který není součástí softwaru. Licenční server musí sledovat použití a zajistit, aby nebyl překročen počet licencovaných 
souběžných použití.

6.4 Renderovací klienti jsou k dispozici ve formě Trvalých licencí nebo Předplatných licencí za příslušných podmínek.

§ 7 Licence pro vzdělávání

7.1 Vzdělávací licence pro studenty nebo učitele uděluje Uživateli časově omezené, neplacené, nevýlučné, nepřenosné, 
nesublicencovatelné a personalizované („na jmenovitého uživatele“) právo instalovat software na libovolný počet zařízení a 
používat Software na jednom (1) zařízení, ale ne na různých zařízeních současně.

7.1.1 Toto právo na užívání je omezeno osobně: Uživatelem vzdělávací licence pro studenty nebo učitele musí být student 
nebo žák akreditované veřejné nebo soukromé univerzity nebo vysoké školy (včetně komunitní, juniorské nebo 
odborné vysoké školy), která uděluje tituly vyžadující prezenční nejméně ekvivalent dvou (2) let prezenčního studia, 
v akreditované veřejné nebo soukromé základní nebo střední škole poskytující prezenční výuku, nebo v domácí 
škole, definované příslušnými předpisy pro domácí školství. Právo na užívání se uděluje pouze uživatelům, jejichž 
vzdělávací činnost se týká oblasti, pro kterou je licencovaný software relevantní. Vzdělávací licence pro studenty 
nebo učitele je vázána na to, že uživatel prokáže, že patří do výše uvedené skupiny způsobilých osob. Pokud Uživatel 
tyto osobní požadavky již nesplňuje, musí o tom okamžitě informovat Poskytovatele licence. Poskytovatel licence 
k ověření, zda uživatel splňuje požadavky, a tím předchází zneužití licence pro vzdělávání pro studenty a učitele, 
používá ověřovací systém a proto účtuje uživateli poplatek za zpracování.
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7.1.2 Právo na užívání je omezeno obsahem: Uživatel může používat vzdělávací licenci software pro studenty a učitele 
výhradně pro účely učení, a nikoli přímo či nepřímo pro výzkumné, obchodní, profesionální nebo jiné účely k dosažení 
zisku. Uživatel smí používat pouze nejnovější verzi Softwaru. Jsou-li k dispozici upgrady nebo aktualizace softwaru, 
musí uživatel nainstalovat tyto upgrady nebo aktualizace, aby mu bylo dovoleno pokračovat v používání softwaru na 
základě vzdělávací licence. Funkce Softwaru mohou být omezené. Software Cinema 4D Team Render a Command 
Line Render Client nejsou k dispozici v rámci vzdělávací licence.

7.1.3 Právo na užívání je časově omezené: Uživatel smí používat Software na základě Vzdělávací licence pro studenty 
a učitele pouze tolik hodin denně, kolik je vhodné pro jeho vzdělávací aktivity. Vzdělávací licence pro studenty a 
učitele má omezenou dobu platnosti šest (6) měsíců. Lhůta se následně prodlužuje o dalších šest (6) měsíců až 
do celkového období čtyř (4) let, ledaže poskytovatel licence nebo uživatel ukončí vzdělávací licenci pro studenty a 
učitele s oznámením před koncem aktuálního období platnosti licence.

7.1.4 Pokud Poskytovatel licence udělí bezplatnou vzdělávací licenci pro studenty a učitele, ustanovení § 13 „Záruka 
mimo USA a Zřeknutí se záruky v USA“ (kromě § 13.2, který zůstává v platnosti) a § 14 „Omezení odpovědnosti“ 
(kromě § 14.2, který zůstává v platnosti) této Licenční smlouvy, se nahrazují těmito ustanoveními: (1) Uživatel bere 
na vědomí, že poskytovatel licence poskytuje software s laskavým svolením, bezplatně a „tak, jak je“. Software může 
mít závady, které by mohly způsobit poruchy programu, selhání systému, ztrátu dat nebo porušení práv třetích stran. 
Software nevyhovuje konkrétní úrovni použitelnosti, prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Poskytovatel licence 
není povinen poskytovat technickou údržbu a podporu, odstraňovat závady a obnovit selhané systémy a ztracená 
data. (2) S výhradou ustanovení § 13.2 a 14.2 odpovídá Poskytovatel licence v případě úmyslu a hrubé nedbalosti 
bez omezení; v případě zranění na životě, těle nebo zdraví; podle podmínek německého zákona o odpovědnosti za 
výrobek; a na základě záruky poskytnuté poskytovatelem licence. Jakákoli jiná odpovědnost poskytovatele licence 
je vyloučena.

7.2 Vzdělávací licence pro školy a univerzity uděluje Uživateli časově omezené, placené, nevýlučné, nepřevoditelné a 
nesublicencovatelné právo instalovat software na libovolný počet zařízení a používat jej na jednom (1) jediném zařízení , ale 
ne na různých zařízeních současně. Vzdělávací licence pro školy a univerzity je k dispozici pouze jako předplacená licence 
výhradně pro účely výuky. Tato licence umožňuje uživateli přístup k flexibilnímu licenčnímu programu s nízkými náklady, 
licencím per počítač, licencím pro sítě a organizace, bezplatným vzdělávacím programům a videonávodům, jakož i školením 
a certifikace instruktorů. Poskytnutím Softwaru budou stanoveny konkrétní podmínky licence.

7.2.1 Toto právo na užívání je omezeno osobně: Uživatel vzdělávací licence pro školy a univerzity musí patřit do výše 
uvedené skupiny kvalifikovaných škol nebo být zaměstnancem nebo nezávislým dodavatelem pracujícím pro 
kvalifikovanou fakultu, jak je definováno výše. Právo na užívání se uděluje pouze uživatelům, jejichž výuka se týká 
oblasti, pro kterou je licencovaný software relevantní. Vzdělávací licence pro školy a univerzity je vázána na to, že 
Uživatel prokáže, že patří do skupiny způsobilých fakult nebo osob definovaných výše. Pokud uživatel tyto osobní 
požadavky již nesplňuje, musí o tom okamžitě informovat Poskytovatele licence.

7.2.2 Právo na užívání je omezeno obsahem: Uživatel smí používat software ve formě vzdělávací licence pro školy a 
univerzity výhradně pro účely výuky, a nikoli přímo či nepřímo pro výzkumné, obchodní, profesní nebo jiné účely 
k dosažení zisku. Poskytovatel licence a uživatel se mohou dohodnout samostatně a odlišně, že uživatel může 
používat software nejen pro účely výuky, ale také přímo nebo nepřímo pro obchodní a komerční účely. Uživatel 
smí používat pouze nejnovější verzi Softwaru. Jsou-li k dispozici upgrady nebo aktualizace softwaru, musí uživatel 
nainstalovat tyto upgrady nebo aktualizace, aby jim bylo dovoleno pokračovat v používání softwaru na základě 
vzdělávací licence. Funkce Softwaru mohou být omezené. Software Cinema 4D Command Line Render Client není 
k dispozici v rámci vzdělávací licence pro školy a univerzity. Vzdělávací licence pro školy a univerzity nezahrnuje 
údržbu a podporu.

7.2.3 Právo na užívání je časově omezené: Uživatel smí používat Software ve formě Vzdělávací licence pro školy a 
univerzity pouze tolik hodin denně, kolik je vhodné pro jeho vyučovací činnost. Převodem Softwaru bude stanovena 
omezená doba platnosti předplatného. Licence na odběr se automaticky obnovuje ve stejném období, ledaže 
Poskytovatel licence nebo Uživatel ukončí licenci oznámením ve lhůtě před vypršením aktuálního období platnosti 
licence nebo pokud uživatel neprokáže, že stále patří do skupiny způsobilých škol nebo osob (jak je definováno výše) 
do konce současného období nebo kdykoli na žádost Poskytovatele licence. Během tohoto období je vyloučeno 
běžné ukončení předplatného.

7.2.4 Výše licenčního poplatku závisí na době užívání. Licenční poplatek je splatný při prvním převodu Softwaru a při 
každém prodloužení období. Udělení práva na užívání je podmíněno tím, že uživatel zaplatí splatný licenční poplatek.



Maxon Computer GmbH . Max-Planck-Str. 20 . D-61381 Friedrichsdorf . Germany . Tel. +49 (0)6172-5906-0 . info@maxon.net . www.maxon.net
Maxon Computer Inc. . 2640 Lavery Court Suite A . Newbury Park, CA 91320 . USA . info_us@maxon.net . www.maxon.net

7.3 Pokud má Poskytovatel licence podezření na zneužití vzdělávací licence nebo použití softwaru v rozporu s touto licenční 
smlouvou, zejména pokud jde o osobní, obsahové a časové limity, může Poskytovatel licence deaktivovat software dodaný 
ve formě Vzdělávací licence, aniž by tím vyloučil další řízení proti zneužití.

§ 8 Zkušební licence

8.1 Na základě zkušební licence pro produktové řady Cinema 4D, redshift a Red Giant od Poskytovatele licence získá uživatel 
časově omezené, bezplatné, nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné a personalizované („na jmenovitého uživatele“) 
právo na instalaci Software na libovolném počtu zařízení a použití softwaru na jednom (1) jediném zařízení, ale nikoli na 
různých zařízeních současně. Obsah tohoto práva na užívání je omezen: Uživatel může Software používat k testování a 
hodnocení. Použití, ať už přímo nebo nepřímo pro obchodní nebo komerční účely, pro účely školení nebo pro jakýkoli jiný 
účel (zejména pro jiné účely než testování nebo hodnocení), je výslovně zakázáno. Funkce a používání softwaru mohou být 
omezeny. Uživatel může používat pouze jednu (1) jednu zkušební licenci příslušného Softwaru za Poskytovatelem licence 
definované období. Podrobnosti týkající se tohoto časového období jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele 
licence. Zkušební licence pro produktové řady Cinema 4D a Red Giant Poskytovatele licence má omezenou dobu čtrnáct (14) 
dní bez automatického obnovení. Zkušební licence produktové řady Cinema 4D a Red Giant Poskytovatele licence nezahrnují 
aktualizace, upgrady, údržbu a podporu.

8.2 Pokud Poskytovatel licence udělí zkušební licenci, ustanovení § 13 „Záruka mimo USA a Prohlášení o záruce USA“ (kromě § 
13.2, který zůstává v platnosti) a § 14 „Omezení odpovědnosti“ (jiné než § 14.2, který zůstává v platnosti) této licenční smlouvy 
se nahrazují těmito ustanoveními: (1) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel licence poskytuje Software s laskavým 
svolením bezplatně a „tak, jak je“. Software může mít závady, které by mohly způsobit poruchy programu, selhání systému, 
ztrátu dat nebo porušení práv třetích stran. Software nevyhovuje konkrétní úrovni použitelnosti, prodejnosti a vhodnosti pro 
daný účel. Poskytovatel licence není povinen poskytovat technickou údržbu a podporu, odstraňovat závady a obnovit selhané 
systémy a ztracená data. (2) S výhradou ustanovení § 13.2 a 14.2 odpovídá Poskytovatel licence v případě úmyslu a hrubé 
nedbalosti bez omezení; v případě zranění na životě, těle nebo zdraví; podle podmínek německého zákona o odpovědnosti 
za výrobek; a na základě záruky poskytnuté Poskytovatelem licence. Jakákoli jiná odpovědnost Poskytovatele licence je 
vyloučena.

8.3 Zkušební licenci lze převést na trvalou licenci nebo předplatnou licenci podle platných ustanovení a podmínek. Zkušební 
licence nejsou k dispozici pro uživatele, kteří jsou držiteli trvalé licence nebo předplatného.

§ 9 Licence poskytované zdarma

9.1 Poskytovatel licence může čas od času a na základě vlastního uvážení umožnit Uživateli používat konkrétní Software bez 
povinnosti platit licenční poplatek. S bezplatnou licencí obdrží uživatel časově omezené, bezplatné, nevýlučné, nepřevoditelné, 
nesublicencovatelné a personalizované („na jmenovitého uživatele“) právo instalovat software na libovolný počet zařízení a 
používat Software na jednom (1) zařízení, ale ne na různých zařízeních současně. Bezplatná licence má omezenou dobu 
platnosti nejméně (1) měsíc a automaticky se obnovuje po dobu následujícího jednoho (1) měsíce, ledaže Poskytovatel 
licence nebo Uživatel ukončí bezplatnou licenci před uplynutím konce aktuálního období. Bezplatná licence nezahrnuje 
aktualizace, upgrady, údržbu a podporu.

9.2 Pokud Poskytovatel licence udělí bezplatnou licenci, platí ustanovení § 13 „Záruka mimo USA a Zřeknutí se záruky USA“ 
(kromě § 13.2, který zůstává v platnosti) a § 14 „Omezení odpovědnosti“ (jiná než § 14.2, který zůstává v platnosti) této 
licenční smlouvy se nahrazují těmito ustanoveními: (1) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel licence poskytuje Software 
Software s laskavým svolením bezplatně a „tak, jak je“. Software může mít závady, které by mohly způsobit selhání programu, 
selhání systému, ztrátu dat nebo porušení práv třetích stran. Software nevyhovuje konkrétní úrovni použitelnosti, prodejnosti 
a vhodnosti pro daný účel. Poskytovatel licence není povinen poskytovat technickou údržbu a podporu, odstraňovat závady 
a obnovit selhané systémy a ztracená data. (2) S výhradou ustanovení § 13.2 a 14.2 odpovídá Poskytovatel licence v případě 
úmyslu a hrubé nedbalosti bez omezení; v případě zranění na životě, těle nebo zdraví; podle podmínek německého zákona o 
odpovědnosti za výrobek; a na základě záruky poskytnuté Poskytovatelem licence. Jakákoli jiná odpovědnost Poskytovatele 
licence je vyloučena.
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§ 10 Všeobecné licenční podmínky

10.1 Registrace Softwaru a právo na užívání jsou vázány na Uživatele a bez předchozího souhlasu Poskytovatele licence je nelze 
převádět nebo sublicencovat na třetí strany. Pokud příslušný licenční model stanoví, že je licence personalizována a přidělena 
konkrétnímu jmenovitému uživateli, může být právo na užívání převedeno na jiného jmenovitého uživatele, pouze pokud o tom 
Uživatel informuje Poskytovatele licence a ten k takovému převodu udělí souhlas. Jakýkoli převod práva na užívání musí být 
dokumentován Poskytovatelem licence, uživatelem a nabyvatelem třetí strany. Podrobnosti týkající se procesu převodu jsou 
uvedeny na webových stránkách poskytovatele licence. Některé licenční modely neumožňují žádný převod ani postoupení 
práva na užívání.

10.2 Uživatel smí nainstalovat a používat Software na více zařízeních současně pouze pokud to příslušný licenční model výslovně 
dovoluje nebo pokud mu Poskytovatel licence výslovně povolí používat Software pro jiné účely.

10.3 S výjimkou případů uvedených ve výše uvedeném právu na užívání nesmí uživatel kopírovat, přepracovávat, dekompilovat, 
zpětně analyzovat, distribuovat, upravovat nebo reprodukovat software s výjimkou případů omezeného rozsahu, pokud takové 
jednání umožňují právní předpisy bez ohledu na jakékoli smluvní zákazy. Jiná použití a využití Softwaru nejsou uživateli 
dovolena. Uživatel zejména nesmí veřejně zpřístupnit, pronajmout nebo jinak umožnit třetím stranám používání Softwaru.

10.4 Právo uživatele na užívání končí v případě časově omezených licenčních modelů uplynutím doby platnosti této licenční 
smlouvy a se všemi licenčními modely, pokud poskytovatel licence ukončí tuto licenční smlouvu, protože uživatel nezaplatil 
dlužné nebo licenční poplatky, nebo když Poskytovatel licence nebo Uživatel ukončí tuto licenční smlouvu z dobrého důvodu. 
Uživatel musí poté okamžitě a úplně přestat používat Software a odstranit nebo zničit všechny kopie. Již uhrazené licenční 
poplatky se nevracejí.

10.5 Uživatel přijme přiměřená opatření v případě, že Software nebude správně fungovat. Software před produkčním použitím 
otestuje, zejména s ohledem na jeho použitelnost pro zamýšlený účel. Kromě toho uloží svá data podle stavu techniky a 
zajistí, aby údaje z datového úložiště ve strojově čitelném formátu mohly být s přiměřeným úsilím reprodukovány.

10.6 Uživatel bude používat příslušná ochranná opatření k Softwaru a proti přístupu a používání neoprávněnými třetími stranami.

10.7 Uživatel nesmí odstraňovat ani měnit oznámení o autorských právech, sériová čísla nebo jiné funkce Softwaru, které slouží 
jako identifikace. Musí pečlivě uchovávat registrační kódy, které mu byly poskytnuty poskytovatelem licence, a chránit je před 
přístupem neoprávněných třetích stran.

§ 11 Aktualizace a Upgrady

11.1 Poskytovatel licence může čas od času a podle svého výhradního uvážení vyvíjet a poskytovat Uživateli aktualizace softwaru 
za účelem odstranění závad a vylepšení funkcí, jakož i upgrady s rozšířenými funkcemi.

11.2 Právo na používání aktualizací a upgradů je založeno na příslušném licenčním modelu a právu Uživatele používat Software. 
Uživatel je oprávněn používat aktualizaci a upgrade pouze v případě, že má Uživatel právo používat Software. Aktualizace 
nebo upgrade neopravňují uživatele k žádnému dodatečnému ani rozšířenému právu na užívání licencovaného Softwaru. 

11.3 Poskytuje-li Poskytovatel licence Uživateli aktualizaci, aby zajistil stanovené používání Softwaru nebo aby odstranil vadu, 
musí Uživatel nainstalovat aktualizaci, aby mohl Software nadále používat v souladu s touto Licenční smlouvou. Poskytovatel 
licence nenese odpovědnost za vady a škody způsobené tím, že uživatel neinstaluje aktualizaci. Uživatel má vůči Poskytovateli 
licence nárok na poskytnutí aktualizací a upgradů, pokud to příslušný licenční model výslovně stanoví.

§ 12 Porušení autorského práva

12.1 Pokud uživatel poruší tuto licenční smlouvu, použije Software bez požadovaného práva na užívání nebo jinak poruší práva 
duševního vlastnictví Poskytovatele licence, právo na užívání udělené v této licenční smlouvě se okamžitě stane neplatným a 
Poskytovatel licence může ukončit tuto licenční smlouvu bez oznámení. Uživatel musí poté okamžitě a úplně přestat používat 
Software a odstranit nebo zničit všechny kopie. Ostatní práva, nároky a opatření poskytovatele licence vůči uživateli zůstávají 
vyhrazena.
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12.2 Software zahrnuje technická ochranná opatření proti neoprávněnému použití a ke správě práv. Ochranná opatření brání 
Uživateli v používání Softwaru způsobem, za účelem nebo v míře, která neodpovídá příslušnému licenčnímu modelu a 
porušuje tuto Licenční smlouvu. Ochranná opatření shromažďují údaje o registraci softwaru, zařízení, systému a sítě, ve které 
je software nainstalován a používán, včetně identifikace IP a počítače / OS, a o počtu a době trvání použití. Tato data jsou 
poskytována poskytovateli licence prostřednictvím komunikačního rozhraní Softwaru prostřednictvím síťových připojení a 
Internetu. Poskytovatel licence zpracovává data za účelem splnění této licenční smlouvy a za účelem ochrany softwaru před 
neoprávněným použitím. Uživatel nesmí odstranit nebo obejít ochranná opatření a nesmí software používat bez ochranných 
opatření. Deaktivace funkce „Odeslat informace poskytovateli licence“ v softwaru nedeaktivuje ochranná opatření.

§ 13 Záruka mimo USA a Prohlášení o záruce USA

13.1 Pokud je Uživatel fyzickou osobou a žije mimo území Spojených států nebo pokud je Uživatel právnickou osobou a její hlavní 
místo podnikání se nachází mimo území Spojených států, platí následující:

13.1.1 Poskytovatel licence poskytuje Uživateli Software bez vad kvality a titulu a v rámci zákonné záruky. Software musí 
mít pouze standardní funkce popsané v dokumentaci. Za vadu není považováno to, že Software nesplňuje zvláštní 
požadavky nebo očekávání Uživatele.

13.1.2 Poskytovatel licence není povinen napravit vady kvality nebo titulu způsobené (1) používáním softwaru v rozporu 
s ustanoveními této licenční smlouvy, (2) používáním softwaru v systémech nebo v souvislosti s hardware a 
software, které jsou pro tento účel nevhodné a nebyly poskytnuty Poskytovatelem licence, nebo (3.) změny Softwaru 
Uživatelem, ledaže Uživatel může prokázat, že tím nebyla způsobena vada.

13.1.3 Oznámení o vadách od Uživatele musí obsahovat srozumitelný popis vady, výskytu a okolností. Oznámení o 
vadě musí také obsahovat důkaz, který ilustruje vadu (např. písemné záznamy nebo videosekvence) a umožní 
poskytovateli licence reprodukovat a detekovat vadu. Všechny přiměřené náklady, které poskytovateli licence 
vzniknou v souvislosti s neodůvodněným oznámením vady, uhradí uživatel.

13.1.4 Pokud je Uživatel vyzván k odpovědnosti Třetí stranou, protože používání softwaru podle této licenční smlouvy 
porušuje vlastnická práva této Třetí strany, je Uživatel povinen neprodleně informovat Poskytovatele licence, 
postoupit obhajobu proti těmto nárokům poskytovateli licence a přiměřeně pomáhat Poskytovateli licence na 
náklady Poskytovatele licence při obhajobě takového nároku.

13.1.5 Nároky Uživatele na věcné vady a vady vlastnictví zanikají po dvaceti čtyř (24) měsících, pokud je Uživatel 
spotřebitelem, jinak po dvanácti (12) měsících. 

13.2 POKUD JE UŽIVATEL FYZICKÁ OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, NEBO POKUD JE UŽIVATEL PRÁVNÍ 
SUBJEKT A JEHO HLAVNÍ MÍSTO PODNIKÁNÍ JE UMÍSTĚNO V SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, SOFTWARE JE 
DODÁVAN UŽIVATELI „TAK, JAK JE“ A S VŠEMI VADAMI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY POSKYTOVATEL 
LICENCE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK 
NEPORUŠENÍ JINÝCH PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI POUŽITÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. POSKYTOVATEL 
LICENCE DÁLE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ŽE (1) SOFTWARE SPLŇUJE POŽADAVKY UŽIVATELE NEBO BUDE BEZPEČNÝ 
NEBO BEZ CHYB, (2) VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽITÍM SOFTWARU BUDOU ÚČINNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ (3) 
KVALITA SOFTWARU SPLŇUJE OČEKÁVÁNÍ UŽIVATELE NEBO (4.) NÁSLEDNÉ CHYBY NEBO VADY NA SOFTWARU BUDOU 
OPRAVENY. POSKYTOVATEL LICENCE SPECIFICKY ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z 
POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARE UŽIVATELEM. UŽIVATEL MŮŽE POUŽÍVAT A PŘISTUPOVAT K SOFTWARU NA VLASTNÍ 
ODPOVĚDNOST A RIZIKO A UŽIVATEL JE JEDINÝ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU 
UŽIVATELE NEBO ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU V DŮSLEKU POUŽITÍ A PŘÍSTUPU K JAKÉMUKOLIV SOFTWARU.

§ 14 Omezení odpovědnosti

14.1 Pokud je Uživatel fyzickou osobou a žije mimo území Spojených států nebo pokud je Uživatel právnickou osobou a její hlavní 
místo podnikání se nachází mimo území Spojených států, platí následující:

14.1.1 Poskytovatel licence odpovídá bez omezení za úmysl a hrubou nedbalost, za újmu na životě, končetině nebo zdraví 
v souladu s ustanoveními německého zákona o odpovědnosti za produkt nebo v případě převzaté záruky. 
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14.1.2 Odpovědnost poskytovatele licence za lehké nedbalostní porušení primárních povinností je omezena na přímé 
škody, které jsou typické pro tuto licenční smlouvu a byly předvídatelné v okamžiku jejího uzavření. Primární závazky 
jsou závazky ze strany poskytovatele licence, které umožňují plnění této licenční smlouvy, tj. Které jsou předpoklady 
pro provedení této licenční smlouvy a na které se uživatel musí spolehnout. V případě mírné nedbalosti nezodpovídá 
poskytovatel licence za ušlý zisk ze strany uživatele.

14.1.3 V opačném případě je vyloučena odpovědnost poskytovatele licence.

14.1.4 Toto omezení odpovědnosti se vztahuje také na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a orgánů poskytovatele 
licence.

14.2 POKUD JE UŽIVATEL FYZICKÁ OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO POKUD JE UŽIVATEL 
PRÁVNÍ SUBJEKT A JEHO HLAVNÍ MÍSTO PODNIKÁNÍ JE UMÍSTĚNO V SPOJENÝCH STÁTECH, SUBJEKT PODLÉHAJÍCÍ 
UPLATNITELNÉMU PRÁVU, PALTÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

14.2.1  POSKYTOVATEL LICENCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO 
PUNITIVNÍ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV ŠKODY ZA ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU 
PŘÍJMŮ NEBO ZTRÁTU OBCHODU, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S TOUTU LICENČNÍ SLOUVOU, I KDYŽ 
BYL POSKYTOVATEL LICENCE O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁN A TO VČETNĚ A BEZ LIMITŮ I V 
PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z LICENCOVÁNÍ, USTANOVENÍ NEBO POUŽITÍ SOFTWARE NEBO 
VÝSLEDKŮ. POSKYTOVATEL LICENCE NENÍ ODPOPVĚDNÝ ZA NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍCH ZBOŽÍ NEBO 
SLUŽEB; A

14.2.2 POSKYTOVATEL LICENCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA KUMULATIVNÍ A AGREGOVANÉ ŠKODY VĚTŠÍ NEŽ JE ČÁSTKA 
POPLATKŮ ZA LICENCI SOFTWARE ZAPLACENÉ UŽIVATELEM BĚHEM ODDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ 
BEZPROSTZŘEDNĚ PŘED DATEM, KDY SE TAKOVÝ POŽADAVEK OBJEVIL.

§ 15 Ochrana dat

  Poskytovatel licence dodržuje při zpracování osobních údajů platné právo. Informace o ochraně údajů a prohlášení o ochraně 
dat poskytovatele licence jsou k dispozici na našich stránkách https://www.maxon.net/legal/privacy-policy

§ 16 Shromažďování informací pro statistické účely

  Pokud má Software funkci „Odeslat informace poskytovateli licence“, Uživatel může tuto funkci aktivovat a deaktivovat při 
používání Softwaru, zatímco tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována. Aktivace této funkce způsobí, že čas od času 
Software automaticky odešle informace o softwaru a hardwaru Poskytovateli licence prostřednictvím existujícího síťového 
připojení. Tyto informace zahrnují, ale nejsou omezeny na, verzi, oblast a jazykové nastavení Softwaru, systémové informace 
o hardwaru a data o používání, konfiguraci a problémech, se kterými se Software setká. Obsah a soubory vytvořené a 
zpracované uživatelem nejsou Poskytovateli licence prostřednictvím této funkce zasílány. Poskytovatel licence zpracovává 
a používá zaslané informace pro statistické účely a ke zlepšování svých produktů a služeb, jejich předání třetím stranám 
nebo použití pro jiné účely je pouze po předchozím souhlasu Uživatele. Poskytovatel licence nepřipojuje zaslané informace k 
osobním údajům a nepoužívá je k identifikaci uživatele ani k vytváření profilů uživatelů.

§ 17 Kontrola vývozu, vládní uživatelé

17.1 Uživatel nesmí používat ani jinak exportovat nebo reexportovat Software, s výjimkou případů povolených americkým právem 
a zákony jurisdikce, ve které byl Software získán. Zejména, ale bez omezení, nesmí být Software vyvezen nebo znovu vyvezen 
(1) do zemí s embargem USA nebo (2) komukoli na seznamu „Specially Designated Nationals List“ Ministerstva financí USA 
nebo seznamu „Denied Persons List or Entity List” Ministerstva obchodu USA. Používáním softwaru uživatel prohlašuje a 
zaručuje, že se nenachází v žádné takové zemi ani v žádném takovém seznamu. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že nebude 
používat software pro žádné účely zakázané právními předpisy USA, včetně, bez omezení, vývoje, konstrukce, výroby nebo 
produkce jaderných, raketových, chemických nebo biologických zbraní.
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17.2 Software a související dokumentace jsou „komerčními položkami“, protože tento termín je definován na 48 C.F.R. § 2.1.1, 
sestávající z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“, protože tyto termíny 
jsou použity v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. § 227,7202. V souladu s 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až 
227.7202-4 (v případě potřeby), komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru jsou 
licencovány koncovým uživatelům vlády USA (1) pouze jako obchodní položky a (2) pouze s právy, které jsou uděleny všem 
ostatním koncovým uživatelům v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Nepublikovaná práva vyhrazena 
podle autorských zákonů Spojených států amerických.

§ 18 Obecná ustanovení

18.1 U Předplatných licencí může Poskytovatel licence změnit podmínky této licenční smlouvy zcela nebo zčásti následovně: 
Poskytovatel licence oznámí uživateli změnu v textové podobě nejméně šest (6) týdnů před nabytím účinnosti. Pokud uživatel 
nesouhlasí se změnou licenční smlouvy, může proti této změně vznést námitku ve lhůtě dvaceti (20) dnů před zamýšleným 
datem vstupu této změny v platnost. Námitka musí být podána v textové podobě. Pokud uživatel nemá námitky, považuje 
se změna za schválenou a změna nahradí předchozí licenční smlouvu. Poskytovatel licence konkrétně upozorní uživatele na 
zamýšlený důsledek svého chování, když mu oznámí změnu licenční smlouvy.

18.2 Pokud je tato licenční smlouva psána v několika jazycích, je závazná pouze anglická verze a ostatní verze jsou pouze 
informativní.

18.3 Tato licenční smlouva a jakýkoli doprovodný dokument o potvrzení objednávky vydaný Poskytovatelem licence představují 
úplnou dohodu mezi stranami týkající se tohoto předmětu a nahrazují všechna předchozí nebo souběžná ujednání, prohlášení, 
diskuse, jednání a dohody, ať už písemné nebo ústní. Jakékoli odlišné nebo dodatečné podmínky v žádostech o nabídku/
cenových nabídkách a objednávkách vystavených uživatelem nebo v jiných podobných dokumentech poskytnutých 
uživatelem Poskytovateli licence jsou neplatné, Poskytovatelem licence zamítnuté a pro Poskytovatele licence nezávazné.

18.4 Pokud bude jakékoli ustanovení této licenční smlouvy shledáno neplatným, nevymahatelným nebo neúplným, zůstane 
zbývající část této licenční smlouvy v plné platnosti a účinnosti. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení nebo doplnění 
neúplných částí se nahrazují zákonnými ustanoveními.

18.5 Pokud je Uživatel fyzickou osobou a žije ve Spojených státech amerických nebo pokud je Uživatel právnickou osobou a její 
hlavní místo podnikání se nachází ve Spojených státech amerických, pak platí zákony Spojených států amerických a státu 
Kalifornie a jimi se řídí všechny záležitosti vyplývající z této licenční smlouvy nebo související s touto licenční smlouvou, aniž 
by došlo k účinku jakýchkoli zásad kolize právních předpisů, a každá ze stran neodvolatelně souhlasí s výhradní jurisdikcí 
federálních soudů centrálního okresu Kalifornie a státních soudů se sídlem ve Ventura County, Kalifornie, podle okolností, 
pro jakékoli záležitosti vyplývající z této licenční smlouvy nebo související s touto licenční smlouvou, s výjimkou toho, že v 
žalobách směřujících k prosazení jakéhokoli příkazu nebo jakéhokoli rozsudku nebude taková jurisdikce nevýhradní.

 Pokud je Uživatel fyzickou osobou a žije mimo území Spojených států nebo pokud je Uživatel právnickou osobou a její 
hlavní místo podnikání se nachází mimo Spojené státy, použije se na všechny záležitosti vyplývající nebo související s touto 
Licenční smlouvou právo Spolkové republiky Německo. Pokud se použije právo Spolkové republiky Německo a pokud je 
Uživatel právnickou osobou, právnickou entitou dle veřejného práva nebo držitel zvláštního majetku podle veřejného práva, 
je výhradním jurisdikčním soudem Frankfurt nad Mohanem, Německo.

 Strany se dohodly, že Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena 
z aplikace na tuto Licenční smlouvu. Strany se dále dohodly, že se zříkají a ustupují se od jakéhokoli uplatňování Jednotného 
zákona o obchodních transakcích Spojených států amerických (UCITA) nebo jakékoli jeho verze přijaté kterýmkoli státem 
Spojených států v jakékoli formě.

Status: Září 2021


