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LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO PROVOZOVÁNÍ 

PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI  

ALFA MIKROSYSTÉMY, S.R.O. – MONITOROVACÍHO 

SYSTÉMU PROCOP 3.X KONCOVÝM UŽIVATELEM  

 

POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU PODLÉHÁ PŘÍSLUŠNÝM SOFTWAROVÝM LICENČNÍM 

PODMÍNKÁM. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU ZNAMENÁ PŘIJETÍ TĚCHTO LICENČNÍCH 

PODMÍNEK.  

 

UDĚLENÍ LICENCE  

Tato smlouva vám uděluje licenci na používání software v rozsahu zakoupené licence. "Používání" 

znamená ukládání, zavádění, instalování, spouštění nebo zobrazování tohoto softwaru. Nesmíte 

tento software upravovat ani deaktivovat žádné jeho licenční nebo kontrolní funkce. Licence se 

vydává na produkt jako celek v konfiguraci, která je vymezena konkrétní obchodní smlouvou. Jako 

držitel této licence jste oprávněn využívat zabudované funkce v SW pro monitorování sledované 

technologie v rozsahu zakoupené licence. 

VLASTNICTVÍ  

Tento software a autorská práva na něj vlastní firma ALFA Mikrosystémy, s.r.o. Tato licence vám 

neuděluje žádný právní titul na tento software ani jeho vlastnictví a není prodejem žádných práv. 

KOPIE A ADAPTACE 

Tento software smí být kopírován nebo adaptován pouze za účelem archivace nebo je-li 

kopírování nezbytným krokem při oprávněném používání tohoto softwaru. Na všech kopiích či 

adaptacích musí být uvedena oznámení o autorských právech obsažená v originálním softwaru. 

Tento software nesmíte kopírovat do žádné veřejné sítě. 

ZÁKAZ ROZKLÁDÁNÍ A DEŠIFROVÁNÍ  

Tento software nesmíte rozkládat, dešifrovat nebo dekompilovat bez předchozího písemného 

souhlasu firmy ALFA Mikrosystémy, s.r.o 
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PŘEVOD  

Vaše licence nedovoluje převádět tento software na jinou osobu. Software nelze zpřístupňovat, 

pronajímat, poskytovat na leasing ani propůjčovat. 

ZRUŠENÍ PLATNOSTI  

Firma ALFA Mikrosystémy, s.r.o. může vaši licenci zrušit, pokud zjistí porušení kterékoli z těchto 

licenčních podmínek. Po zrušení platnosti musíte ihned zničit tento software spolu se všemi 

kopiemi, adaptacemi a sloučenými částmi v jakékoli formě a vrátit příslušný HW klíč. 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ  

Tento software nesmí být používán pro monitorování technologií v leteckém provozu, ve 

vojenských oblastech, jaderných elektrárnách a dalších, kde by mohlo dojít při výpadku ke ztrátám 

na zdraví a životech lidí. Výjimkou použití ve vyjmenovaných provozech je monitorování 

podpůrných technologií, které nejsou nutné pro funkci těchto provozů a nemohou způsobit ztráty 

na zdraví či životech. Dále tento software nesmí být dále využíván pro přímé řízení technologií 

s výjimkou operátorského ovládání, které podléhá kontrole každého zásahu obsluhou. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  

Výrobce softwaru nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv 

(včetně a bez omezení, přímé nebo nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení 

podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další zvláštní ztráty), způsobené 

užíváním nebo nemožností užívat tento produkt. 

OMEZENÁ ZÁRUKA  

Výrobce softwaru zaručuje, že software bude funkční v souladu s dodávanými manuály po dobu 

dvou let od data převzetí a to za předpokladu, že bude používán v souladu s technickou 

dokumentací dodanou se softwarem nebo uloženém na webovém serveru s adresou 

http://www.alfamik.cz a dále za podmínky, že bude provozován na počítačových systémech 

splňujících minimálních technické parametry, které jsou popsány tamtéž.  Koncový uživatel má 

právo na opravu nebo výměnu softwaru, který nesplňuje podmínky záruky. Záruka pozbývá 

platnosti, pokud porucha softwaru byla způsobena nehodou, špatným nebo nesprávným 

používáním v rozporu s technickými podmínkami nebo poruchou hardware či operačních systémů, 

na kterém je provozován. 

 

V Ostravě 3. 1. 2018      ing. Jiří Hošek, jednatel společnosti 

http://www.alfamik.cz/

