
DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ: 

Tato licenční smlouva ("licence", "licenční ujednání") je smlouvou mezi vámi 
(fyzickou či právnickou osobou) a autorem - Václav Sýkora, IČ: 70725144 a 
týká se počítačového programu Drill 2000. Tento zahrnuje počítačový 
program a může obsahovat I) příslušná distribuční média; II) tištěné 
materiály; III) on-line dokumentaci; IV) jakékoliv doprovodné knihovny nutné 
pro provoz programu. Instalací, kopírováním či jiným použitím počítačového 
programu souhlasíte s podmínkami, uvedenými v této licenci a jste jimi vázáni.

V případě, že s podmínkami této licence nesouhlasíte, počítačový program 
neinstalujte ani nepoužívejte.

AUTORSKÁ PRÁVA

Počítačový program je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o 
autorských právech i dalšími zákony a smlouvami či dohodami o duševním 
vlastnictví. Počítačový produkt vám nebyl prodán, ale autor vám pouze udělil 
licenci k jeho používání.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě tohoto licenčního ujednání jsou vám udělena tato práva:

1.1 POČET KOPIÍ

Na vašem počítači smíte nainstalovat a používat libovolný počet kopií 
počítačového programu nebo jeho libovolné předcházející verze pro stejný 
operační systém. Pokud pracujete na jiném počítači, smíte nainstalovat další 
neomezené kopie počítačového programu i na tento počítač.

2. DALŠÍ PRÁVA A OMEZENÍ

2.1 ZKUŠEBNÍ, TESTOVACÍ A NEOFICIÁLNÍ VERZE

Je-li produkt označen v dokumentaci, v okně s informacemi o aplikaci nebo 
přímo v hlavní obrazovce jako "DEMO", "DEMOVERZE", "BETA", "ZKUŠEBNÍ 
VERZE" nebo "NEVEŘEJNÁ VERZE", jde o zkušební verzi produktu, která může 
obsahovat některé chyby a nedostatečné řešení problémů. Takovou verzi byste 
neměli používat jako náhradu definitivní verze.
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2.2 JAZYKOVÉ VERZE

Pokud jste obdrželi distribuční balení produktu Drill 2000, které obsahuje více 
jazykových verzí programu, smíte na počítač instalovat všechny jazykové 
verze a to i na jiné počítače.

2.3 OMEZENÍ ZPĚTNÉ ANALÝZY, DEKOMPILACE A PŘEVODU ZE STROJOVÉHO 
KÓDU

Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu počítačového 
programu nejsou povoleny s výjimkou a JEN v rozsahu činnosti výslovně 
povolené příslušným zákonem.

2.4 NEODDĚLITELNOST SOUČÁSTÍ

Licenční ujednání na počítačový program se vydává na program jako celek. 
Jeho součásti nelze oddělovat a šířit samostatně.

2.5 OMEZENÍ PRONÁJMU, PŮJČOVÁNÍ A PRODEJE NA LEASING

Program Drill 2000 nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat.

2.6 ZMÍNKY O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Z programu Drill 2000 ani žádných jeho součástí nesmíte jakýmkoliv způsobem 
vyjímat informace o autorských právech autora.

2.7 DISTRIBUČNÍ MÉDIA

Je možné, že jste počítačový program obdržel(a) na více distribučních médiích. 
Nepoužitá distribuční média nesmíte prodávat.

2.8 PRAVIDLA VÝVOZU

Počítačový program Drill 2000 nesmíte vyvážet ani šířit či půjčovat do zemí, na 
něž je uvoleno vývozní nebo obchodní embargo kvůli podezření z podpory 
státního terorismu nebo útlaku lidských práv.

2.9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Počítačový program Drill 2000 VÁM JE POSKYTNUT TAK "JAK JE" A AUTOR 
NEBO DISTRIBUTOR NEPŘEBÍRÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
VŠEHO DRUHU, ZPŮSOBENÉ PROVOZEM POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU. 
POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE NA VLASTNÍ RIZIKO A AUTOR NEBO DISTRIBUTOR 
NEDÁVÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA JEHO CHOVÁNÍ A FUNKCE.
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