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LICENČNÍ SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SOFTWARU 
 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práva na užívání softwaru firmy AB Studio Consulting 
+ Engineering s.r.o. za stanovených podmínek. Nepřenosná práva na užívání softwaru dle 
specifikace uvedené níže (dále jen CADKON) budou poskytnuta pouze tehdy, pokud bude 
uživatelem tato licenční smlouva přijata. Uživatel je povinen si tuto licenční smlouvu přečíst 
dříve, než software nainstaluje. 
 
Tato smlouva je uzavřena mezi firmou   
 AB Studio Consulting + Engineering s.r.o.  (dále jen AB Studio) 
 Jeremenkova 90a 
 140 00 Praha 4 - Podolí  
(majitele ochranné známky CADKON)  
a uživatelem.  
 
1. Firma AB Studio poskytuje tímto uživateli jednu nevýhradní a nepřenosnou licenci k 
používání CADKONu pro jeho potřebu na jím vlastněném či pronajatém hardwaru. Tuto 
instalaci CADKONu smí uživatel používat pouze na jednom počítači. Pokud bude CADKON 
používat na dalším počítači, je uživatel srozuměn s tím, že si zakoupí další licenci. Pokud má 
uživatel CADKON zapojen v síti, musí mít zakoupeno tolik instalací, na kolika stanicích 
CADKON používá současně. 
 
2. Instalační DVD-ROM musí mít uživatel pod svoji kontrolou. Další kopie tohoto softwaru a 
doprovodné dokumentace uživatel nesmí bez souhlasu AB Studia pořizovat. Uživatel se 
zavazuje, že software nebude měnit (ani jeho značku), upravovat, překládat, nebude s ním 
obchodovat ani ho bez dalšího souhlasu AB Studia dávat někomu dalšímu do užívání. 
 
3. Pokud si uživatel pořídí neoprávněně další instalaci CADKONu, nedovoleně šíří CADKON 
nebo závažně poruší podmínky této licenční smlouvy, licence se bez dalších nároků uživatele 
ruší a uživatel je povinen nahradit AB Studiu vzniklé škody. V případě pořízení nelegální kopie 
tohoto softwaru uživatel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 3-násobku prodejní ceny 
CADKONu za každou nelegálně pořízenou kopii CADKONu. 
 
4. Školní verze smí být použity pouze pro výukové účely ve školách. Při porušení tohoto 
ustanovení je škola povinna doplatit dvojnásobek plné ceny (komerční) takto nelegálně 
použitého školního softwaru. 
 
5. Uživatel umožní AB Studiu nebo jím pověřené kontrolní organizaci vstup na pracoviště a 
zároveň se zavazuje takovéto kontrole poskytnout potřebné podklady a umožnit ji provést 
kontrolu dodržování podmínek této smlouvy. 
 
6. AB Studio zaručuje, že CADKON bude v zásadě fungovat tak, jak je popsáno v 
elektronickém manuálu „Nápověda“, který je součástí instalace. Nezavazuje se však, že 
CADKON bude splňovat všechny specifické požadavky uživatele.  
 
7. Všechny případné reklamace musí uživatel uplatnit do 30 dnů od převzetí CADKONu. V 
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případě, že reklamace je oprávněná, AB Studio vadu buď odstraní, nebo vymění DVD-ROM. 
 
8. AB Studio si vyhrazuje právo software dále vyvíjet. Update či upgrade tohoto softwaru 
bude AB Studio poskytovat ať už za úhradu či bezplatně pouze registrovaným uživatelům. 
 
9. AB Studio neručí za škody vzniklé při použití či nemožnosti použití softwaru, včetně ztrát 
na zisku a nepřímých škod. 
 
10. AB Studio si zachovává vlastnická práva k instalaci softwaru na DVD-ROMu a doprovodné 
dokumentaci. 
 
11. Tuto licenci má právo AB Studio zrušit, pokud uživatel vyhlásí úpadek nebo vstoupí do 
likvidace, o čemž je povinen AB Studio do 10 dnů informovat. V tomto případě uživatel vrátí 
AB Studiu CADKON  včetně instalačního DVD-ROMu. 
 
12. Toto je jediná licenční smlouva o softwaru CADKON mezi AB Studiem a uživatelem. 
Pokud se změní dohodou podepsanou oběma stranami některá část této smlouvy, ostatní 
části zůstávají v platnosti. 
 
13. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a nabídek ze strany AB Studia poštou nebo e-
mailem. 
 
14. Firma AB Studio si vyhrazuje právo při závažných porušeních licenční smlouvy či z jiných 
důvodů řešit s uživatelem spor, místem řešení sporu je pak soud v Praze. 
 
Prohlašuji, že jsem si smlouvu přečetl a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasím. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Získání tohoto softwaru jinak, než jak to dovoluje zákon a tato licenční smlouva, je 
porušením jak autorského zákona (zákon 35/1965 Sb. ve znění zákona  247/1991 Sb.), tak i 
zákona trestního (zákon 140/1961  Sb. ve znění pozdějších předpisů). Ten, kdo se tohoto 
dopustí, je povinen nahradit všechny přímé i nepřímé náklady včetně ušlého zisku. Toto se 
týká i použití softwaru či jiného prostředku k obejití softwarového zámku. 
 


