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Licenční podmínky pro využívání programového vybavení JUMP
platné od 1. 1. 2022
Provozování, užívání, instalování a kopírování tohoto programového vybavení je chráněno autorským
zákonem č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů).
Výkonem veškerých autorských práv k programovému vybavení JUMP je kromě autorů programu
pověřena společnost JUMP spol. s r.o., Úslavská 75, Plzeň (dále jen vykonavatel autorských práv).
Uživatelem se stává majitel licenčního souboru.
Nainstalováním licenčního souboru do programů JUMP uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními
podmínkami a zavazuje se je dodržovat včetně příslušných ustanovení autorského zákona. Současně tímto
úkonem dává najevo, že se seznámil s demoverzí programového vybavení JUMP a jeho základními funkcemi.
Bere na vědomí, že pro správnou funkčnost programu je potřeba provést nastavení parametrů programu podle
návodu uvedeného v kontextové nápovědě (dále jen manuál) v části „Postup uživatele po instalaci programů
JUMP“. Před použitím programového vybavení JUMP se uživatel zavazuje prostudovat manuál a podle něho
postupovat při práci s programem.
Vykonavatel autorských práv nenese odpovědnost za škody, které vzniknou uživateli při používání
programu v rozporu s obecně závaznými předpisy, s těmito licenčními podmínkami nebo pokyny uvedenými
v manuálu, případně pokyny poskytnutými uživateli při reinstalaci programu.
Vykonavatel autorských práv poskytuje licenci zásadně na účetní období a počet stanic, v němž je licence
zakoupena.
V případě, že uživatel licence do 30 dnů od data splatnosti částky za poskytnutí licence tuto v plné výši
neuhradí, vykonavatel autorských práv, popř. autor programu, je oprávněn jednostranně odstoupit od této
licenční smlouvy. Odstoupením od smlouvy zaniká uživateli licence právo dále využívat předmět této licenční
smlouvy s dále uvedenými dopady.
Uživatel v souladu s jednotlivými ustanoveními autorského zákona není oprávněn zejména:
 poskytnout licenční soubor jiné právnické nebo fyzické osobě,
 provozovat programové vybavení JUMP pro jiného uživatele, než který je uveden v licenčním souboru,
pokud uživatel nemá od vykonavatele autorských práv, popř. autora, poskytnutou multilicenci,
 upravovat, překládat, či jinak měnit programové vybavení JUMP,
 upravovat obsah datových souborů jinými prostředky,
 bez souhlasu vykonavatele autorských práv, popř. autora programu integrovat programové vybavení JUMP
do jiných systémů,
 odstraňovat nebo měnit jakékoliv související elektronické informace k programovému vybavení JUMP
včetně tohoto ujednání.
Poruší-li uživatel autorská práva, je vykonavatel autorských práv, popř. autor, oprávněn v souladu s § 40 a § 41
autorského zákona požadovat na uživateli:





sdělení údajů o původu neoprávněně zhotoveného licenčního souboru,
sdělení totožnosti osob, které se neoprávněného rozšiřování licenčního souboru účastní,
náhradu škody, která vznikne vykonavateli autorských práv,
vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným nakládáním s užíváním programového vybavení
JUMP bez platné licence ve výši dvojnásobku ceny, která je stanovena v ceníku vykonavatele autorských
práv za získání licence za dobu neoprávněného využívání programového vybavení JUMP.

Výše uvedené nezprošťuje uživatele trestně právní odpovědnosti za naplnění skutkové podstaty trestného
činu porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona.

