OVĚŘENÝ PŘEKLAD

Licenční smlouva na používání digitálního písma
PREAMBULE:
Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a
společností Linotype GmbH v okamžiku, kdy nabyvatel licence odsouhlasí Smluvní podmínky elektronickou formou
doručení nebo zakoupí Digitální písmo na paměťovém médiu a otevře balení obsahující řezy písma.
V případě, že nabyvatel licence odmítne přijmout smluvní závazek prostřednictvím této licenční smlouvy, není oprávněn
získat přístup k Digitálnímu písmu, používat jej nebo stahovat. Nabyvateli licence se doporučuje, aby si předtím, než
vysloví souhlas s podmínkami zde uvedenými, důkladně a pečlivě přečetl celou licenční smlouvu.

ČLÁNEK 1 – LICENCE A UŽÍVACÍ PRÁVA
1.1 Digitální písmo, které je předmětem této smlouvy, je duševním vlastnictvím společnosti Linotype GmbH.
Výrazem „Digitální písmo“ se rozumí též veškeré aktualizace, vylepšení (upgrady), rozšíření, modifikované verze a
pracovní kopie Digitálního písma, na které byla nabyvateli licence, tj. fyzické a právnické osobě, popřípadě (v rámci
právnické osoby) dceřiné společnosti s většinovým podílem, udělena licence. Digitální písmo zůstává a i nadále zůstane
nyní i do budoucna majetkem společnosti Linotype GmbH.
1.2 Okamžikem úplného zaplacení sjednané úplaty za užívání uděluje společnost Linotype GmbH nabyvateli licence
nevýhradní, nepřevoditelné právo na současné užívání nebo uložení Digitálního písma – pokud byl předmětný software
vydán v okamžiku doručení nebo v okamžiku zaplacení nabyvatelem licence – na nejvýše pěti (5) počítačích
(pracovních stanicích) v jedné geografické lokalitě určené nabyvatelem licence, a pokud je Digitální písmo dodáno ve
formátu Embedded OpenType (EOT), na nejvýše jedné (1) Nekomerční webové adrese.
Výrazem „Nekomerční webová adresa“ se rozumí soubor internetových stránek, obrazových materiálů, videomateriálů
nebo jiných digitálních položek umístěných na jednom nebo několika webových serverech, k nimž je umožněn přístup
ze společného kořenového Jednotného identifikátoru zdroje (Uniform Resource Identifier – URI), který zahrnuje odkaz
na Digitální písmo (pouze pokud je Digitální písmo ve formátu EOT) jakožto zdroj typů písma (fontů) pro tuto
Nekomerční webovou adresu, která však (1) je užívána výlučně pro Osobní nebo vnitropodnikové použití pro
nekomerční účely, (2) obsahuje nástroje pro uzamknutí domény nebo kontrolu přístupu (nebo jiný obdobný
mechanismus) bránící neoprávněnému užívání Digitálního písma pomocí odkazů z jiných webových adres nebo
webových domén, a (3) návštěvníkům této Nekomerční webové adresy umožňuje pouze prohlížení a tisk (nikoli však
editování, pozměňování, vylepšování nebo úpravy) jakékoli stránky tvořící součást této Nekomerční webové adresy
nebo libovolného dokumentu na této Nekomerční webové adrese umístěného. Výrazem „Osobní nebo vnitropodnikové
použití“ se rozumí užívání Digitálního písma pro Vaše běžné osobní nebo vnitropodnikové potřeby, nikoli však jakékoli
šíření Digitálního písma nebo jakékoli jeho součásti nebo odvozeného produktu.„Osobní nebo vnitropodnikové použití“
zahrnuje (i) užívání Digitálního písma, je-li ve formátu EOT, na serveru povoleném ustanoveními tohoto článku 1 pro
Nekomerční webovou adresu a (ii) užívání Digitálního písma v rámci Vaší Licencované jednotky osobami, jež jsou členy
Vaší bezprostřední domácnosti, Vašimi oprávněnými zaměstnanci nebo Vašimi zmocněnými zástupci. Všechny tyto
členy domácnosti, zaměstnance a zástupce jste povinen seznámit s podmínkami této Smlouvy a tyto osoby jsou
povinny před zahájením užívání Digitálního písma souhlasit s tím, že budou podmínkami této Smlouvy vázány.
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V případě, že vznikne potřeba rozšíření shora uvedeného omezení, je nabyvatel licence povinen zakoupit rozšířenou
licenci (viz formulář „Žádost o další rozšířené licencování a služby“).
Nabyvatel licence je oprávněn instalovat Digitální písmo na jednom souborovém serveru (file server) pro Užívání v jedné
místní síti (LAN) pouze v případě, že Užívání tohoto Digitálního písma je omezeno na pracovní stanice a tiskárny, které
jsou součástí licencované Jednotky, jejíž je server součástí.
Pro účely určení správného počtu pracovních stanic, na které je licence potřeba, uvádíme pouze pro ilustraci následující
příklad: Je-li na daný server napojeno 100 pracovních stanic, přičemž Digitální písmo nebude užívat více než 15
pracovních stanic současně, ale přitom bude toto Digitální písmo v různých okamžicích používáno na 25 různých
pracovních stanicích, je nutno získat licenci vytvářející licencovanou jednotku pro 25 pracovních stanic.
Digitální písmo nesmí být instalováno ani používáno na serveru, ke kterému lze získat přístup přes internet nebo jiný
externí síťový systém (jiný systém než LAN) z pracovních stanic, které nejsou součástí licencované Jednotky, pokud
ovšem Digitální písmo není ve formátu EOT – v takovém případě musí být tato instalace provedena v souladu
s ostatními podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Digitální písmo používané s aplikací založenou na serveru
vyžaduje Rozšíření licence pro servery.
Pokud má být Digitální písmo používáno pro komerční účely, připouští každá jednotlivá licence jedno dodatečné užití (instalaci)
na osobním domácím nebo přenosném počítači.
Výlučně pro účely zálohování dat mohou být vytvořeny dodatečné záložní kopie Digitálního písma.
1.3 Převod licence na třetí osobu zásadně není přípustný. Výjimečně je nabyvatel licence oprávněn převést užívací práva a
licenci na třetí osobu, a to pouze při splnění všech níže stanovených podmínek (viz formulář „Právní úkon převodu Digitálního
písma“):
Třetí osoba nabyvateli licence výslovně prohlásí, že se zcela a bez jakéhokoli omezení podrobí podmínkám této Licenční
smlouvy na používání digitálního písma a bude je dodržovat. V případě převodu licence na třetí osobu se nabyvatel
licence zaváže a bude povinen zdržet se dalšího užívání Digitálního písma a bez ohledu na umístění tohoto Digitálního
písma se zaváže a bude povinen uvedený software vymazat a nebude oprávněn uchovat si žádné kopie tohoto softwaru
či jeho části.
1.4 Výlučně pro účely zajištění výstupu z určitých souborů je nabyvatel licence oprávněn převést na komerční tiskárnu nebo
jinou servisní společnost kopii Digitálního písma, která se použije pro vytvoření příslušného souboru. Pro případ
jakékoliv modifikace textu musí servisní společnost vlastnit svou vlastní licenci. Nabyvatel licence je povinen informovat
komerční tiskárnu / servisní společnost o obsahu této Licenční smlouvy.
1.5 Zakomponování Digitálního písma do elektronických dokumentů nebo internetových stránek je dovoleno pouze v
případech, kdy bude bezpodmínečně zajištěno, že příjemce nebude moci Digitální písmo používat pro editaci nebo vytváření
nových dokumentů (tj. pouze pro čtení). Je nezbytné zajistit, aby Digitální písmo nebylo možné z uvedených dokumentů
zcela ani částečně extrahovat.
1.6

Nabyvatel licence může elektronickou formou distribuovat Digitální písmo zakomponované do dokumentu pro Osobní

nebo vnitropodnikové použití pouze tehdy, pokud je Digitální písmo zakomponováno do takového dokumentu ve formě
statického grafického obrazu (například „gif“) nebo jako vložený elektronický dokument a pokud jsou distribuovány v
zabezpečeném formátu, který umožňuje pouze prohlížení a tisk (a nikoliv editaci, úpravy, vylepšování nebo modifikaci)
takového statického grafického obrazu nebo vloženého dokumentu.
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Nabyvatel licence není oprávněn vkládat Digitální písmo do Komerčních produktů bez samostatné písemné licence od
společnosti Linotype GmbH; nabyvatel licence dále není oprávněn vkládat Digitální písmo do elektronických dokumentů nebo
datových souborů z jiného důvodu, než pro vlastní Osobní nebo vnitropodnikové použití.
1.7 Pokud nabyvatel licence zamýšlí editovat nebo modifikovat dokument obsahující zakomponované Digitální písmo, musí
podat žádost u společnosti Linotype GmbH. Společnost Linotype GmbH nebo její autorizovaný prodejní a distribuční partner
následně uzavřou Rozšíření licence na zakomponování Digitálního písma. Toto Rozšíření licence na zakomponování
Digitálního písma je zpoplatněno dodatečným poplatkem.

ČLÁNEK 2 – VYLOUČENÍ DALŠÍHO UŽÍVÁNÍ
2.1 Prodej, půjčování nebo jiné převody Digitálního písma na třetí osobu či osoby jsou přísně zakázány; tím nejsou dotčena
ustanovení článků 1.3 a 1.4 této smlouvy. Převádění Digitálního písma jako komponent nebo dílčích komponent jiných
produktů, například elektronických dokumentů nebo podlicencí, třetí osobě či osobám je rovněž přísně zakázáno.
2.2 Aniž by tím byla dotčena ustanovení článků 2.3 a 2.4 této smlouvy, jsou zakázány následující činnosti: modifikace
Digitálního písma, jeho slučování s jinými softwarovými programy, dekompilace, používání modulů z tohoto Digitálního písma
pro vlastní vývoj nebo používání technických řešení obsažených v Digitálním písmu pro jiné účely než pro provozování tohoto
softwaru na vlastních počítačích nabyvatele licence.
2.3 Výjimky z ustanovení článku 2.2 jsou povoleny pouze v případě, že jsou nezbytně nutné pro získání informací potřebných pro
zajištění vzájemné spolupráce mezi tímto softwarem a dalšími programy, a za předpokladu, že tyto informace nejsou zveřejněny
ani zpřístupněny v žádné jiné formě a že nabyvatel licence není schopen získat uvedené informace od společnosti Linotype
GmbH či jejích autorizovaných distributorů nebo určených zástupců. V takovém případě bude nabyvatel licence společnost
Linotype GmbH písemně informovat o tom, u kterých částí softwaru nabyvatel licence provádí dekompilaci.
2.4 S výjimkou převodu Digitálního písma do formátu EOT v případě, že má být Digitální písmo nainstalováno jako zdroj fontů na
Nekomerční webové adrese, a pouze pokud je takové užívání v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy, je modifikace
Digitálního písma zakázána, a to i v případech, kdy je taková modifikace nezbytná pro potřeby naplnění osobních designových
požadavků. Pokud nabyvatel licence chce provést jiné modifikace než povolený převod do formátu EOT, musí si vyžádat souhlas
a povolení společnosti Linotype GmbH. Nesplněním podmínek tohoto ustanovení ztrácí nabyvatel licence nárok na veškerá práva
podpory a práva ze záruky poskytovaná společností Linotype GmbH a takové nesplnění představuje současně porušení této
licenční smlouvy.
Současně platí, že pokud nabyvatel licence nebo třetí osoba či osoby provedou modifikace Digitálního písma navzdory
zákazu provádění takových modifikací, stává se společnost Linotype GmbH vlastníkem takto modifikovaných dat.
Výslovně je zakázáno jakýmkoliv způsobem nebo formou měnit nebo modifikovat názvy Digitálního písma / Ochranných
známek používaných v Digitálním písmu jako identifikátory. Pokud se takové změny nebo modifikace stanou nezbytnými, je
nutné vyžádat si předchozí písemný souhlas společnosti Linotype GmbH.

ČLÁNEK 3 – ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
3.1 Společnost Linotype GmbH poskytuje záruku toho, že Digitální písmo nebude zásadně vykazovat žádné faktické vady oproti
dokumentaci, přičemž tato záruční doba trvá 90 dní ode dne obdržení Digitálního písma nabyvatelem licence. Uplatnění nároku
ze záruky nabyvatelem licence musí být provedeno tak, že nabyvatel licence vrátí Digitální písmo včetně kopie dokladu o koupi
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v uvedené devadesátidenní záruční době prodejnímu a distribučnímu partnerovi, od kterého toto Digitální písmo obdržel.
V případě, že Digitální písmo nebude zásadně prosto faktických vad oproti dokumentaci, bude veškerá a výlučná odpovědnost
za vady a plnění z odpovědnosti za vady spočívat, dle volby společnosti Linotype GmbH, buď ve výměně předmětného softwaru,
nebo ve vrácení úplaty za nabytí licence zaplacené nabyvatelem licence za předmětný software. Společnost Linotype GmbH a
autorizovaný partner společnosti Linotype nenesou a nemohou nést odpovědnost za plnění nebo výsledky, kterých může
nabyvatel licence dosáhnout pomocí Digitálního písma nebo dokumentace. Výše uvedená práva jsou jedinými a výlučnými
právy, která vznikají z porušení závazků společnosti Linotype GmbH nebo jejích dodavatelů v oblasti záruční odpovědnosti za
vady. S výjimkou výše uvedené omezené záruky neposkytuje společnost Linotype GmbH, autorizovaný partner společnosti
Linotype ani její dodavatelé žádné záruky, výslovné ani konkludentní, co do souladu s právy třetích osob, obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro jakýkoliv konkrétní účel. V žádném případě neponese společnost Linotype GmbH, autorizovaný partner společnosti
Linotype ani její dodavatelé vůči nabyvateli licence odpovědnost za žádné následné, vedlejší nebo zvláštní škody, včetně zejména
odpovědnosti za ušlý zisk, ztrátu dat, ušlé obchodní příležitosti nebo ušlé úspory, a to i v případech, kdy společnost Linotype
GmbH byla o možnosti vzniku takových škod informována; rovněž tak neponese společnost Linotype GmbH, autorizovaný partner
společnosti Linotype ani její dodavatelé odpovědnost za jakýkoliv nárok vznesený proti nabyvateli licence jakoukoli třetí osobou,
kterým se tato třetí osoba bude domáhat náhrady takovéto škody, a to ani v případech, kdy byla společnost Linotype GmbH o
možnosti vzniku takových škod informována.
V některých zemích nebo dle některých právních řádů nejsou dovoleny výhrady v podobě omezení vedlejších, následných nebo
zvláštních škod, takže výše uvedené výhrady se na nabyvatele licence nemusí vztahovat. V některých zemích nebo dle
některých právních řádů rovněž nejsou dovoleny výhrady týkající se konkludentních záruk nebo omezení doby trvání
konkludentní záruky, takže výše uvedená omezení se na nabyvatele licence nemusí vztahovat. Není-li to příslušnými právními
předpisy zakázáno, jsou veškeré konkludentní záruky omezeny na dobu trvání devadesáti (90) dnů.
Některé právní řády neumožňují omezení konkludentních záruk v případech, kdy má použití produktu za následek ublížení na
zdraví nebo smrt, takže taková omezení se na nabyvatele licence nemusí vztahovat. V zemích s takovými právními předpisy
nabyvatel licence souhlasí s tím, že výše náhrady z odpovědnosti společnosti Linotype GmbH nebo autorizovaného partnera
společnosti Linotype nebo jejích dodavatelů za takové ublížení na zdraví nebo smrt nepřekročí částku sto tisíc EUR (100 000
EUR), za předpokladu, že tyto právní předpisy omezení této odpovědnosti dovolují. Tato záruka dává nabyvateli licence zvláštní
zákonná práva. Nabyvatel licence může mít i jiná práva, která se v jednotlivých státech nebo dle jednotlivých právních řádů liší.
S žádostí o další informace o záruce by se měl nabyvatel licence obrátit na autorizované partnery společnosti Linotype, od
kterých obdržel Digitální písmo a dokumentaci.
3.2 Nabyvatel licence bere na vědomí, že Digitální písmo a dokumentace a veškeré jejich kopie jsou majetkem společnosti
Linotype GmbH; a že jejich design, struktura, uspořádání a kódování jsou cenným majetkem společnosti Linotype GmbH a/nebo
jejích dodavatelů. Nabyvatel licence bere na vědomí, že Digitální písmo a dokumentace jsou chráněny německými zákony o
ochranných známkách a patentech, právními předpisy o ochraně autorského práva a o ochranných známkách jiných zemí a
mezinárodními úmluvami. Dále se nabyvatel licence zavazuje zacházet s Digitálním písmem a dokumentací obdobně jako
s jinými výrobky chráněnými autorským právem a ochrannými známkami, například jako s knihami. S výjimkou případů, které
jsou v této smlouvě výslovně uvedeny, není kopírování Digitálního písma a dokumentace dovoleno. Veškeré kopie, které
nabyvatel licence smí na základě této smlouvy pořídit, musí obsahovat stejná ustanovení o autorských právech, ochranných
známkách a další ustanovení o majetkových právech, jaká se týkají nebo jaká jsou obsažena v Digitálním písmu a
Dokumentaci. Nabyvatel licence prohlašuje, že nebude modifikovat, adaptovat ani překládat kódování Digitálního písma, ani
reprodukovat, dekompilovat, rozkládat, měnit, modifikovat nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód Digitálního písma.
Nabyvatel licence rovněž souhlasí s užíváním Ochranných známek souvisejících s Digitálním písmem, tedy s přijetím užívání
Ochranných známek (včetně určení majitele příslušné Ochranné známky). Ochranné známky mohou být využity výhradně za
účelem identifikace tištěných dat z Digitálního písma.
Nabyvatel licence si je rovněž vědom, že software není nikdy zcela bez chyb a že Digitální písmo může tudíž obsahovat chyby,
které mohou ovlivnit jejich funkčnost a používání.
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3.3 Nároky překračující výše uvedená práva ze záruky, například náhrada za prostoje, ušlou výrobu, plýtvání materiálem a
další nepřímé škody, jsou výslovně vyloučeny, pokud takové škody nebyly vědomě nebo úmyslně vyvolány nebo způsobeny
hrubou nedbalostí na straně společnosti Linotype GmbH. Společnost Linotype GmbH nenese odpovědnost v případech, kdy
škoda není následkem hrubého nedbalostního porušení povinností společností Linotype GmbH nebo není způsobena
záměrným, vědomým nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany některého z právních zástupců nebo pověřených
zástupců společnosti Linotype GmbH.

ČLÁNEK 4 – UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
4.1 Licence a užívací právo garantované dle článku 1.2 se v případě porušení této smlouvy stanou s okamžitou účinností
absolutně neplatnými.
4.2 Pokud nabyvatel licence nebo některý ze zaměstnanců nabyvatele licence poruší sjednanou licenci a užívací právo a/nebo
majetková práva společnosti Linotype GmbH, je společnost Linotype GmbH oprávněna licenci a užívací právo s okamžitou
účinností vypovědět. Společnost Linotype GmbH si vyhrazuje výslovné právo na uplatnění jakýchkoliv dalších nároků (konkrétně
informací, náhrady škod apod.).
4.3 V případě ukončení smlouvy je nabyvatel licence povinen vymazat a vrátit společnosti Linotype GmbH původní Digitální
písmo, jehož se ukončení smlouvy týká nebo s ním souvisí, včetně dokumentace a všech kopií.
Na žádost společnosti Linotype GmbH je nabyvatel licence povinen poskytnout písemné prohlášení o tom, že takové vymazání
bylo provedeno.

ČLÁNEK 5 – POVINNOST MLČENLIVOSTI
5.1 Nabyvatel licence je povinen podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k Digitálnímu
písmu a jeho kopiím.
5.2 Pokud nabyvatel licence poskytne svým zaměstnancům nebo zástupcům přístup k Digitálnímu písmu, musí nabyvatel
licence tyto osoby výslovně informovat o obsahu a podmínkách licenčních ustanovení týkajících se příslušného Digitálního
písma a tyto zaměstnance nebo zástupce zavázat povinností dodržovat tato ustanovení a podmínky.

ČLÁNEK 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, představuje dohodu mezi smluvními stranami.
Žádné vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Jakékoliv ústní dohody jsou pro společnost Linotype GmbH závazné pouze v
případě, že byly tyto ústní dohody společností Linotype GmbH písemně uznány a potvrzeny.
6.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. To platí i pro změny tohoto ustanovení o písemné formě.
6.3 Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i všechny spory ohledně plnění této smlouvy se
řídí výhradně právními předpisy Spolkové republiky Německo. Práva a závazky smluvních stran založené touto smlouvou se řídí
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německým právem, a to i v případě, že k vymáhání nebo k porušení smluvních práv dojde v cizí zemi. Místem pravomoci
(příslušnosti) soudu je Frankfurt nad Mohanem, Německo.
6.4 Neplatností nebo neúčinností jednoho nebo několika ustanovení této smlouvy není dotčena platnost ostatních ustanovení
smlouvy a tato zbývající ustanovení tak zůstávají nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které bude v
souladu s právními předpisy a které se bude blížit neplatnému ustanovení a hospodářským zájmům zamýšleným smluvními
stranami.
6.5 „Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ se na tuto smlouvu nepoužije.
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PRÁVNÍ ÚKON PŘEVODU DIGITÁLNÍHO PÍSMA
Stávající Nabyvatel licence
V souladu s ustanovením článku 1.3 Licenční smlouvy na používání digitálního písma se tímto převádí následující Digitální
písmo nabyté na základě licence od společnosti Linotype.
Název Digitálního písma

Společnost ...............................................................................

Jméno ...............................................................................

Adresa ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Distributor ......................................................................................................................................................................................

Já/my tímto prohlašuji/prohlašujeme, že jsme předali veškerá příslušná data týkající se shora uvedeného Digitálního písma
nabyvateli uvedenému na straně 19. Já/my tímto prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme si neponechal/i žádnou kopii
Digitálního písma ani jejich částí a zavazuji/zavazujeme se toto Digitální písmo ani jeho části dále nepoužívat.

Datum

............................................

Podpis ....................................................................................

Nabyvatel
Já/my tímto potvrzuji/potvrzujeme, že souhlasím/e s podmínkami této Licenční smlouvy na používání digitálního písma

Společnost ...............................................................................

Jméno ...............................................................................

Adresa ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Datum

............................................

Podpis ....................................................................................

Vyhotovte si prosím příslušný počet kopií pro vaše potřeby a zašlete jednu podepsanou kopii na adresu uvedenou na přebalu
nebo autorizovanému partnerovi společnosti Linotype.
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ŽÁDOST O DODATEČNÁ ROZŠÍŘENÍ LICENCE*
Zašlete mi prosím cenovou nabídku na rozšíření licence
Název Digitálního písma Současný počet licencovaných pracovních stanic Požadované licence na další pracovní stanice
Název Digitálního písma

Počet pracovních stanic, na Požadovaný počet
které se vztahuje současná licencí na další pracovní
licence
stanice

* Rozšíření licence je potřeba, pokud má být Digitální písmo používáno na více pracovních stanicích, než je uvedeno v Licenční
smlouvě na používání digitálního písma.
Společnost ...............................................................................

Jméno ..................................................................................

Adresa .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tel/Fax ......................................................................... ................. ... E-mail ..............................................................................................

Datum

............................................

Podpis .....................................................................................

Vyhotovte si prosím příslušný počet kopií pro vaše potřeby a zašlete jednu podepsanou kopii na adresu uvedenou na přebalu
nebo autorizovanému partnerovi společnosti Linotype.
Od společnosti Linotype nebo od autorizovaného partnera společnosti Linotype obdržíte cenovou nabídku.

