LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
dle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 121/2000 Sb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
1.1

Veškerá práva ve smyslu ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, a
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, k Software a jeho jednotlivým částem, technické
dokumentaci k Software a k návodům k použití Software, náleží společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o., IČ
27396649, se sídlem Hasičská 53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, jako autorovi a poskytovateli (dále jen
„Poskytovatel“).

1.2

Poskytovatel prohlašuje, že jako nositel majetkových práv k Software, technické dokumentaci a návodům k
použití Software, dále jen Dokumentace, je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít Software a
Dokumentaci třetím osobám (dále jen „Nabyvatel) - licenci, a to ve stanoveném rozsahu uvedených v
těchto Licenčních podmínkách a dalších podmínkách.

1.3

Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít Software a Dokumentaci k dodržování a ochraně práv ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., práv vyplývajících Poskytovateli ze zákona č. 89/2012 Sb., jakož i jiných
práv duševního vlastnictví vztahujících se k Software a Dokumentaci, jako autorskému dílu, nebo
souvisejících s jeho užíváním, a dále k ochraně obchodního tajemství a know-how Poskytovatele (zejména
myšlenek, souvislostí a principů, na jejichž základě je Software a jeho jednotlivé části vystavěny a na
základě kterých byl a byly uvedeny do stavu funkčnosti nutného k užívání, což je také předmětem
technické dokumentace a návodů k použití dodávaných společně se Software).

1.4

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) upravuje vzájemné vztahy mezi
Poskytovatelem a Nabyvatelem – koncovým uživatelem při užívání programového vybavení TechIS a
technické dokumentace a návodů na užití Software (dále jako celek jen „Software"). Smlouva se vztahuje
na výše uvedený Software včetně elektronických médií, na kterých jste jej získali (pokud existují). Tištěná
Licenční smlouva, která může být dodána se Software nebo jako příloha smlouvy o dílo, smlouvy kupní či
jiného smluvního typu uzavíraného mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, vždy nahrazují či upravují
jakoukoliv Licenční smlouvu dodanou elektronickou formou společně se Software. Tato smlouva se rovněž
vztahuje na všechny aktualizace, dodatky, internetové služby a služby technické podpory Poskytovatele pro
tento Software, pokud s těmito položkami není dodávána jiná smlouva. Pokud ano, bude platit takto
doručená smlouva.

1.5

Použitím Software přijímáte tuto Smlouvu, a to v celém rozsahu a bez dalších výhrad. Pokud ji nepřijímáte,
máte vůči ní výhrady či připomínky, Software nepoužívejte.

1.6

Jak je dále níže specifikováno, představuje použití Software v souladu s touto Smlouvou rovněž Váš
souhlas, jako koncového uživatele, s přenosem technických informací o počítači, na němž je Software
umístěn k užití, a to během aktivace Software, ověření platnosti Licence a při internetových službách.
Poskytovatel prohlašuje, že přenosem výše zmiňovaných informací během aktivace, ověření Licence a
internetových služeb nedochází k porušování práv koncového uživatele stanovených zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, když pro účely aktivace a ověření Licence nejsou
Poskytovatelem přenášena ani shromažďována či jinak zpracovávány jakékoliv údaje Nabyvatele, které by
měly povahu citlivých či osobních údajů Nabyvatele či uživatele Software. Přenášené informace slouží
Poskytovateli pouze pro účely ověření platnosti Licence na daném zařízení, na kterém je Software
instalován, či pro daného uživatele – Nabyvatele, kterému byla Licence poskytnuta. Dodržíte-li tuto
Licenční smlouvu, máte následující práva ke každé Licenci, kterou získáte.

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Podpora: +420 597 407 507

1z7

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. | TechIS EULA

1.7

Tato Licenční smlouva se řídí pravidly právě jednoho Licenčního modelu. Z kapitoly Licenční modely je pro
tento Software a tedy tuto Licenční smlouvu platný pouze a výhradně model: Licencování Software na
uživatele.

2. LICENČNÍ MODELY
2.1 Licencování Software na uživatele
Licencování Software na uživatele (dále také CAL-PU = Client Access License - Per User) předpokládá udělení
Licence CAL každému uživateli (osobě) přistupujícímu k Software, ať už se jedná o samostatnou aplikaci nebo
systém jako celek.
Licence na Software je poskytována pro jednotlivé uživatele systému (osoby/uživatelské účty), bez ohledu na
počet zařízení, která používají.

Práva k užívání a instalaci
Software může být nainstalován na libovolném množství zařízení ve vlastnictví Nabyvatele a v prostorách
určených k podnikání Nabyvatele, k němuž mu svědčí užívací právo.
Licence na uživatele může být využita danou osobou na libovolném počtu těchto zařízení.
Maximální počet zařízení, na kterých může být Software současně nainstalován, nesmí přesáhnout počet
zařízení provozovaných v prostorách Nabyvatele či počet zaměstnanců Nabyvatele.
Maximální počet zařízení, na kterých může být Software současně nainstalován, smí být ve specifických
případech omezen příslušným smluvním ujednáním mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, případně tištěnou
formou této Licenční smlouvy, či jejího dodatku či doplnění.

Další licenční požadavky a užívací práva
Multiplexování (někdy označováno termínem sdružování), nesnižuje požadovaný počet Licencí CAL-PU.
Hardware nebo Software, který je Nabyvatelem používán ke sdružování připojení, přesměrování informací
nebo, snižování počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému Software.

Vzdálený přístup
Právě jeden licencovaný uživatel smí přistupovat k Software instalovanému na zařízení a užívat jej vzdáleně z
libovolného jiného zařízení. Nabyvatel je oprávněn ostatním uživatelům povolit, aby přistupovali k Software pro
účely poskytování služeb odborné pomoci. Pro tento přístup nejsou potřeba další Licence.

2.2 Licencování Software na zařízení
Licencování Software na zařízení (dále také CAL-PD = Client Access License - Per Device) předpokládá udělení
Licence CAL každému zařízení, na kterém je Software instalován, užíván či provozován, ať už se jedná o
samostatnou aplikaci nebo systém jako celek.
Licence k Software je poskytována pro jednotlivé kopie Software pro jednotlivá zařízení. Hardwarový oddíl
nebo server blade je považován za samostatné zařízení.
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Práva k užívání a instalaci
Jedna kopie Software je určena pro jedno koncové zařízení. Nabyvatel tedy je oprávněn nainstalovat jednu
kopii Software v jednom zařízení. Toto zařízení je „Licencované zařízení“.

Licencované zařízení
V licencovaném zařízení může Nabyvatel v každém jednotlivém okamžiku užívat vždy jen jednu kopii Software.

Oddělení součástí
Součásti Software jsou licencovány jako celek. Součásti nesmí být Nabyvatelem odděleny a instalovány v jiných
zařízeních. Porušení tohoto ujednání Licenční smlouvy je hrubým porušením smluvních podmínek ze strany
Nabyvatele a má za následek zánik Licence, a to k okamžiku porušení.

Alternativní verze
Software může obsahovat více než jednu verzi, např. 32bitovou a 64bitovou verzi. Najednou můžete instalovat
a používat pouze jednu verzi Software.

Další Licenční požadavky a užívací práva
Multiplexování (někdy označováno termínem sdružování), nesnižuje požadovaný počet Licencí CAL-PD.
Hardware nebo Software, který je Nabyvatelem používán ke sdružování připojení, přesměrování informací
nebo, snižování počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému Software.
Použití s technologiemi virtualizace
Místo použití Software přímo v licencovaném zařízení je Nabyvatel oprávněn Software instalovat a používat v
rámci pouze jediného virtuálního (nebo jinak emulovaného) hardwarového systému v Licencovaném zařízení.
Vzdálený přístup
Jediný primární uživatel Licencovaného zařízení může přistupovat k Software instalovanému na Licencovaném
zařízení a užívat jej vzdáleně z libovolného jiného zařízení. Nabyvatel je oprávněn ostatním uživatelům povolit,
aby přistupovali k Software pro účely poskytování služeb odborné pomoci. Pro tento přístup nebudou potřeba
další Licence. Software nesmí na základě téže Licence používat zároveň žádná další osoba pro žádný další účel.

3. ROZSAH LICENCE
Software není na základě této smlouvy prodáván, pouze se uděluje Licence k jeho užívání. Tato smlouva
poskytuje Nabyvateli pouze určitá užívací práva k funkcím obsaženým v licencované verzi Software. Všechna
ostatní práva si vyhrazuje Poskytovatel, jako autor. Pokud Nabyvateli Rozhodné právo bez ohledu na tato
omezení neposkytuje více práv, je Nabyvatel oprávněn užívat Software jen způsobem výslovně uvedeným a
povoleným v této Licenční smlouvě. Současně je Nabyvatel povinen dodržovat veškerá technická omezení v
Software, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby.
Nabyvateli se zakazuje:
-

-

-

provádět zpětnou analýzu Software, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s
výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny Rozhodným právem bez ohledu na
toto omezení,

-

vytvářet více kopií Software, než je určeno a povoleno v této smlouvě nebo povoleno
Rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

překračovat jakákoliv technická omezení Software,
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-

zveřejnit Software neurčitému okruhu dalších třetích osob, aby jej tyto měly možnost
kopírovat či rozmnožovat

-

-

užívat Software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,

-

-

pronajímat Software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,

-

-

užívat Software pro komerční hostitelské služby.

3.1 Média
Pevná média
Pokud Nabyvatel získal Software na disku či jiném elektronickém médiu, je oprávněn vytvořit jednu záložní
kopii tohoto média. Tuto kopii je Nabyvatel oprávněn použít jen k přeinstalování Software v Licencovaném
zařízení.
Elektronické stažení
Pokud Nabyvatel Software získal a stáhl online, je oprávněn na disku či jiném elektronickém médiu vytvořit
jednu kopii Software za účelem instalace Software do Licencovaného zařízení a rovněž je oprávněn tuto kopii
použít k přeinstalování Software v Licencovaném zařízení.
Dokumentace
Všichni uživatelé, kteří mají platný přístup k Licencovanému zařízení Nabyvatele nebo k interní síti,jenž
umožňuje užití Software či nahlížení do Dokumentace dodávané společně se Software, jsou oprávněni vytvářet
kopie Dokumentace a tuto používat jen pro interní referenční účely Nabyvatele, neboť obsah Dokumentace,
jako autorského díla Poskytovatele, je shodně chráněn zákonem.

4. OBECNÁ LICENČNÍ USTANOVENÍ
4.1 Zkušební verze a převod
Část Software nebo veškerý Software může být licencován jako Zkušební verze (Demo, Trial). Vaše práva k
užívání zkušebního Software jsou omezena na zkušební dobu, která jsou stanovena jako integrální součást
Software a jsou uvedena v popisu Software. Máte možnost převést práva k užívání Zkušební verze na plnou
verzi, a to na licenční model podporovaný tímto Software. Licenční modely, které je u dodaného Software
možno využít jsou uvedeny v jeho popisu. Možnosti, technické a další podmínky převodu budou Nabyvateli
předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po uplynutí zkušební doby, aniž by došlo k převodu na plný
licenční model Software, bude většina funkcí Zkušební verze Software ukončena.
4.2 Rozhodné právo
Veškeré žaloby a spory vzniklé na základě této Smlouvy, či založené právy a povinnostmi v této Smlouvě
stanovenými a v návaznosti na tuto Smlouvou, včetně žalob týkajících se porušení Smlouvy, žalob podle
místních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruky nebo žaloby týkající
se neoprávněného obohacení či občanskoprávních či jiných správních deliktů, se řídí zákony státu nebo země
bydliště Nabyvatele. Pokud Nabyvatel Software získal na území jakékoli jiné země, bude se tato Smlouva řídit
zákony této země. Tato smlouva upravuje a popisuje určitá zákonná práva smluvních stran – Poskytovatele a
Nabyvatele. Zákony státu nebo země Nabyvatele mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv.
Nabyvateli mohou rovněž vznikat práva vůči subjektu či subjektům, od nichž Software získal. Tato smlouva
nemění tato další práva, pokud právní řád státu či země Nabyvatele jejich změnu nepovoluje.
4.3 Ověření
Software bude s ohledem na poskytnutou Licenci k užití v průběhu doby jeho užívání Nabyvatelem vyžadovat
stažení ověřovací funkce Software. V rámci tohoto ověření proběhne kontrola, zda byl Software aktivován a zda
je správně licencován. Ověření potvrzující, že je Nabyvatel nositelem řádné Licence, opravňuje Nabyvatele k
pokračování v užívání Software, či určitých funkcí Software nebo k tomu, aby Nabyvatel získal určité výhody. V
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případě komplexních systémů provozovaných v distribuovaných architekturách či architektuře klient-server,
může být Ověření prováděno v zastoupení subjektem pověřeným Poskytovatelem. K tomu dochází v případě,
že některé části systému nemají přístup k ověřovací službě a v zastoupení pak dojde k ověření prostřednictvím
těch částí systému (stanic), které přístup k ověřovací službě mají.
V průběhu ověřování a po jeho ukončení může dojít k tomu, že Software odešle Poskytovateli informace o
Software, zařízení, na němž byl instalován k použití a informaci o výsledku ověření. Mezi tyto informace patří
například verze a kód Product Key Software a adresa IP Licencovaného zařízení. Jak bylo výše stanoveno,
Poskytovatel tyto informace nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá k identifikaci Nabyvatele ani ke
kontaktování Nabyvatele. Použitím Software a souhlasem s těmito Licenčními podmínkami vyjadřuje Nabyvatel
svůj souhlas s přenosem výše specifikovaných informací k Poskytovateli.
V případě, že v rámci ověření bude zjištěno, že Software není řádně licencován, může to mít vliv na funkce a
způsob užívání Software či jeho částí.
Poskytovatel tak může:
-

-

poskytnout upozornění, že Software není řádně licencován,

-

-

vyzvat Nabyvatele k získání řádně licencované kopie Software,

-

-

omezit nebo zamezit užívání některých funkcí Software,

-

-

omezit nebo zamezit získání některých aktualizací nebo upgradů od Poskytovatele.

Neoprávněné užití Software či jeho užití v rozsahu nad rámec existující Licenční smlouvy může mít dopad na
jiné smluvní dokumenty, jejíchž jsou přílohou nebo jichž se jinak týká. Možnosti konkrétního dopadu na
relevantní smluvní dokument (smlouva o dílo, servisní smlouva, apod.) v něm musí být jednoznačně
specifikovány.

4.4 Vyloučení náhrady škody
Od Poskytovatele a jeho dodavatelů není možné získat v souvislosti s užíváním Software náhradu za škody ani
za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.
Toto omezení se vztahuje na všechny záležitosti související se Software, službami, obsahem na internetových
stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran, na nároky vyplývající z porušení smlouvy,
porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty
v rozsahu povoleném Rozhodným právem. Toto omezení se uplatní i v případě, že oprava, výměna či refundace
za Software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo Poskytovatel věděl nebo mohl vědět o
možnosti vzniku těchto škod.

4.5 Záruka
Bude-li Nabyvatel dodržovat pokyny stanovené v technické dokumentaci a návodu k použití Software, bude
Software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v Dokumentaci Poskytovatele, kterou Nabyvatel
obdržel v Software nebo společně s ním, a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě.
Omezená záruka pro osobu, v jejíž prospěch je záruka poskytnuta (délka veškerých předpokládaných záruk)
pokrývá užití Software po dobu jednoho roku ode dne, kdy jej získal první uživatel. Pokud v průběhu tohoto
roku obdrží Nabyvatel dodatky, aktualizace nebo náhradní Software, bude se na ně vztahovat záruka po zbytek
záruční doby nebo po dobu 30 dní, podle toho, které z těchto období je delší.
V rozsahu povoleném Rozhodným právem mají všechny předpokládané záruky, garance nebo podmínky
platnost pouze po dobu trvání omezené záruky.
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Software je navržen a nabízen jako Software obecného určení, nikoli pro konkrétní účel jakéhokoli Nabyvatele.
Nabyvatel souhlasí s tím, že žádný Software není bezchybný a rozhodně Poskytovatel doporučuje pravidelné
zálohování datových souborů.
Veškerá data obsažená v Databázi slouží pro informaci. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace obsažené
v Databázi byly a jsou získávány s vynaložením jeho řádné péče ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné,
avšak Poskytovatel neodpovídá za jejich přesnost a za případné škody vzniklé v důsledku jejich použití.
Poskytovatel stejným způsobem neodpovídá za data, pořízená Nabyvatelem v průběhu provozu Software.
Vyloučení ze záruky
Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené konáním či nekonáním Nabyvatele, konáním třetích osob nebo
událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za
přímé i nepřímé škody způsobené nevhodným (nesprávným) použitím, nehodou a zneužitím Software včetně
škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat a počítačových programů.
Nevhodností se podle tohoto ustanovení rozumí jednání nebo opominutí v rozporu s licenčními podmínkami,
pokyny, doporučeními či uživatelskou Dokumentací Poskytovatele nebo jiných výrobců a distributorů.
Kromě výše uvedeného je Software poskytován "tak, jak je", tj. bez záruky jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo
předpokládané, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.
K uplatnění záruční služby Poskytovatele bude po Nabyvateli vyžadováno předložení dokladu o zaplacení
Odměny za poskytnutí Licence.

4.6 Ostatní ustanovení
Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv k Software nebo jakékoli jeho části třetím osobám,
tj. zejména prodávat, postupovat, pořizovat kopie, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet,
jednat jako prostředník nebo jménem Poskytovatele v případě, že není dohodnuto s Poskytovatelem jinak.
Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav Software nebo jakékoli jeho části, tj. zejména je zakázáno
provádět, způsobovat, dovolovat či schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu,
dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking Software, s výjimkou případů, které připouští zákon či
Licence udělená Poskytovatelem.
Nabyvatel nesmí rozmnožovat Dokumentaci k užívání Software dodanou se Software v elektronické či tištěné
podobě, či tuto jakýmkoliv způsobem sdělovat veřejnosti, ať už elektronickou či tištěnou formou, a to ani její
části, a taktéž není oprávněn informace obsažené v Dokumentaci uvádět ve svých veřejně publikovaných
materiálech bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Tento souhlas mu Poskytovatelem nemusí
být udělen, a to bez uvedení důvodu.
Nabyvatel provede taková opatření, aby pravidla těchto licenčních podmínek neporušili ani jeho zaměstnanci
ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé Software).
Nabyvatel je povinen sdělit na základě požadavku Poskytovatele seznam uživatelů Software, nebo vydat
potvrzující prohlášení, že Software je používán v souladu se stanovenými podmínkami této Licenční smlouvy
(EULA).
Nabyvatel je povinen neprodleně sdělit jakoukoliv změnu kontaktních a firemních údajů včetně e-mailové
adresy Poskytovateli.
V případě potřeby převedení přístupových práv na jiného koncového uživatele je Nabyvatel bezodkladně
povinen informovat Poskytovatele o této skutečnosti.
Porušením výše uvedených podmínek pozbývá Nabyvatel veškerá práva vyplývající z těchto Licenčních
podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyměřit Nabyvateli za každé neoprávněné přenechání Software k užití třetí
osobě smluvní pokutu ve výši Odměny za poskytnutí Licence, kdy tuto se Nabyvatel zavazuje uhradit tak, jak mu
bude Poskytovatelem vyúčtována. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu
vzniklou z důvodu porušení Licenčních podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího
vyúčtování na adresu sídla Nabyvatele, které je ke dni vyúčtování zapsáno v obchodním rejstříku, nebo na
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adresu bydliště Nabyvatele. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede doporučeným dopisem a považuje
se za doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Licenčních
podmínek neovlivní platnost, účinnost, nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. V
případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by měl z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou Poskytovatel a Nabyvatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti.
Nabyvatel prohlašuje, že si obsah těchto Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl právům,
povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Nabyvatel potvrzuje a užitím Software potvrzuje, že s obsahem této
Licenční smlouvy bez výjimky a bez výhrad souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle a že uděluje
souhlas Poskytovateli ke zde uvedeným právům a přijímá mu stanovené povinnosti.

5. DEFINICE POJMŮ
Pojem - Definice.
Zkušební verze - Verze Software, kterou je možno využívat v omezeném rozsahu. Omezení se může vztahovat
na dobu, po kterou je možno Software používat, nebo na rozsah dostupných funkcí Software .
Demo - Viz pojem Zkušební verze.
Software - Programové vybavení, na které se vztahuje Licence dle této smlouvy.
Licence - Licence je "oprávnění dílo užít", tedy souhlas Poskytovatele s užitím Software Nabyvatelem.
Licenční smlouva - Smlouva mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem – jako koncovým uživatelem, ve které se obě
strany domlouvají na podmínkách, za kterých bude uživatel Software používat. Pokud uživatel s Licenční
smlouvou nebo některou její částí nesouhlasí, jednoduše ji neakceptuje, avšak v tom případě není oprávněn
používat Software, na který se Licenční smlouva vztahuje. V tomto případě jde o TENTO DOKUMENT.
EULA - Anglická zkratka End User License Agreement reprezentující Licenční smlouvu (viz pojem Licenční
smlouva).
Dokumentace - Veškeré textové či multimediální záznamy (audio, video), instruktážní materiály, příručky,
návody, tutoriály či postupy vztahující se k Software, dodané v digitální či analogové (tam kde je platné)
podobě.
Databáze - Databáze je z hlediska Licenční smlouvy reprezentována datovými strukturami a záznamy. Tyto jsou
dodávány jako nedílná součást řešení.
Licenční model - Množina pravidel, kterými se řídí Licenční smlouva. V rámci jedné Licenční smlouvy je vždy
platný jeden Licenční model, který je v textu Licenční smlouvy jednoznačně uveden a blíže specifikován.
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