Licenční podmínky
1. Udělení licence
Společnost Fine spol. s r.o. (dále jen "společnost Fine") vám za níže uvedených podmínek uděluje
licenci na užívání zakoupeného počítačového programu, jeho manuálu a další průvodní dokumentace
na vašem vlastním zařízení nebo na zařízení, které je pod vaší kontrolou.
Licence se liší podle použitého hardwarového klíče, který je ochranou softwaru před ilegálním
kopírováním. Klíče rozdělujeme na lokální (pro jeden počítač), síťové (pro počítače v síti) a časové
(časově omezené pro jeden počítač).
Lokální licence
Pokud zakoupíte lokální licenci, můžete software používat za těchto podmínek:
● Programy lze nainstalovat na libovolný počet počítačů.
● Program funguje jen v případě, že k počítači je připojen hardwarový klíč.
● Programy lze instalovat do jednoho resp. více klíčů podle individuálních požadavků uživatele a
počtu zakoupených licencí.
Síťová licence
Pokud zakoupíte licenci na využití tohoto softwaru v síti, můžete software používat jako
víceuživatelskou instalaci s tím, že:
● Programy jsou používány v počítačové síti.
● Maximální počet uživatelů, kteří mohou program používat současně v určitém okamžiku, je dán
počtem zakoupených licencí, tj. přístup k programu může mít neomezeně uživatelů, ale v daném
okamžiku vždy jen tolik uživatelů, kolik je zakoupeno licencí.
● Ke spuštění softwaru je nutný síťový hardwarový klíč připojený k libovolnému počítači v síti.
Plná licence
Programy za plnou cenu bez omezení. Lze je používat ke komerčním účelům.
Výuková licence
Na software s licencí pro výuku jsou poskytovány výrazné slevy. Lze jej používat pouze ke školícím a
studijním účelům. Nesmí být použit pro komerční ani pro žádné jiné účely.
Studentská licence
Licence pro studenty jsou poskytovány za cenu HW klíče a nezbytných nákladů spojených s distribucí
programů (formou vratné zálohy), a to na dobu určitou. Nutnou podmínkou je předložení studentského
průkazu. Tento software můžete používat pouze ke studijním účelům. Nesmí být použit pro komerční
ani pro žádné jiné účely. Licence je poskytována pouze na časovém klíči.
Demoverze
Demoverze programů poskytujeme zdarma. Demoverzi si můžete stáhnout www.fine.cz/ke-stazeni,
popř. ji na vyžádání zdarma zašleme na CD poštou.

Freeware
Freewarové programy jsou plné verze programů, které poskytujeme zcela zdarma. Pro spuštění
freewarových verzí není nutný klíč.
2. Všeobecné podmínky
Nositelem licence je hardwarový klíč. Při ztrátě hardwarového klíče dochází ke ztrátě licence. Pokud
dojde ke zničení hardwarového klíče, nabízíme možnost vytvoření nového klíče (za standardní cenu
dle ceníku). Nutnou podmínkou je vrácení starého hardwarového klíče. Nezaručujeme správné
chování našich programů nebo správné výsledky analýzy při použití jakéhokoli typu emulace HW klíče.
Software je poskytován prostřednictvím nástroje Osobní Instalace, který je kdykoliv dostupný na
internetu. Nástroj rovněž zajišťuje budoucí aktualizace.
Instalační CD je poskytováno pouze na vyžádání. Uživatelský manuál je v elektronické podobě ke
stažení.
Platební podmínky
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
Uživatel souhlasí s elektronickou formou předání účtenky elektronické služby Finanční správy České
Republiky.
3. Uživatelská podpora
Základní technická podpora je poskytována všem uživatelům programů Fine zdarma emailem nebo
prostřednictvím formuláře technické podpory.
Základní technická podpora je poskytována i uživatelům starších verzí programů, Fine si však
vyhrazuje právo ukončit technickou podporu u verzí, k nimž existují k aktuálnímu datu alespoň dva
upgrady. Upgrade programů lze zakoupit jednorázově nebo získat prostřednictvím předplatného
programu Fine Maintenance.
Servisní smlouva Fine Maintenance zajišťuje uživateli neomezený přístup k aktualizacím programů,
prioritní technickou hotline, odborné poradenství a slevu na nákup dalších programů a licencí.
4. Omezení
Nabyvatel licence není oprávněn:
● Provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání softwaru vyjma případů vyplývajících z
právních předpisů, kdy je to nevyhnutelné k získání informací nezbytných k dosažení vzájemné
spolupráce nezávisle vytvořeného programu s tímto softwarem nebo s jiným programem, pokud tyto
informace nejsou pohotově poskytnuty společností Fine nebo nejsou dosažitelné jiným způsobem.
● Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fine předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat,
poskytnout sublicenci nebo jinak převést software, dokumentaci nebo jejich části nebo práva
udělená touto licenční smlouvou na jakoukoliv další osobu.
● Odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze softwaru nebo z
dokumentace.
● Pro jakýkoliv účel software nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich
základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla.
● Použít jakékoliv zařízení, software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu
ochrany proti kopírování použitou společností Fine v souvislosti se softwarem, nebo používat
software s hardwarovým klíčem, autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na

ochranu proti kopírování, které nebyly dodány společností Fine nebo autorizovaným prodejcem
společnosti Fine.

5. Ochrana osobních údajů
Zakoupením licence, souhlasíte s tím, že společnost Fine může používat osobní údaje pro účely
vyřízení objednávky a poskytnutí podpory. S Vámi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno
zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou – více informací na
https://www.fine.cz/ochrana-osobnich-udaju/

