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Licenční podmínky  1/2018 
 

Tyto licenční podmínky se vztahují k softwarovému produktu xGDPR Express autora a vlastníka 

licence společnosti 4Stars, s. r. o., IČ: 26310791, se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské 

Hradiště zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 43035 (dále jen „4Stars“), v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), 

v aktuálním znění a jsou závazné pro všechny Uživatele produktu a Obchodní partnery 4Stars, jak 

jsou dále definováni. 

Další práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních podmínek a omezení odpovědnosti za 

vady, jsou stanoveny Smlouvou na nákup produktu ve smyslu obecně platných právních předpisů  

(zejména NOZ) a Obchodních podmínek 4Stars a Obchodními podmínkami 4Stars pro produkt xGDPR 

Express, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uveřejněny na stránkách www.xgdpr.com.  

Uzavřením Smlouvy na nákup produktu Uživatel nebo Obchodní partner zároveň vyjadřuje souhlas 

s licenčními podmínkami pro produkt xGDPR a obchodními podmínkami 4Stars. Smlouva na nákup 

produktu včetně podmínek k ní se vztahujících je uzavřena, pokud si strany nesjednaly termín 

dřívější, otevřením obalu se Softwarovým produktem, instalací Softwarového produktu xGDPR 

Express (dále jen softwarový produkt), registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a 

to tím okamžikem, který nastane nejdříve. Otevřením obalu se Softwarovým produktem je smlouva 

uzavřena vždy a s okamžitou účinností včetně podmínek k ní se vztahujících. 

Vymezení pojmů 
 
Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen 
„užívat“) v takové variantě, k jaké mu byla poskytnuta licence, a pouze na tolika počítačích a 
způsobem, jaký odpovídá typu poskytnuté licence dle odstavce 3 těchto licenčních podmínek. 
Softwarový produkt je soubor zahrnující software společnosti 4Stars, dokumentaci v elektronické 
nebo tištěné podobě, včetně příruček, video manuálů a obalů, příslušných instalačních souborů a 
dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté 
společností 4Stars. Předmětem Smlouvy na nákup produktu je poskytnutí Softwarového produktu 
k užívání, nikoliv převod autorských práv vlastníka. 
 
Uživatel licence – podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový 
produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání, nezisková organizace, 
která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb, nebo fyzická 
osoba‐spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uživatelem 
licence je možné se stát zakoupením licence. Převod Licence není na jiný subjekt není možný. 
 

„Počítačem“ se rozumí počítač s operačním systémem Microsoft Windows 7 a vyšší, pracovní stanice, 

či notebook, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu, při splnění minimální 

konfigurace.  

Uživatel – koncový uživatel Softwarového produktu. 
 
Obchodní partner – podnikatelský subjekt oprávněný k prodeji Softwarových produktů 4Stars pod 
svým obchodním jménem. 
 

http://www.xgdpr.com/
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Internetové stránky 4Stars – internetové stránky na adrese www.xgdpr.com, provozované 
společností 4Stars.  
 
 

1. VLASTNICKÁ PRÁVA Softwarový produkt, dokumentace k němu (zejména návod, slovník 
pojmů, textové manuály atd.) a video manuály jsou duševním vlastnictvím autora Softwarového 
produktu a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních 
smluv a dalšími příslušnými zákony země, ve které je Softwarový produkt používán. Struktura, 
uspořádání a zdrojový kód jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace autora. 
 

2. AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem 
společnosti 4Stars. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, 
ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou 
dokumentaci k Softwarovému produktu, jakož i video návody nelze kopírovat, či jakkoli zveřejňovat. 

 

3. TYPY LICENCÍ:  

a) ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a 

spouštět jednu kopii Softwarového produktu na jednom Počítači. Licence neopravňuje ke spouštění 

Softwarového produktu současně na různých Počítačích.  

b) SÍŤOVÁ LICENCE PRO (N) POČÍTAČŮ. Opravňuje instalovat produkt na vyhrazený síťový server a na 

dalších (N) klientských Počítačích nainstalovat a spouštět síťovou verzi Softwarového produktu. 

Síťová licence Softwarového produktu opravňuje pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém 

serveru. Pokud síťový server slouží zároveň jako stanice pro práci se Softwarovým produktem, může 

být síťová verze Softwarového produktu nainstalována pouze na dalších (N-1) Počítačích. Síťová 

licence může být omezena maximálním povoleným počtem současných přístupů (menší než N), tzn. 

aplikace může být spuštěna z maximálně určeného počtu Počítačů. Počet (N) je určen ve Smlouvě na 

nákup produktu. 

4. POVINNÁ AKTIVACE. Dokud nedojde k aktivaci licencované kopie způsobem popsaným v návodu, 

který je součástí balení Softwarového produktu, nebude do té doby možné Softwarový produkt 

využívat. Jestliže dojde k úpravě hardware Počítače nebo inovaci Softwarového produktu, může být 

nutné Softwarový produkt znovu aktivovat. V takovém případě je Uživatel povinen obrátit se na 

technickou podporu 4Stars a definovat potřebný zásah. Uživatel není oprávněn činit zásah sám, i 

kdyby byl k takovému zásahu odborně připraven. V Softwarovém produktu jsou obsaženy 

technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence. 

Společnost 4Stars použije tyto prostředky k potvrzení, že Uživatel Užívá legálně licencovanou kopii 

Softwarového produktu. Jestliže neužívá licencovanou kopii Softwarového produktu, nesmí 

Softwarový produkt ani inovace Softwarového produktu instalovat. Údaje, které jsou odesílány 

společnosti 4Stars k aktivaci, jsou Název společnosti, IP adresa a MAC adresa počítače, na kterém je 

software instalován. Softwarový produkt vyžaduje pro svůj provoz internetové spojení s 

aktivačním/licenčním serverem pro účely ověření platnosti licence.  

5. TERMINÁLOVÝ PROVOZ. Tento softwarový produkt nesmí být využíván na terminálovém serveru 

bez souhlasu 4Stars.  

6. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Je zakázáno 

Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické 

http://www.xgdpr.com/
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nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití. Tento zákaz se 

nevztahuje na zaměstnance Uživatele licence v rámci oprávnění stanovených Smlouvou na nákup 

produktu.  

7. AKTUALIZACE. Softwarové produkty 4Stars podléhají ustanovením licenčních podmínek smlouvy 

platným v okamžiku zveřejnění dané verze Softwarového produktu. Při aktualizaci Softwarových 

produktů (upgrade) mohou být tyto licenční podmínky nahrazeny novými, platnými pro upgradovaný 

produkt.  

8. ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ. Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho 

aktualizací. Jeho komponenty nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více Počítačích, než je 

uvedeno v čl. 1. této smlouvy.  

9. ZPĚTNÁ ANALÝZA NENÍ POVOLENA. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, 

postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo 

které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k 

nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního 

propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k 

obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo 

porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy 4Stars. O těchto znalostech je Uživatel povinen 

zachovávat mlčenlivost.  

10. NÁVRHY UŽIVATELE. Pokud Uživatel poskytne autorovi jakékoliv komentáře nebo návrhy týkající 

se Softwarového produktu, uděluje tím autorovi právo a licenci si tyto komentáře a návrhy ponechat 

a použít je u našich aktuálních nebo budoucích produktů či služeb, a to bez nároku na odměny a  

schválení takového ponechání si komentářů či návrhů nebo jejich používání. Kromě práv ve smlouvě 

a licenčních podmínkách výslovně uvedených, neposkytuje držení, instalace a používání 

Softwarového produktu Uživateli žádná další práva nebo nárok na výkon práv z duševního vlastnictví 

k Softwarovému produktu či jeho částem nebo dokumentaci k němu. Autor si vyhrazuje veškerá 

práva na kompletní produkt a dokumentaci k němu včetně všech souvisejících autorských práv, 

patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a ostatních práv duševního vlastnictví.  

11. OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWAROVÝ PRODUKT. 4Stars zaručuje, že Softwarový produkt bude 
fungovat v zásadě v souladu s dokumentací, jak je definována v bodě 1. VLASTNICKÁ PRÁVA, po dobu 
třiceti (30) dnů od zahájení užívání Softwarového produktu Uživatelem Softwarového produktu. Tato 
záruka se vztahuje pouze na Softwarový produkt v původně dodané podobě a nevztahuje se na 
aktualizace ani vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním produktu s hardwarem či 
jinými materiály neposkytovanými autorem nebo způsobené zařízeními, softwarem PC, na kterém je 
Softwarový produkt užíván či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům autora uvedeným 
v dokumentaci, či na jeho internetových stránkách. Omezená záruka se vztahuje i na případy, kdy je 
Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené 
počítačové síti. Softwarový produkt musí mít neustálý a přímý přístup do sítě internet. Dále se 
omezená záruka vztahuje na případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných 
výrobců, které znemožňují jeho bezvadnou funkci. Uživatel licence je povinen pravidelně provádět 
zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. 4Stars neodpovídá za 
ztrátu či poškození dat.  
 
 
12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. 4Stars nezaručuje výsledky, kterých používáním Softwarového 
produktu nebo dokumentace Uživatel dosáhne. S výjimkou výše uvedené omezené záruky je 
Softwarový produkt poskytován „jak stojí a leží“ a 4Stars neposkytuje žádné výslovné ani 
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předpokládané záruky nebo podmínky a v maximálním možném rozsahu odmítají veškeré podmínky 
a záruky předpokládané zákonem, obyčejovým právem, judikaturou nebo jinou právní teorií, mimo 
jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek neporušování práv třetích osob, 
obchodovatelnosti, vhodné kvality nebo vhodnosti pro konkrétní účel. 4Stars nezaručuje, že 
Softwarový produkt bude fungovat nepřerušovaně či bezchybně, že bude fungovat správně v 
jakémkoli zařízení nebo s jakoukoli konkrétní konfigurací hardwaru nebo softwaru ani že zajistí 
úplnou právní ochranu. Poskytnutím Softwarového produktu autor nepřebírá odpovědnost za 
správnost vložených a zpracovávaných dat Uživatelem a zejména v žádném smyslu, definovaném 
právními předpisy, neodpovídá za splnění povinností uložených obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů ( soulad s GDPR). 
  
13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ LICENCE. Licence, poskytnutá na základě Smlouvy o nákupu produktu 

v jakékoliv zákonné formě včetně licenčních a obchodních podmínek, k ní se vztahujících, trvá od data 

účinnosti smlouvy do okamžiku jejího ukončení, pokud nebyl stranami sjednán jiný termín počátku či 

ukončení. Ostatní nároky stran, vyplývající ze smlouvy a podmínek, k ní se vztahujících, nejsou 

skončením licence dotčeny. Licence zaniká odstoupením od smlouvy ze strany 4Stars v případech, 

kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení 

povinností Uživatele uvedených ve smlouvě a podmínkách k ní se vztahujících. Porušení Licenčních 

podmínek je vždy považováno za podstatné porušení smlouvy.  

14. ÚZEMÍ LICENCE. Sjednává se užití licence bez územního omezení. 

15. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ LICENCE. Jedná se o licenci nevýhradní. 

16. PRÁVNÍ DOPADY. Jakékoli porušení licenčních podmínek bude mít za následek právní postih dle 

platných právních předpisů a Obchodních podmínek 4Stars pro produkt xGDPR Express, které jsou 

spolu s licenčními podmínkami nedílnou součástí Smlouvy na nákup produktu (úroky z prodlení, 

smluvní pokuta, náhrada škody). 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Tyto licenční podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2018 do 

odvolání a od tohoto data uveřejněny na stránkách www.xgdpr.com. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 1.1.2018 

 

Za 4Stars s.r.o. 

 

Dalibor Lukaštík, jednatel společnosti 

 


