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Než začnete tento programový produkt používat, přečtěte si pozorně následující licenční
smlouvu:
Licenční smlouva
Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem
Softwarového produktu ExWin 2.1 (dále jen Softwarový produkt) a společností Znovu s.r.o., IČ
48113620, se sídlem Hostýnská 520, Praha 10, Malešice, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 1650815.
Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu,
registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane
nejdříve.
A. LICENČNÍ PRÁVO. Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva:
1) Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat
(dále jen „Užívat“) v takové verzi a variantě, k jaké vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a
způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence dle odstavce 2. „Počítačem“ se rozumí počítač,
pracovní stanice, terminál, příruční PC, zařízení typu pager, „inteligentní telefon“ nebo jiné
elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu.
2) PODLE TYPU VLASTNĚNÉ LICENCE SE UDĚLUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:
a) Verze EXPRESS opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového produktu na
libovolném počtu Počítačů. Ke každé spuštěné instanci Softwarového produktu smí v jednu chvíli
přistupovat nejvýše jeden Uživatel, a to jak z Počítače, na kterém je Softwarový produkt
instalován, tak po síti.
b) Základní licence verze STANDARD opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového
produktu na jednom Počítači. Ke každé spuštěné instanci Softwarového produktu smí v jednu
chvíli přistupovat nejvýše jeden Uživatel, a to jak z Počítače, na kterém je Softwarový produkt
instalován, tak po síti.
c) K verzi STANDARD je možno přikoupit Přídavné uživatelské licence. Každá taková licence
opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového produktu na dalším (jedno m) Počítači.
Další uživatelská licence též umožňuje přistupovat dalšímu uživateli ke spuštěné instanci
softwarového produktu po síti.
d) Vlastník licence smí instalovat Softwarový produkt nejvíce na takovém počtu Počítačů, který

odpovídá počtu vlastněných licencí (Základní licence plus Přídavné uživatelské licence).
K Softwarovému produktu smí v jednu chvíli přistupovat nejvíce tolik uživatelů, kolik Vlastník
licence vlastní licencí (Základní licence plus Přídavné uživatelské licence).
e) Pro verzi SQL STANDARD platí stejná licenční pravidla jako pro verzi STANDARD viz.tato licenční smlouva oddíl 2a). Navíc licence k této verzi opravňuje Uživatele používat jako
úložiště dat databázový stroj MS SQL Server. K datům Softwarového produktu uloženým na MS
SQL Serveru smí Uživatel přistupovat pomocí libovolných dalších programů či softwaru třetích
stran, v takovém případě však společnost Znovu s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za
konzistenci nebo správnost takových dat.
f) K verzi SQL STANDARD je možno dokoupit další Přídavné uživatelské licence, pro něž platí
stejná pravidla jako u verze STANDARD – viz. tato licenční smlouva oddíl 2c) a 2d).
g) Práva uvedená v bodech 2a) až 2f) této licenční smlouvy se vztahují i na všechny další
přídavné moduly k programu ExWin 2.1 a další software společnosti Znovu s.r.o., spolupracující
s programem ExWin 2.1.
3) Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným
subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho
využití (pokud to společnost Znovu s.r.o. výslovně Vlastníkovi licence nepovolí), s výjimkou
případů, kdy třetí osoba zajišťuje provozní potřeby Vlastníka licence, např. externí účetní.
Softwarový produkt ve verzi Express lze volně šířit, ovšem jen jako celou instalaci včetně této
licenční smlouvy.
4) Na jedné licenci Softwarového produktu může Vlastník licence současně zpracovávat
ekonomickou agendu jiným subjektům v rámci vedení účetnictví na zakázku pro jiný subjekt.
B. DALŠÍ USTANOVENÍ
1) Instalace programu ExWin 2.1 ve verzi Express nebo Standard nezakládá nárok na jakékoli
úpravy programu nebo opravy chyb. Update na vyšší verzi nebo instalace Servisního balíčku je
zpoplatněna dle platného ceníku. Updatu na vyšší verzi nebo instalace Servisního balíčku mohou
být podmíněny přijetím nové licenční smlouvy.
2) Společnost ZNOVU s.r.o. nijak neručí za škody způsobené instalací nebo používáním
programu ExWin 2.1
3) Uživatel nesmí softwarový produkt zpětně dekompilovat, ani 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 společnosti
Znovu s.r.o. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.

C. AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem
společnosti Znovu s.r.o. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském
právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy.
D. UKONČENÍ LICENCE. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a
zaniká odstoupením od smlouvy ze strany společnosti Znovu s.r.o. v případech, kdy dojde k
porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností
Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě.
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