
 

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT 

Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227 090 211 

  

 

PRODEJ 

 

LICENČNÍ PODMÍNKY  
 

Název softwarového produktu na DVD ROM: 
SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2018 

(dále jen produkt) 

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a příslušných autorských práv 
s produktem spojených, resp. je oprávněn nakládat s autorskými právy a že je ze zákona oprávněn 
poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany. 

Předmětem prodeje je výhradně licence na použití programového díla – programu. Uživatel se stává 
majitelem licence dnem zakoupení. Zakoupením jednoho DVD se softwarovým produktem získává uživatel 
právo na použití na jednom počítači. Výjimkou jsou multilicenční instalace, kde je sjednaný maximální 
počet instalací uveden samostatně. 

Uživatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských práv spojených s dodaným 
produktem (systémem) jsou níže uvedené subjekty. Uživatel se zavazuje používat softwarový produkt jen 
pro svoji potřebu a ve sjednaném rozsahu, a to tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv 
výrobce. 

Produkt je určen k přímému spuštění z DVD ROM bez instalace. Uživatel smí pořídit pouze jednu archivní 
kopii DVD ROM. Uživatel nesmí poskytnout dodaný softwarový produkt třetí straně bezplatně ani za 
úplatu. Uživatel nesmí provádět žádné změny softwarového produktu ani jeho datových souborů, vyjma 
takových změn, které jsou prováděny obslužnými programy dodanými se softwarovým produktem 
(vytváření záložek, poznámek apod.). 

Autorská práva vyhrazena. 

1. Jednotlivé texty technických podmínek (TP), doprovodných vyobrazení a grafů: 
Copyright © 1999 – 2018 

• autoři uvedení na konci jednotlivých textů TP v položce ”Prameny” 

• Ministerstvo dopravy České republiky 

• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

2. Doprovodné právní texty z programového zdroje – právně informačního systému EPIS®. Copyright © 
1997 – 2018 GRAND s.r.o., České Budějovice 

3. Prohlížeč Zoner Context verze 4.03 a související programové soubory. Copyright © 1995-2005 ECON 
info, Copyright  © 1995-2018 ZONER software 

 

Uživatel (Společnost):  

Adresa:   

Jméno a příjmení: 
 

Členské číslo ČKAIT: 
(vyplňují pouze členové ČKAIT) 

 

 
potvrzuje souhlas s výše uvedenými licenčními podmínkami 

 
 
podpis 
 

V  dne  
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