RADIUM s.r.o. - Licenční podmínky k užívání systému FLEETWARE
(Licenční podmínky)
Tyto Licenční podmínky k užívání systému FLEETWARE jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o
poskytování služeb (dále jen „Rámcová smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem (dále též jen „Držitel
Licence“) a společností RADIUM s.r.o., IČ: 612 47 685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků
18/1, PSČ 159 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
28682 (dále jen „Poskytovatel“)(oba účastníci též dále nazýváni společně jako „Smluvní strany“).
Systém Fleetware
Systémem Fleetware se rozumí softwarový modulový produkt určený pro management, controlling,
monitoring a správu vozidel, osob a pohyblivých objektů, plánování dopravy, sběr a vyhodnocování
dat, dále veškerý hardware vztahující se k systému Fleetware a dále firmware užívaný na hardwarových
komponentách v rámci systému Fleetware, jakož i veškeré softwarové nástroje pro instalaci, update a
konfiguraci tohoto firmware (CPWin, RADWin, FleetwareConfig), pokud jsou Držiteli Licence
poskytnuty (dále jen „Fleetware“).
Autorský zákon
Fleetware je tzv. zaměstnanecké dílo, k němuž Poskytovatel vykonává majetková autorská práva dle
přísl. ust. zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Poskytovatel je oprávněným vykonavatelem autorských majetkových práv k Fleetware, který je
předmětem plnění podle Rámcové smlouvy a který byl vytvořen zaměstnanci shora označeného
Poskytovatele v rámci pracovněprávních vztahů, a je oprávněn s těmito právy samostatně a bez
jakýchkoliv omezení nakládat a poskytovat za úplatu oprávnění k výkonu práva Fleetware užít (licenci)
třetím osobám licenční smlouvou.
Licence
1. Podpisem Rámcové smlouvy, následnou instalací a užitím či užíváním Fleetware se Držitel
Licence zavazuje k dodržování těchto Licenčních podmínek.
2. Poskytovatel dává Držiteli Licence právo provozovat a užívat Fleetware včetně konfiguračních
nástrojů, pokud byly Držiteli Licence poskytnuty, a to v rámci jeho organizace. Dále dává
Poskytovatel Držiteli Licence právo v rámci jeho organizace nainstalovat (či v případě síťové
verze provozovat) software Fleetware (dále jen „SW“) na maximálním počtu klientských
počítačů, tj. stanic (procesorů), na kterých je možné instalovaný SW využívat v souladu
s rozsahem zakoupené licence (počet klientů) za výhradním účelem používání SW, a to za
splnění těchto Licenčních podmínek. Držitel Licence je oprávněn pořídit kopii SW, pokud je tato
zapotřebí k používání SW způsobem uvedeným v tomto odstavci pro účely využití funkcí
programu a pro účely zálohování.
3. Poskytovatel dále opravňuje Držitele Licence k integrování sledovaných objektů do systému
v počtu, který odpovídá počtu objektů dle zakoupené licence. Objektem se rozumí zařízení,
které je vybavené aktivní vozidlovou jednotkou či jejím ekvivalentem (např. zařízení pro
monitoring osob, aplikace FleetwareTrack pro mobilní telefony apod.).

Práva a povinnosti
1. Pokud není mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, poskytuje Poskytovatel Licenci
k Fleetware tak, jak stojí a leží, bez dalších mimořádných a nestandardních záruk. Poskytovatel
dále nenese odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s používáním Fleetware Držitelem
Licence.
2. Držitel Licence se zavazuje, že nebude užívat Fleetware jinak, než jak je stanoveno v těchto
Licenčních podmínkách a než jak odpovídá účelu a smyslu Rámcové smlouvy, a to ani pro svou
vlastní potřebu a že tedy nebude zejména:
• Pořizovat kopie, zpracovávat, zpětně rekonstruovat, dekompilovat, disasemblovat či jinak
měnit Fleetware, vytvářet jeho úpravy nebo překlady a tyto zpřístupnit třetí osobě, či jinak
zasahovat do vnitřní struktury SW, ledaže zákon stanoví jinak.
• Souběžně nainstalovat či provozovat Fleetware na větším počtu počítačů, než k jakému
opravňuje udělená Licence (licenční kód – počet uživatelů/klientů).
• Integrovat do systému větší počet sledovaných objektů, než k jakému opravňuje udělená
Licence (licenční kód – počet objektů).
• Užívat Fleetware tak, aby z něj měla prospěch třetí osoba, zejména poskytnout jeho
databázi, oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či
bezúplatně třetí osobě, tj. půjčit, pronajmout, poskytnout na leasing apod.
• Integrovat nebo používat Fleetware spolu s databází s jakoukoli jinou aplikací bez souhlasu
Poskytovatele.
• Integrovat nebo používat Fleetware s jakýmikoli přídavnými zásuvnými moduly (plug-ins)
nebo programovými doplňky (enhancements), které nebyly vyvinuty v souladu s
Licenčními podmínkami Poskytovatele.
• Analyzovat, upravovat, měnit či jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury databáze
tvořené systémem Fleetware, ledaže zákon stanoví jinak.
• Používat Poskytovatelem vytvořená API rozhraní pro užití dat z databáze Fleetware k jiným
účelům, než ke kterým byla jednotlivá API vydána.
• Používat konfigurační nástroje, pokud byly poskytnuty, k jiným účelům, než k update,
instalaci a konfiguraci zařízení integrovaných ve Fleetware v rámci vlastní organizace a
v rámci platnosti udělené Licence.
• Odstraňovat nebo upravovat čísla Licence Fleetware, či jakékoli jiné údaje obsažené v SW.
3. Držitel Licence se dále zavazuje, že nebude hardware systému Fleetware implementovat do
SW jiného dodavatele či hardware jiného dodavatele implementovat do SW systému
Fleetware, ledaže k tomu Poskytovatel dá předem písemný souhlas.
4. V případě ukončení Rámcové smlouvy se Držitel Licence zavazuje (i) přestat používat systém
Fleetware, a to ke dni ukončení Rámcové smlouvy, (ii) zničit všechny kopie jeho SW částí,
včetně písemné dokumentace a modifikovaných kopií (s výjimkou dat uložených v databázi),
pořízených po dobu oprávněného užívání systému Fleetware, není – li mezi Smluvními
stranami v souvislosti s ukončením Rámcové smlouvy dohodnuto jinak.
5. Pro případ porušení povinností uvedených v těchto Licenčních podmínkách, v případě
porušení autorských práv stanovených autorským zákonem, občanským zákoníkem, těmito
Licenčními podmínkami, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní
pokuty ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilion,- Kč) za každé jednotlivé porušení povinnosti,
dále plynoucí smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc,- Kč), za každý započatý den

porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne
doručení daňového dokladu/faktury Držiteli Licence, a to bezhotovostně na účet
Poskytovatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují působnost
ustanovení § 2050 a §2051 Občanského zákoníku, když Držitel Licence považuje domluvenou
smluvní pokutu za přiměřenou.
6. Porušení Licenčních podmínek dále opravňuje Poskytovatele k odstoupení od Rámcové
smlouvy se všemi právními důsledky.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Rámcovou smlouvou či Licenčními
podmínkami se řídí Občanským zákoníkem.
2. V případě, že je mezi Smluvními stranami sjednána Licenční smlouva, má tato přednost před
Licenčními podmínkami, jejichž ustanovení se nepoužijí.
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Rámcové smlouvy či Licenčních
podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že
kterékoli ustanovení Rámcové smlouvy či Licenčních podmínek by mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného
ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.
4. Změní-li se po uzavření Rámcové či Dílčí smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle
kterékoli z nich stane pro Držitele Licence obtížnější, nemění to nic na povinnosti Držitele
Licence splnit závazky vyplývající z těchto smluv a Licenčních podmínek. Držitel Licence na sebe
přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se v tomto
případě dle dohody Smluvních stran nepoužije.
5. Tyto Licenční podmínky nabývají účinnosti dnem 15.8. 2018.

