Licenční smlouva – Všeobecné obchodní
podmínky systému pro zabezpečení mobilní
komunikace CryptoCult
DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA ŘÍDÍCÍ
VAŠE UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU PRO ZABEZPEČENÍ MOBILNÍ KOMUNIKACE
CRYPTOCULT VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO SOFTWARE POSKYTOVANÉHO
SPOLEČNOSTÍ CIRCLETECH A SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ URČITÝCH
OSOBNÍCH INFORMACÍ SPOLEČNOSTÍ CIRCLETECH. POKUD PŘEVEZMETE
ZAŘÍZENÍ MOBILNÍ KOMUNIKACE S NAINSTALOVANÝM SYSTÉMEM PRO
ZABEZPEČENÍ MOBILNÍ KOMUNIKACE CRYPTOCULT A PROVEDETE ÚHRADU
ZA SYSTÉM PRO ZABEZPEČENÍ MOBILNÍ KOMUNIKACE CRYPTOCULT,
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO SMLOUVOU A VŠEOBECNÝMI
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI VÁZÁNI (JAKOŽTO JEDNOTLIVEC A PŘÍPADNĚ
ZÁSTUPCE FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍMŽ ZAŘÍZENÍ MOBILNÍ
KOMUNIKACE JE SYSTÉM INSTALOVÁN A POUŽÍVÁN) A ROVNĚŽ BERETE NA
VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST CIRCLETECH MŮŽE SHROMAŽĎOVAT A POUŽÍVAT
URČITÉ OSOBNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠEMU UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU V
SOULADU S ČLÁNKEM 8 TÉTO SMLOUVY A NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
UPOZORNĚNÍ: Pro používání systému zabezpečené mobilní komunikace CryptoCult je
nezbytné nainstalovat příslušný software (aplikaci) do zařízení mobilní komunikace, provést
úhradu za licenci k systému zabezpečené mobilní komunikace CryptoCult a mít pro příslušné
zařízení mobilní komunikace přístup k internetu.
S podmínkami smlouvy nemusíte souhlasit, avšak pokud a dokud souhlas nevyjádříte, nebude
možno systém zabezpečené mobilní komunikace CryptoCult používat.

LICENČNÍ SMLOUVA
PODMÍNKY
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VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ

1. Definice
a. “Autorizované účely” znamená pro účely této smlouvy Vaše osobní účely či interní obchodní
účely.
b. “Společnost CircleTech” znamená pro účely této smlouvy společnost CircleTech, s.r.o., se
sídlem Pernerova 494/48, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 33 982, založenou
podle práva České republiky.
c. „Služby“ znamená pro účely této smlouvy zabezpečení (použité standardy AES 256, PGP,
apod.) VOIP telekomunikačních služeb přenosu dat CryptoCult.
d. „Software“ znamená pro
s poskytovanými Službami.

účely

této

smlouvy

softwarové

aplikace

související

e. “Systém” znamená pro účely této smlouvy Služby a Software.
f. „Doba platnosti“ znamená pro účely této smlouvy dobu 2 let od data uskutečnění zdanitelného
plnění uvedeného na daňovém dokladu.

2. Udělení licence, uzavření smlouvy, související ustanovení
a. Poskytnutí licence. Společnost CircleTech Vám v souladu s podmínkami této smlouvy tímto
uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Systém po Dobu platnosti, a to výhradně pro
Autorizované účely. K uzavření této smlouvy, respektive i k jejímu prodloužení o Dobu
Platnosti ve smyslu čl. 3 této smlouvy, dochází zaplacením jakékoliv faktury za poskytnuté
nebo objednané plnění. Jakékoliv jiné užití Systému než výslovně povolené v tomto článku 2,
či jakýkoliv další prodej nebo distribuce systému zakládá závažné porušení této smlouvy a
může porušit příslušná autorská práva.
b. Omezení. Nesmíte se dopustit těchto jednání ani je umožnit třetí straně: (i) rozmnožovat
Systém, resp. Software; (ii) zveřejnit Systém, resp. Software nebo ho použít k jiným účelům,
než k Autorizovaným účelům; (iii) s výjimkou způsobů výslovně povolených právními
předpisy provádět zpětnou analýzu, rozebírat, dekompilovat, překládat, zpracovávat, měnit
nebo extrahovat Systém ani jakékoli jeho části; (iv) s výjimkou způsobů výslovně povolených
právními předpisy měnit, modifikovat ani jinak upravovat Systém ani jakékoli jeho části; (v)
převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat podlicence na Systém ani jakékoli jeho
části; (vi) zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu
nebo jí napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení neoprávněného
užívání Systému ani jakékoli jeho části.
c. Komentáře zákazníků. Společnost CircleTech vítá Vaše komentáře a názory týkající se
Systému, včetně upozornění na chyby, závady a selhání Systému a Vaše návrhy pro doplňující
vlastnosti a funkce. Prosím zašlete nám Vaše komentáře a názory prostřednictvím e-mailové
adresy dostupné na internetových stránkách www.circletech.net.
Společnost
CircleTech nemá povinnost odpovídat na jakékoliv takové dotazy či návrhy. Zasláním Vašeho
dotazu či komentáře prostřednictvím e-mailové adresy udělujete společnosti CircleTech časově
neomezené, neodvolatelné, bezplatné celosvětové oprávnění a licenci na základě Vašeho
duševního vlastnictví implementovat Vaše komentáře a návrhy do Systému a dalších produktů
a služeb poskytovaných společností CircleTech, jejími pobočkami a jejich právoplatnými
držiteli licencí, poskytovateli licencí a jejich právními nástupci.
d. Srovnávací testy. Nesmíte provádět, ani umožnit jakékoliv třetí osobě provádět, srovnávací
či jiné testování jakéhokoliv Software, zveřejňovat či jinak publikovat výsledky takovéhoto
testování bez předchozího písemného souhlasu společnosti CircleTech. Žádosti o souhlas s
prováděním srovnávacích a jiných testů zasílejte na prostřednictvím internetových stránek emailové adresy dostupné na internetových stránkách www.circletech.net.

3. Prodloužení doby Platnosti; ukončení smlouvy
a. Prodloužení Doby Platnosti. V případě, že ve lhůtě nejméně tří měsíců před uplynutím Doby
Platnosti nedojde některou ze stran k doručení písemné výpovědi této smlouvy druhé smluvní
straně, prodlužuje se Doba Platnosti automaticky o 2 roky, a to i opakovaně (dále jen
„Prodloužená Doba Platnosti“). Nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, bude se cena za

využívání Systému a provádění úhrad po dobu Prodloužené Doby Platnosti řídit ceníkem
předaným spolu s daňovým dokladem za pořízení a užívání Systému.
b. Ukončení smlouvy. Kromě důvodů vyplývajících z právních předpisů může společnost
CircleTech kdykoli bez předchozího upozornění a před ukončením Doby platnosti ukončit tuto
smlouvu s vyloučením odpovědnosti pokud (i) porušíte tuto smlouvu závažným způsobem; (ii)
bude zjištěno, že Systém je využíván k trestné či jinak nelegální činnosti.
c. Předčasné ukončení smlouvy během Prodloužené Doby Platnosti. V případě, kdy byla mezi
stranami sjednána úhrada za využívání Systému po dobu Prodloužené Doby Platnosti na
měsíční bázi, je každá ze stran oprávněna tuto smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou
v délce 3 měsíců s tím, že v případě předčasného ukončení smlouvy po uplynutí výpovědní
lhůty již nebude požadována úhrada služeb za Prodlouženou Dobu Platnosti.
d. Účinky ukončení smlouvy. Po ukončení smlouvy jakýmkoliv ze shora uvedených způsobů
dojde k deaktivaci účtu a nebude možné dále Služby používat. V takovém případě jste
povinen/povinna Systém bezodkladně z příslušného zařízení mobilní komunikace odinstalovat.
Dojde-li po datu ukončení smlouvy k přihlášení k Systému ve lhůtě do 10 dnů od ukončení
smlouvy, je toto jednání považováno za Prodloužení Doby Platnosti smlouvy ve smyslu
odstavce a. tohoto článku.
Články 4, 5, 6 a 7 této smlouvy zůstávají v platnosti i po vypršení Doby Platnosti nebo ukončení
této smlouvy.

4. Vlastnická práva
a. Společnost CircleTech si vyhrazuje všechna práva k Systému, která nejsou výslovně uvedena
v této smlouvě. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další možná práva k duševnímu
vlastnictví související se Softwarem a Službami (včetně, mimo jiné, jakékoli dokumentace
týkající se Softwaru a Služeb) jsou majetkem společnosti CircleTech nebo jeho poskytovatelů
licencí a jsou chráněny autorskoprávními předpisy České republiky a dalších zemí,
mezinárodními úmluvami a dalšími aplikovatelnými právními předpisy.
b. Jakékoliv ochranné známky, známky služeb, loga, doménová jména nebo jiné značky užité
spolu s nebo v souvislosti s produkty nebo službami třetích stran („Známky Třetích Stran“),
které jsou dostupné skrze Software nebo Služby, jsou vlastnictvím takových třetích stran nebo
subjektů poskytujících třetím stranám licenci. Pokud Vám to taková třetí strana nebo subjekt
poskytující třetí straně licenci explicitně neumožní, nemůžete užívat nebo získat jakákoliv práva
ke Známkám Třetích Stran. Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv obchodní jméno,
ochrannou známku, známku služeb, logo, doménové jméno nebo jinou odlišující značku
jakékoliv společnosti, entity či organizace jakýmkoliv způsobem, který by mohl nebo má
vyvolat záměnu vlastníka nebo autorizovaného držitele takového jména, známky nebo loga.

5. Záruky
a. Obecné. Společnost CircleTech zaručuje, že Systém bude, s přihlédnutím k podmínkám v
článku 5(b) a 5(c), v podstatných ohledech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi.

b. Vyloučení záruk. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě a těch záruk
plynoucích z právních předpisů, které strany nemohou dohodou omezit či vyloučit, nepřebírá
Společnost CircleTech jakékoliv další záruky týkající se Systému. Společnost CircleTech
nezaručuje, že Software a/nebo Služby budou fungovat bez přerušení a bez chyb. Společnost
CircleTech upozorňuje, že funkčnost Systému je závislá na existenci a síle signálu mobilní sítě
a připojení k síti internet.
c. Šifrování. Společnost CircleTech upozorňuje, že zabezpečení služeb mobilní komunikace se
týká pouze přenosu dat, který je chráněn šifrováním dle moderních standardů (AES 256, PGP,
apod.).
d. Ochrana Služeb. Společnost CircleTech si vyhrazuje právo zavést dodatečné způsoby
ochrany Systému, pokud má zato, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Vás nebo
Systému.

6. Omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST CIRCLETECH ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEODPOVÍDAJÍ
VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ OSOBĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ,
VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU
NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZTRÁTY UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ
MOBILNÍ KOMUNIKACE SOFTWARU NEBO SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PROVOZU,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY), VZNIKLÉ V
SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM A/NEBO SLUŽBAMI,
KTERÝ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁN, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA
SPOLEČNOST CIRCLETECH NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA,
PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE
UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM APLIKOVATELNÝMI
PRÁVNÍMI PŘEDPISY. SPOLEČNOST CIRCLETECH NENESE ODPOVĚDNOST ZA
NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU, ČI JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ, SMAZÁNÍ,
KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, ZMĚNU ČI NEÚMYSLNÉ ZVEŘEJNĚNÍ DAT, INFORMACÍ ČI
OBSAHU ODESLANÉHO, OBDRŽENÉHO ČI ULOŽENÉHO NA SVÝCH SYSTÉMECH
ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CIRCLETECH ZA
ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A/NEBO SLUŽBAMI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SYSTÉM SKUTEČNĚ ZAPLATILI. VÝŠE
UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K
NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.

7. Náhrada škody
V případě, kdy dojde z Vaší strany nebo ze strany třetí osoby, které bylo umožněno Systém
využívat, k neoprávněnému užití Systému případné k jakémukoliv jinému porušení této
smlouvy, odpovídáte a souhlasíte s nahrazením veškeré škody vzniklé společnosti CircleTech,
včetně veškerých ztrát, nákladů a ušlého zisku, v důsledku takového jednání / porušení.

8. Ochrana informací a bezpečnost

a. Obecné. Berete na vědomí, že společnost CircleTech může shromažďovat určité informace
týkající se uživatelů Systému včetně určitých údajů umožňujících osobní identifikaci. Tímto
souhlasíte s tím, aby společnost CircleTech shromažďovala, zpracovávala a používala za
účelem zajištění funkčnosti Software, poskytování Služeb, plnění této smlouvy a platebních
transakcí (úhrad za Systém) prováděných na základě této smlouvy ty osobní či identifikační
údaje, které jste společnosti CircleTech poskytl (může se jednat o jméno, příjmení, adresu,
osobní identifikátor, obchodní firmu, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, číslo
předložených dokladů, e-mailové spojení). Společnost CircleTech se zavazuje, že
k zpracovávání osobních údajů bude docházet v souladu s příslušnými právními předpisy.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti této smlouvy či do úplného vypořádání
práva a povinností z této smlouvy nebo po dobu stanovenou právními předpisy.
b. Upozornění na Zpracování Údajů. Toto Upozornění na Zpracování Údajů a naše zásady
ochrany osobních údajů nás zavazují k ochraně Vašeho soukromí. CircleTech chrání Vaše
informace před neoprávněným použitím nebo ztrátou. Vaše data budou poskytnuta pouze našim
obchodním partnerům, ke splnění Vašich požadavků nebo v případě, kdy máme povinnost data
poskytnout na základě zákona.

9. Odměna za licenci k Software a užívání Služeb, provádění
úhrad
a. Cena za Systém. Cena za využívání Systému a provádění úhrad se řídí ceníkem předaným
spolu s daňovým dokladem za pořízení a užívání Systému. Licenční odměna za užívání
Software je zahrnuta v ceně za užívání Systému.
b. Individuální podmínky. CircleTech si vyhrazuje právo sjednat s jednotlivými klienty
individuální cenové a platební podmínky.

10. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb
Společnost CircleTech je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování
Služeb, a to (i) ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné
snížení bezpečnosti či ochrany poskytovaných služeb; (ii) v případě, že společnost CircleTech
bude k takovému omezení nebo přerušení povinna podle platného a účinného právního předpisu
nebo rozhodnutí státního orgánu; (iii) pokud bude zjištěno, že porušujete tuto smlouvu.
Společnost CircleTech neodpovídá za jakékoliv škody způsobené omezením nebo přerušením
poskytování Služeb z výše uvedených důvodů.

11. Různé
a. Oznámení. Společnost CircleTech Vám může sdělit jakékoli oznámení prostřednictvím
zprávy zasílané při využití Software.
b. Úplná smlouva. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi stranami a nahrazuje
veškerá předchozí ústní či písemná sdělení, vyjádření a dohody týkající se předmětu této
smlouvy. Úplný text této smlouvy, v platném znění, naleznete na internetových stránkách
www.circletech.net.

c. Dodatky; zřeknutí se práv. Tato smlouva může být celkově nebo částečně upravena nebo
změněna pouze na základě písemné dohody náležitě podepsané oběma smluvními stranami
nebo na základě elektronické smlouvy předložené společnosti CircleTech a Vámi
odsouhlasené. Nebude-li společnost CircleTech vyžadovat nebo vymáhat přísné plnění všech
ustanovení této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoli ustanovení či práva.
d. Oddělitelnost. Strany si přejí a trvají na tom, aby veškerá ustanovení této smlouvy byla
vymahatelná v úplném rozsahu povoleném právními předpisy. Pokud je některé ustanovení této
smlouvy nebo jeho použití na určitou osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu shledáno úplně
nebo částečně nezákonným, neplatným či nevymahatelným, bude toto ustanovení
interpretováno způsobem, který umožňuje jeho maximální vymahatelnost podle příslušného
právního předpisu. Vedle ustanovení, která byla shledána nezákonnými, neplatnými nebo
nevymahatelnými zůstávají veškerá ostatní ustanovení smlouvy a jejich použití na jakoukoli
osobu či skutečnost v každém případě plně platná a účinná.
e. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
f. Řešení sporů. Strany se zavazují řešit spory z této smlouvy plynoucí primárně smírnou
cestou. Pakliže by vyřešení smírnou cestou nebylo možné, budou všechny spory vznikající z
této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
g. Omezení nároků třetích stran. Tato smlouva je uzavírána ve prospěch Váš a společnosti
CircleTech. Třetí strana, která není stranou této smlouvy, není oprávněna vznést žalobní nárok
na základě této smlouvy.
h. Jazyk. Výchozím a rozhodujícím jazykem této smlouvy je český jazyk. Pokud Vám
společnost CircleTech pro usnadnění poskytne jednu nebo více přeložených verzí, v případě
konfliktu nebo nesrovnalostí platí česká jazyková verze.
i. Internetové připojení. Přijetím této smlouvy souhlasíte s tím a berete na vědomí, že Systém
vyžaduje aktivní a stabilní připojení k síti mobilní komunikace či k síti Internet aby mohly
fungovat. Zajištění aktivního a stabilního připojení k mobilní komunikace či k síti Internet je
Vaší odpovědností.

