LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu
Nabyvatel licence:
Truck Data Technology, s.r.o.
Korytná 47/3, 100 00 Praha 10
IČ 273 81 269
(dále také „Nabyvatel licence”)
0. Preambule
POZOR! Přečtěte si prosím pozorně tyto licenční podmínky (dále jen „Podmínky”) před
nainstalováním softwaru TAGRA.eu, veškerých jeho modulů a modifikacích. Tyto
podmínky jsou závazné a jejich předmětem je software TAGRA.eu kterékoliv verze a
modifikace (dále také jen „Software” nebo „Software TAGRA.eu“). Software je
počítačový program s názvem TAGRA.eu, který slouží pro archivaci a vyhodnocování dat
z analogových a digitálních tachografů. Software slouží pouze jako pomocný nástroj při
vyhodnocování dat z tachografu. Nabyvatelem licence k užití Softwaru je firma Truck
Data Technology, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha 10, Česká republika, IČ:
27381269 (dále jen „Nabyvatel licence“). Nabyvatel licence na software TAGRA.eu
poskytuje sublicenci (dále jen „sublicence”). Software TAGRA.eu může být uložený na
CD-ROM nebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stažený z počítačové sítě
internet, stažený ze serveru Nabyvatele.
Nebudete-li akceptovat tyto Podmínky, nemůžete instalovat ani jakýmkoli jiným
způsobem používat Software TAGRA.eu a jeho součásti. Potvrzením volby „Souhlasím
s licenčním ujednáním“ při instalaci Softwaru vyslovujete souhlas s ustanoveními a
podmínkami těchto Podmínek. V případě, že nesouhlasíte s některými ustanoveními
těchto Podmínek, ihned klikněte na volbu “Nesouhlasím s licenčním ujednáním“ nebo
zrušte instalaci, nebo zničte, případně vraťte Software, instalační média, průvodní
dokumentaci a doklad o nákupu na místo, kde jste software získali.
Podmínkou legálního užití Software a poskytnutí sublicence je úplné zaplacení ceny
sublicence a akceptace těchto Podmínek, a to v průběhu instalace programu do
počítače, kdy podmínkou dokončení instalace je vyjádření souhlasu uživatele s těmito
Podmínkami.
1. Informace o autorských právech
Není-li stanoveno jinak, všechna autorská majetková práva ke všem součástem
Softwaru vykonává Nabyvatel Licence. Software je chráněn autorským zákonem,
mezinárodními dohodami o autorských právech a jinými předpisy zákona, jež se vztahují
na ochranu autorských práv.
2. Nabyvatel sublicence

Nabyvatelem sublicence je uživatel softwaru TAGRA.eu, kterým může být právnická
nebo fyzická osoba (dále jen „Uživatel”).
3. Dodržení těchto Podmínek
Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky, a to od okamžiku fyzického převzetí
Softwaru nebo otevření obalu s instalačními médii nebo instalace nebo užití
softwarového produktu.
4. Práva Uživatele
4.1. Rozšiřování a kopírování Software
Rozšiřování Software pomoci jakýchkoliv libovolných prostředků je zakázáno. Zakázáno
je také jakékoliv kopírování Software.
4.2. Instalace a používaní Software
4.2.1. Za předpokladu, že jste souhlasili s těmito Podmínkami a zaplatíte cenu Software
v termínu splatnosti, Vám Nabyvatel udělí nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat
Software na pevný disk počítače nebo jiné podobné médium sloužící k trvalému ukládání
dat, instalaci a ukládání Software do paměti počítačového systému, ke spouštění,
ukládání a zobrazování Software na počítačových systémech, avšak nejvíce na takovém
počtu počítačových systémů, které Koncový uživatel uvedl v objednávce a za které
zaplatil příslušný poplatek. Jedním uživatelem se přitom rozumí instalace Software na
jednom počítačovém systému.
4.2.2. Software dodaný na CD-ROM nebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou,
stažený z počítačové sítě internet, stažený ze serveru Poskytovatele nebo nabytý z
jiných zdrojů, vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně
nakonfigurovaný počítač splňující minimálně požadavky uvedené na www.tdt.cz. Způsob
instalace je popsaný v Návodě. Nabyvatel licence neručí za správné fungování
programu, pokud na stejném počítači jsou nainstalovány počítačové programy nebo
technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit Software.
4.2.3. Nabyvatel licence odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwaru, ke
kterým mají přístup jen uživatelé, kteří mají uhrazený licenční nebo aktualizační
poplatek.
4.2.4. Za závadu Softwaru nelze označit, že neobsahuje případné legislativní změny,
které nebyly výrobcem známy v okamžiku výroby.

4.2.5. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí oproti uživatelské dokumentaci se
nepovažuje za vadu.
4.3. Cena licence a platební podmínky.
4.3.1. Za úplatu získáváte právo používat Software, ale ne vlastnická práva k Software.
Cena licence Software se určí na základě ceníku Poskytovatele nebo jeho obchodních
partnerů podle počtu počítačových systémů, pro které je Software určený (dále jen
„Cena licence“). Zaplacením Ceny licence Vám vznikne právo použít Software v souladu
s podmínkami této Dohody po dobu období, na které jste získali právo použít Software.
Pokud není na faktuře nebo na jiném obdobném dokladu vystaveném Poskytovatelem
nebo jeho obchodním partnerem uvedená jiná lhůta splatnosti, Cena licence je splatná
při dodávce Software. Zodpovídáte za splnění daňových a poplatkových povinností
souvisejících s poskytnutím licence na Software, stanovených aplikovatelným právem,
kromě daní z příjmů Poskytovatele. V případě, že Cenu licence neuhradíte ve lhůtě
splatnosti, Vaše licence na Software bude automaticky zrušená a budete muset zaplatit
všechny náklady spojené s vymáháním splatné pohledávky včetně nákladů na právní
zastoupení a náhrady řízení. Na Software poskytnutý jako NFR nebo zkušební verze
Softwaru se povinnost zaplatit Cenu licence nevztahuje.
4.4. Aktualizace Software, poplatek za aktualizaci
Uživatel Software je oprávněn aktualizovat jej do novější verze, má-li zaplacen příslušný
roční poplatek. Nabyvatel licence poskytne nástroje k aktualizaci vhodným způsobem.
Aktualizace Software je ve výjimečných případech možná i zpětně a to za podmínek
dohodnutých
mezi
Nabyvatelem
licence
a
Uživatelem.
4.5. Doba a místo používání Software
Uživatel je z titulu sublicence oprávněn, za splnění skutečností uvedených v
Podmínkách, užívat Software na neomezeném území a po dobu jenž je dána modulem
Software (moduly nižší než Mini 6 jeden rok), není-li stanoveno dále či dohodnuto
smluvními stranami jinak.
Uživatel bere na vědomí, že v případě skončení platnosti licenční smlouvy, na základě
které Nabyvatel licence Uživateli poskytuje sublicenci, zanikne i tato sublicence. To
neplatí v případě, že Uživatel přistoupí na zpoplatněné prodloužení sublicence.
4.6. Převedení práv k Software TAGRA.eu na třetí osobu
Uživatel není oprávněn poskytnout Software a sublicenci třetí osobě.
5. Omezení

Je zakázáno:
5.1. V případě kdy Software podporuje více platforem nebo jazyků nebo pokud jste
získali více kopií Software, nesmíte verze a kopie Software instalovat na více
počítačových systémů, než jste uvedli v objednávce a za které jste zaplatili příslušnou
Cenu licence. Verze nebo kopie Software, které nepoužíváte, nesmíte prodat,
pronajmout, vzít do pronájmu, sublicencovat, započítat nebo převést na jiné osoby.
5.2. Komerční a nekomerční využití
Nabyvatel licence dovoluje Uživateli používat Software pro archivaci a vyhodnocení dat
pouze vozového parku Uživatele a jeho řidičů. Jakékoliv zpracovávání a
vyhodnocování dat třetích osob je zakázáno. V případě porušení tohoto
zákazu má nabyvatel právo zrušit licenci Uživatele bez náhrady a požadovat
od Uživatele náhradu vzniklé škody.
5.3. překládání, adaptace a jakékoliv změny v Software. Provedení změn je porušením
autorského práva a těchto Podmínek, pakliže změnu na základě požadavku Uživatele a
za podmínek určených Nabyvatelem licence neprovádí přímo Nabyvatel licence;
5.4. pronajímat Software TAGRA.eu třetí osobě;
5.5. deasemblace, dekompilace a jakékoliv rozmnožování kódu Software TAGRA.eu
nebo překlad jeho formy v rozsahu překračujícím povolení vyplývající z příslušných
právních předpisů.
5.6. Uživatel je povinen zachovat informaci o autorských právech na kopii Software
pořízené v souladu s těmito Podmínkami.
6. Odpovědnost za škodu
Software je dodáván v základní podobě. Uživatel bere na sebe odpovědnost, která
vyplývá z používání Software. Nabyvatel licence a distributoři Software neodpovídají za
to, že Software bude správně fungovat, je kvalitní a nezklame očekávání Uživatele.
Uživatel je povinen neprodleně po instalaci Software prověřit jeho funkčnost.
Software je pro správnou funkčnost doporučeno používat výhradně s kompatibilním
hardwarem, jehož seznam je dostupný u Nabyvatele licence či distributora Software
TAGRA.eu (dále jen „doporučené Příslušenství“). Nabyvatel licence a distributoři
Software TAGRA.eu neodpovídají za kvalitu nahrávání a bezchybné vyhodnocování dat
při použití jiného než doporučeného Příslušenství.
Nabyvatel licence a distributoři Software nejsou zodpovědní za žádné ztráty způsobené
činností Software, včetně ztráty předpokládaných výhod, dat, informací nebo nákladů na

náhradní přístroje a programy. Nabyvatel licence neodpovídá za ztrátu či poškození dat,
která nebyla správně zálohována.
Celková odpovědnost Nabyvatele licence za škody způsobené používáním Software
TAGRA.eu a náhrada za škody pro Uživatele je omezena cenou licence.
7. NFR a zkušební verze. Software dodaný jako NFR nebo zkušební verze můžete
použít výhradně na ověření a testování vlastností Software. NFR Software můžete také
použít na předváděcí účely.
8. Ochrana osobních údajů
Software zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny na čipových kartách řidičů a
v datech z pamětí digitálních tachografů. Uživatel tímto potvrzuje, že splní povinnosti
vůči zákonu O ochraně osobních údajů. Případné sankce plynoucí z nedodržení tohoto
zákona hradí Uživatel. Software odpovídá zákonu O ochraně osobních údajů pro
automatické zpracování dat České republiky.
9. Smluvní pokuty
Při porušení ustanovení těchto Podmínek je Uživatel povinen zaplatit Nabyvateli licence
smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
10. Ukončení platnosti sublicence z těchto Podmínek vyplývající
Vedle zákonných důvodů končí Oprávnění Uživatele vyplývající z těchto Podmínek ve
chvíli ukončení jejich platnosti. Podmínky pozbývají platnosti mimo jiné v okamžiku
porušení jakéhokoliv ustanovení Uživatelem. V takovém případě je Uživatel povinen
vrátit Nabyvateli licence kompletní Software a zničit veškeré jeho kopie.
11. Právní režim smluvního vztahu a způsob řešení případných sporů
Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a vznikající se řídí platným právním
řádem České republiky, a to zejména obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a
autorským zákonem.
Všechny spory, které by mohly vzniknout z takového vztahu nebo v souvislosti s ním,
budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Strany
se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm
uvedených.

