Akademické a studentské licence
Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod
některou z variant označení Siemens Industry Software (společně dále jen „SISW“), uzavřela s klientem smlouvu o poskytnutí
softwarové licence a služeb ohledně software SISW formou písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo ve formě
click-wrap (uzavřené kliknutím) či jiné online smlouvy, kterou klient akceptoval elektronicky (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky
(„Akademický dodatek“) se vztahují výhradně na akademické licence a/nebo studentské licence k software SISW. Tento
Akademický dodatek doplňuje ujednání uvedené ve Smlouvě, a pokud je s nimi v rozporu, budou mít ujednání v tomto Dodatku ve
vztahu k akademickým licencím nebo studentským licencím přednost před ujednáními Smlouvy a budou v tomto rozsahu Smlouvu
nahrazovat.
1.

Vymezení pojmů. Pojmy použité v tomto Akademickém dodatku, které jsou uvozeny velkým počátečním písmenem, mají
stejný význam jako ve Smlouvě, nejsou-li v Akademickém dodatku vymezeny jinak.

1.1 „Akademický software“ znamená ty softwarové produkty, které SISW označila jako akademické balíčky pro udělování licencí
akademickým institucím k účelům uvedeným v tomto Akademickém dodatku.
1.2 „Oprávnění uživatelé“ ve vztahu k Akademickému software jsou fakulta Klienta, její pracovníci, studenti a asistenty z řad
absolventů, kteří se nachází na Území.
1.3 „Student“ je Klient, který je studentem - fyzickou osobou, jež si zakoupila platnou Studentskou licenci.
1.4 „Studentská licence“ znamená ty softwarové produkty, které SISW označila jako Studentské licence pro udělování licencí
Studentům v akademickém prostředí k účelům studia, které přímo souvisí se studijním programem zakončeným získáním
akademického titulu.
1.5 „Území“ znamená zemi, v níž je software pořízen a nainstalován.
2.

Podmínky platné pro Akademické licence. Pokud byl Software Klientovi poskytnut na základě Akademické licence, použijí
se kromě ostatních ujednání uvedených ve Smlouvě i následující podmínky:

2.1 Licenci k Akademickému software je možné Klientovi udělit ve formě Licence na dobu určitou nebo Trvalé licence
následovně: (i) Licence na dobu určitou platí po dobu jednoho roku od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po dni,
kdy je Software Klientovi předán k dispozici prostřednictvím elektronického stažení; uplynutím doby licence automaticky
zaniká, pokud nebude dohodou smluvních stran prodloužena. Za každou Licenci na dobu určitou se hradí poplatek, který
zahrnuje níže uvedenou údržbu. Každá smluvní strana může danou licenci ukončit, pokud Smlouvu a tento Dodatek písemně
vypoví nejméně 60 dnů před koncem aktuální doby platnosti; (ii) Trvalá licence platí na dobu neurčitou za předpokladu, že
Klient soustavně dodržuje podmínky Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Bude-li Klientovi udělena Trvalá licence k
Akademickému software, tato licence nezahrnuje údržbu, ledaže si Klient u SISW či u jejího autorizovaného partnera nebo
distributora dané služby zvlášť objedná.
2.2 Klient omezí užívání Software na Oprávněné uživatele, a to výlučně pro účely přímo související s výukou, odbornou přípravou,
programy vysokoškolského vzdělávání, výzkumem a vývojem, jež jsou součástí vzdělávacích funkcí Klienta. SISW výslovně
zakazuje užívat Software (i) k odborné přípravě nebo vzdělávání studentů, kteří neusilují o získání vysokoškolského
akademického titulu; (ii) k odborné přípravě nebo vzdělávání třetích osob, jež mohou být držiteli licence k Software na základě
zvláštní smlouvy s SISW; (iii) ke komerčním účelům, zejména ke komerčnímu zpracování, placeným konzultacím nebo
zpracovávání služeb jakýchkoli přidružených osob; a (iv) k vývoji software určeného k prodeji nebo licencování. Nezbytnou
podmínkou užívání Akademického software ze strany Oprávněných uživatelů na osobních nebo domácích počítačích je, aby
Klient nechal Oprávněné uživatele podepsat standardní Smlouvu společnosti SISW s jednotlivými uživateli. Podepsanou kopii
Smlouvy s jednotlivými uživateli Klient uschová a na požádání ji předloží SISW.
2.3 Klient je dále povinen splnit následující podmínky: (i) Klient bude Software používat jako součást standardní výuky či kurzů
nabízených, a to nejméně jednou za akademický rok; (ii) Klient si od SISW předem opatří písemné schválení všech
dokumentů, jež hodlá zveřejnit a jež se týkají schopností, funkcí a/nebo metodiky Software; (iii) všechny softwarové programy
a související dokumenty, které vypracují Oprávnění uživatelé a které se Software komunikují a/nebo jsou s ním propojeny,
budou poskytnuty společnosti SISW. Tyto programy a dokumenty budou společnosti SISW na požádání předány ve formě
zdrojového kódu. Klient SISW uděluje nevýhradní, převoditelnou a bezplatnou licenci k užívání a/nebo nabízení, distribuování
a upravování každého takového softwarového programu v rozsahu, v jakém toto ustanovení není v rozporu s již existující
dotací na zpracování či se smlouvou o zpracování, které se na daný software a dokumenty vztahují. Pokud je tato již existující
dotace či smlouva Klienta v rozporu s tímto ustanovením, ustanovení již existující dotace či smlouvy mají před tímto
ustanovením přednost za předpokladu, že SISW bude o omezení spočívajícím v dané dotaci či smlouvě vyrozuměna.
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2.4 Specifické podmínky produktu pro Akademický software, který zahrnuje produkty Parasolid nebo D-Cubed SISW, jsou
součástí samostatné smlouvy, již smluvní strany uzavřou.
2.5 Standardní údržba, kterou SISW nabízí svým komerčním klientům, se na Akademický software nevztahuje. SISW bude
Klientovi údržbu poskytovat, avšak nikoli jednotlivým Oprávněným uživatelům. Údržba se poskytuje v době od 8:00 do 17:00
hod. místního času Spojených států amerických, od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků, které SISW dodržuje. Klient
mezi pracovníky na plný úvazek určí informovaného zástupce, který bude fungovat jako hlavní kontaktní osoba spravující a
řešící všechny žádosti Klienta o údržbu Akademického software. Tato osoba vyvine maximální úsilí, aby problémy či
záležitosti Klienta související s Akademickým software vyřešila sama dříve, než se na SISW obrátí s žádostí o podporu. Tato
osoba bude všechny žádosti o služby přeposílat SISW a bude také příjemcem veškeré údržby prováděné na celém pracovišti ze
strany SISW.
2.6 Údržba se poskytuje jen pro poslední vydání Akademického software s tím, že musí být nainstalován na takovém typu počítače
a operačním systému, pro něž je Akademický software určen. Údržbu tvoří: (i) telefonická podpora, na které pracovníci
technické podpory SISW reagují na žádosti o podporu v oblasti konkrétních technických potřeb a problémů souvisejících s
Akademickým software; (ii) informační nástěnka (bulletin board), která Klientovi umožňuje elektronicky podávat žádosti o
softwarovou podporu a mít přístup k upozorněním na vydání a k informacím o software; a (iii) upgrady Akademického
software, pokud je dá SISW k dispozici. Upgrady nezahrnují samostatné softwarové moduly, k nimž je možné získat licenci za
další poplatek. Klient se zavazuje, že veškeré softwarové aktualizace získané od SISW nainstaluje do 30 dnů od jejich obdržení
nebo na konci aktuálního semestru, podle toho, co nastane později.
2.7 Pracovní výsledky a další data vytvořená pomocí Akademického software mohou obsahovat určitá omezení, kvůli nimž jsou
data mimo vzdělávací oblast nepoužitelná. Pokud Klient zkombinuje nebo propojí data vytvořená pomocí Akademického
software s daty vytvořenými jiným způsobem, tato omezení se mohou projevit i na těchto ostatních datech. SISW nenese
žádnou odpovědnost, pokud Klient zkombinuje nebo propojí data vytvořená pomocí Akademického software s daty
vytvořenými jinak.
3.

Podmínky platné pro Studentské licence. Pokud byl Software poskytnut Studentovi ve formě Studentské licence, použijí se
kromě ostatních ujednání uvedených ve Smlouvě i následující ujednání.

3.1 Studentská licence je Studentovi udělena jako Licence na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od prvního dne měsíce
bezprostředně následujícího po dni, kdy byla Studentská licence Studentovi zpřístupněna nebo na delší období, které SISW
určí.
3.2 Student omezí užívání Studentské licence pro svá vysokoškolská studia přímo související se studijním programem zakončeným
získáním akademického titulu. Studentská licence zanikne, pokud Student toto omezení překročí nebo se jej pokusí porušit.
3.3 Studentská licence se uděluje bez údržby jakéhokoli druhu.
3.4 Pracovní výsledky a další data vytvořená pomocí Studentské licence mohou obsahovat určitá omezení, kvůli nimž jsou data
mimo akademickou oblast nepoužitelná. Pokud Student zkombinuje nebo propojí data vytvořená pomocí Studentské licence
s daty vytvořenými jiným způsobem, tato omezení se mohou projevit i na těchto ostatních datech. SISW neponese žádnou
odpovědnost, pokud Student zkombinuje nebo propojí data vytvořená pomocí Studentské licence s daty vytvořenými jinak.
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