Akademické licence
Dodatečné smluvní podmínky
Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro používání akademických licencí (dále jen „Akademické smluvní podmínky“) upravují Licenční
smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva EULA“) mezi Zákazníkem a společností SISW výlučně s ohledem na produkty označené
na Objednávce zkratkou „ACAD“ (dále jen „Akademické produkty“). Tyto Akademické smluvní podmínky spolu se smlouvou EULA a dalšími
platnými Dodatečnými smluvními podmínkami tvoří smlouvu mezi stranami (dále jen „Smlouva“). V případě rozporu tyto Akademické
smluvní podmínky nahrazují jakékoli jiné Dodatečné smluvní podmínky, které nahrazují smlouvu EULA.
1.

DEFINICE. Výrazy v tomto dokumentu psané velkými písmeny mají význam, který je jim přidělen jinde ve Smlouvě. Následující
dodatečné definice se vztahují k těmto Akademickým smluvním podmínkám.
(a)

Pojmem „Akademická instituce“ se rozumí Zákazník, který je akademickou institucí nebo jinou kvalifikovanou neziskovou
organizací.

(b)

Pojmem „Akademická licence“ se rozumí licence Akademických produktů výlučně pro vzdělávací účely nebo účely veřejného
výzkumu pro Zákazníka, který byl společností SISW označen jako Akademická instituce nebo Student.

(c)

Pojmem „Student“ se rozumí Zákazník, který je individuálním studentem a zakoupil si platnou Akademickou licenci za účelem studia
přímo související s vysokoškolským programem.

2.

SMLUVNÍ PODMÍNKY AKADEMICKÉ LICENCE. Licence na Akademické produkty rovněž podléhají všem ostatním platným
Dodatečným smluvním podmínkám dostupným na adrese https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/onlineterms/index.html, které jsou zde začleněny odkazem. Další typy licencí a použití mohou být specifikovány s ohledem na určité
Akademické produkty, jak je uvedeno v Objednávce. Akademické licence, které zahrnují produkty společnosti SISW Parasolid nebo
D-Cubed, vyžadují mezi stranami samostatnou smlouvu.

2.1.

Použití Akademických licencí.

(a)

(b)

Zákazník bude Akademické produkty používat výlučně pro účely přímo související s:
(i)

výukou, vzděláváním a vedením vysokoškolských učebních programů;

(ii)

studiem a prací, které jsou součástí vysokoškolských učebních programů;

(iii)

činnostmi výzkumu a vývoje, přičemž veškeré konečné výsledky a výzkum budou zpřístupněny veřejnosti nebo publikovány
na veřejné doméně;

(iv)

neziskovou činností vykonávanou Oprávněnými uživateli, jako je účast na studentských soutěžích, projektech nebo
prezentacích.

Zákazník nesmí používat Akademické produkty k: (i) žádnému vzdělávání nebo instruktážním snahám pro studenty, kteří nejsou
studenty diplomového programu; (ii) jakémukoli vzdělávání nebo instruktážnímu úsilí pro kteroukoli třetí stranu, která může být
držitelem licence příslušného Akademického produktu na základě zvláštní smlouvy se společnosti SISW; (iii) výrobě nebo jakémukoli
komerčnímu účelu, mimo jiné komerčnímu zpracování, placenému poradenství nebo zpracování práce všech přidružených
společností; (iv) vývoji softwaru pro licenci nebo prodej a (v) jakékoli srovnávací nebo konkurenční analýze oproti softwaru
vyvinutému konkurencí společnosti SISW.

2.2.

Podmínky Akademické licence. Zákazník souhlasí, že (i) Zákazník předem od společnosti SISW obdrží písemný souhlas pro všechny
dokumenty určené ke zveřejnění Zákazníkem, které se týkají schopnosti, funkčnosti a/nebo metodiky Akademického produktu, a (ii)
všechny softwarové programy a související dokumentace vyvinuté Zákazníkem, které komunikují a/nebo spolupracují
s Akademickým produktem, budou zpřístupněny společnosti SISW. Tyto programy a dokumentaci společnosti SISW na vyžádání
zpřístupní ve formě zdrojového kódu. Zákazník uděluje společnosti SISW nevýhradní, převoditelnou, předplacenou, bezplatnou
licenci k užívání a/nebo prodeji, distribuci a úpravě jakéhokoli takového softwarového programu v rozsahu, ve kterém toto
ustanovení není v rozporu s již existujícím povolením ke zpracování nebo smlouvou, které se na tento software a dokumentaci
vztahují. Pokud je takovéto již existující povolení nebo smlouva se Zákazníkem v rozporu s tímto ustanovením, bude mít již existující
povolení nebo smlouva přednost před tímto ustanovením za předpokladu, že bude společnost SISW o takovém povolení nebo
smluvním omezení informována předem.

3.

ÚDRŽBOVÉ
SLUŽBY.
Údržbové
služby
se
řídí
smluvními
podmínkami
uvedenými
na
stránce
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/mes/index.html, které jsou zde začleněny odkazem,
s následujícími odchylkami:

Dodatečné Akademické smluvní podmínky
Verze 3.0 (15. července 2020)

Strana1/2

3.1.

Akademické instituce.

(a)

Společnost SISW poskytuje Údržbové služby Akademické instituci, nikoli však jednotlivým Oprávněným uživatelům, od pondělí do
pátku od 8:00 do 17:00 v místních časových pásmech přilehlých Spojeným státům americkým, s výjimkou státních svátků slavených
společností SISW. Akademická instituce určí vyškoleného technického pracovníka, který bude sloužit jako ústřední bod pro správu
a řešení všech požadavků Akademické instituce na podporu. Technický pracovník vynaloží maximální úsilí na řešení problémů
Akademické instituce nebo potíží souvisejících s Akademickým produktem, předtím než o pomoc požádá společnost SISW.
Technický pracovník společnosti SISW předá všechny požadavky na služby a bude rovněž příjemcem všech požadavků týkajících se
Údržbových služeb na pracovišti.

(b)

Údržbové služby jsou poskytovány pouze pro nejaktuálnější verzi Akademického produktu a zahrnují: (i) telefonickou podporu; (ii)
službu elektronické vývěsky, ve které může Akademická instituce elektronicky hlásit žádosti o podporu softwaru a zobrazovat
poznámky k verzi a informace o softwaru, a (iii) upgrady Akademických produktů, jestliže a když je společnost SISW zpřístupní.
Upgrady nezahrnují jednotlivé softwarové moduly, které jsou pro licence dostupné za příplatek. Akademická instituce musí
nainstalovat všechny aktualizace softwaru do 30 dnů od jejich získání, nebo na konci aktuálního semestru Akademické instituce,
podle toho, která situace nastane později.

3.2.

Studenti. Akademická licence je udělována Studentům bez Údržbových služeb jakéhokoli druhu.

4.

PRACOVNÍ PRODUKT A DATA. Pracovní produkt a jiná data vytvořená pomocí Akademických produktů obsahují určitá omezení,
kvůli kterým nejsou data použitelná mimo oblast vzdělávání nebo veřejného výzkumu. Pokud Zákazník kombinuje nebo propojuje
data vytvořená pomocí Akademického produktu s jinými daty, mohou se tato omezení vztahovat i na tato data. Společnost SISW
nenese žádnou odpovědnost za Zákazníkem zkombinovaná nebo propojená data vytvořená pomocí Akademických produktů s jinak
vytvořenými daty.

5.

VEŘEJNÉ INSTITUCE. Je-li Zákazníkem Akademická instituce, která je veřejnou institucí a která nemůže z důvodu závazných zákonů
udělit souhlas s ustanoveními o rozhodném právu a jurisdikci ve smlouvě EULA, pak platí následující:

5.1.

Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva se řídí zákony státu nebo oblasti, ve které se Akademická instituce nachází. Veškeré
spory, které vzniknou v důsledku této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou podléhat výlučné jurisdikci a příslušnosti soudu
danému státu nebo dané oblasti, ve které se Akademická instituce nachází. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se
na tuto Smlouvu nevztahuje.

5.2.

Odškodnění. Veškeré smluvní podmínky Smlouvy týkající se odškodnění jiných stran Zákazníkem jsou pro Zákazníka závazné pouze
v rozsahu povoleném rozhodným právem.
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