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Akademické a studentské licence 
Dodatečné smluvní podmínky 

 
Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro používání akademických a studentských 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 Objednávkovém formuláři 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 jim přiděluje Smlouva. Následující 

dodatečné definice se vztahují k těmto Akademickým smluvním podmínkám. 

(a) Pojmem „Akademická institucionální licence“ se rozumí licence Akademických produktů výlučně pro vzdělávací účely 

pro Zákazníka, který byl společností SISW označen jako akademická instituce nebo jiná kvalifikovaná nezisková 

organizace. 

(b) Pojmem „Akademický institucionální software“ se rozumí Produkt akademického softwaru, kterému byla udělena 

Akademická institucionální licence. 

(c) Pojmem „Oprávnění uživatelé“ pro účely Akademických institucionálních licencí se rozumí fakulty, personál, studenti 

a doktorandi Zákazníka v rámci Území. 

(d) Pojmem „Student“ se rozumí Zákazník, který je individuálním studentem a zakoupil si platnou Studentskou licenci. 

(e) Pojmem „Studentská licence“ se rozumí licence pro Akademické produkty udělovaná Studentům v akademickém 

prostředí za účelem studia přímo související s vysokoškolským programem. 

(f) Pojmem „Území“ se rozumí země, ve které je Akademický produkt dodáván a instalován. 

 

2. AKADEMICKÉ INSTITUCIONÁLNÍ LICENCE A SMLUVNÍ PODMÍNKY. Následující Akademické 

institucionální licence mohou být nabízeny s ohledem na jednotlivé Akademické produkty. Další typy licencí a použití 

mohou být specifikovány s ohledem na určité Akademické produkty, jak je uvedeno v Objednávkovém formuláři. Každá 

licence může být použita pouze v souladu s platnými Dodatečnými smluvními podmínkami a to po dobu uvedenou 

v Objednávkovém formuláři.  

2.1 Akademická institucionální licence může být časově omezenou licencí nebo trvalou licencí. Časově omezená licence se 

poskytuje od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po dni, kdy byl Akademický produkt Zákazníkovi 

poskytnut online ke stažení, na dobu jednoho roku, ledaže po vzájemné dohodě stran dojde k její obnově. Jak je popsáno 

níže, roční poplatek za časově omezenou licenci zahrnuje Údržbové služby. Kterákoli ze stran může tuto licenci ukončit 

písemným oznámením doručeným druhé straně nejméně 60 dní před vypršením právě platného termínu. Trvalé licence 

nezahrnují Údržbové služby. 

2.2 Zákazník omezí používání Akademického produktu Oprávněným uživatelům výlučně pro účely přímo související s výukou, 

vzděláváním, vysokoškolskými učebními programy a výzkumem a vývojem, které jsou součástí instruktážních funkcí 

prováděných Zákazníkem. 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) jakémukoli komerčnímu účelu, mimo jiné komerčního zpracování, placeného 

poradenství nebo zpracování práce všech přidružených společností; a (iv) vývoji softwaru pro licenci nebo prodej. 

Předtím, než Oprávnění uživatelé začnou používat Akademický institucionální software v osobních nebo domácích 

počítačích, musí Zákazník s Oprávněnými uživateli podepsat standardní Smlouvu společnosti SISW o využívání 

produktu jediným uživatelem. Zákazník bude podepsané Akademické smlouvy o využívání produktu jediným 

uživatelem uchovávat a  na vyžádání je poskytne společnosti SISW. 

2.3 Zákazník souhlasí, že: (i) Zákazník bude Akademický produkt používat jako součást svého standardního nabízeného studijního 

plánu v kurzu nebo kurzech nabízených alespoň jednou za akademický rok; (ii) 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; (iii) všechny softwarové programy a související dokumentace vyvinutá Oprávněnými 

uživateli, 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 
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povolení nebo smlouva přednost před tímto ustanovením za předpokladu, že bude společnost SISW o takovém povolení 

nebo smluvním omezení informována předem. 

2.4 Akademický institucionální software, který zahrnuje produkty společnosti SISW Parasolid nebo D-Cubed, vyžaduje mezi 

stranami samostatnou smlouvu. 

2.5 Na Akademický institucionální software se nevztahují standardní Údržbové služby nabízené společností SISW komerčním 

zákazníkům. Společnost SISW poskytuje Údržbové služby Zákazníkovi, nikoli však jednotlivým Oprávněným 

uživatelům, od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 v místních časových pásmech přilehlých Spojeným státům 

amerických, s výjimkou státních svátků slavených společností SISW. Zákazník určí vyškoleného technického 

pracovníka, který bude sloužit jako ústřední bod pro správu a řešení všech požadavků Zákazníka na podporu.  Technický 

pracovník vynaloží maximální úsilí na řešení problémů Zákazníka nebo potíží souvisejících s Akademickým 

institucionálním softwarem, 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. 

2.6 Údržbové služby jsou poskytovány pouze pro nejaktuálnější verzi Akademického institucionálního softwaru a zahrnují: (i) 

telefonickou podporu; (ii) službu elektronické vývěsky, ve které může Zákazník elektronicky hlásit žádosti o podporu softwaru 

a zobrazovat poznámky k verzi a informace o softwaru; a (iii) upgrady Akademického institucionálního softwaru, jestliže 

a když je společnost SISW zpřístupní. Upgrady nezahrnují jednotlivé softwarové moduly, které jsou pro licence dostupné 

za příplatek. Zákazník musí nainstalovat všechny aktualizace softwaru do 30 dnů od jejich získání, nebo na konci 

aktuálního semestru Zákazníka, podle toho, která situace nastane později. 

 

3. STUDENTSKÉ LICENCE A SMLUVNÍ PODMÍNKY. Studentské licence mohou být nabízeny s ohledem na 

jednotlivé Akademické produkty. Další typy licencí a použití mohou být specifikovány s ohledem na určité Akademické 

produkty, jak je uvedeno v Objednávkovém formuláři. Každá licence může být použita pouze v souladu s platnými 

Dodatečnými smluvními podmínkami a po dobu uvedenou v Objednávkovém formuláři. Studentská licence bude 

udělena na dobu jednoho roku od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po datu, kdy byla Studentská licence 

poskytnuta Studentovi, nebo na delší dobu uvedenou společností SISW v Objednávkovém formuláři. Studentská licence 

bude automaticky ukončena, jestliže Student překročí rozsah licenčních podmínek uvedených v tomto dokumentu. 

Studentská licence je poskytována 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. 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. 

 


