
Licenční smlouva 
Tato licenční smlouva je uzavřena mezi společností Luyten CZ, spol. s r.o., se sídlem v Brně, jako výrobcem 

(dále jen výrobce) na straně jedné a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou jakožto koncovým uživatelem (dále 

jen uživatel) na straně druhé. 

 

Předmětem smlouvy je poskytnutí a podmínky užití licence k programovému vybavení, softwarovému produktu 

s obchodním názvem TaxEdit (dále jen TaxEdit). Výrobce je vykonavatelem autorských práv k programu 

TaxEdit a je oprávněn poskytnout licenci k jeho užívání. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v TaxEditu je 

majetkem výrobce a může-li být, pak je chráněno legislativou na ochranu autorských práv a duševního 

vlastnictví. 

Souhlas s licenční smlouvou 

Instalací programu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni. Pokud se 

smlouvou nesouhlasíte, program neinstalujte. 

Verze licence 

Podle této smlouvy získáváte licenci různého typu podle obchodní verze TaxEditu, kterou jste zakoupili (placená 

licence), licenci určenou pro účely výuky, případně licenci typu START, kterou jste získali bezplatně. Na 

jednom počítači je možné aktivovat a provozovat vždy jen jeden druh licence. Není-li v některých bodech 

uvedeno jinak, smlouva se vztahuje na všechny typy licencí shodně. 

Doba platnosti licence 

Plná licence se uděluje na dobu jednoho kalendářního roku, není-li uvedeno jinak. Během doby platnosti plné 

licence je možné licenci TaxEditu na jednom počítači deaktivovat a přenést na jiný počítač téhož vlastníka. Po 

vypršení kalendářního roku platnosti se až do odvolání uděluje následná licence k užívání za obdobných 

podmínek s výslovným vyloučením nároků na záruku, technickou podporu a upgrade. Následná licence 

opravňuje uživatele k provozování TaxEditu aktivovaného v době platnosti plné licence bez možnosti nové 

aktivace a přenosu licence na jiný počítač. Na počítači, kde je aktivován TaxEdit pod následnou licencí není 

možné současně aktivovat jinou verzi TaxEditu. Následnou licenci k užívání může výrobce kdykoli ukončit 

a odebrat prohlášením zveřejněným na webových stránkách produktu nebo technickými prostředky v rámci 

produktu. 

Počet uživatelů a počítačů 

Licence opravňuje uživatele k instalaci TaxEditu na neomezeném počtu počítačů včetně počítačů třetích osob. 

V rámci udělené licence smí uživatel aktivovat a provozovat TaxEdit v rozsahu podle zakoupené 

jednouživatelské nebo víceuživatelské verze (multilicence pro jednoho nebo více uživatelů). Program může na 

jednom nebo více počítačích používat maximálně příslušný počet uživatelů, nebo jej může příslušný počet 

uživatelů používat každý na svém počítači. Každý uživatel z celkového počtu podle multilicence je oprávněn 

používat TaxEdit na jednom hlavním počítači, případně na jednom počítači dalším. Celkový maximální počet 

počítačů, na kterých je v rámci licence možné TaxEdit najednou provozovat, je tedy roven dvojnásobku počtu 

uživatelů dle multilicence. Pokud je TaxEdit provozován na síti terminálů, je nutné zakoupit licenci pro každého 

uživatele pracujícího s TaxEditem na terminálovém serveru.  

Záložní kopie 

V rámci této smlouvy můžete pořídit libovolný počet záložních kopií distribučního média, dokumentace, obalů, 

rozeslaných servisních balíčků i funkčních instalací programu či jeho částí. Všechny kopie můžete v rámci 

placené licence použít jen Vy pro svoji potřebu. Libovolný počet kopií všech druhů můžete předat třetí osobě, 

pokud tato bude souhlasit a přijme tuto licenční smlouvu s omezeními na licenci typu START. 

Technická podpora 

Uživatel licence má nárok na bezplatnou technikou podporu formou telefonního HOTLINE na čísle nebo číslech 

a v časovém rozsahu zveřejněném výrobcem, podporu el. poštou na adrese taxedit@luyten.cz. Technická 

podpora se výslovně netýká metodických a výkladových problémů legislativy. 

Uživatel placené licence má nárok na zaslání jednoho nebo dvou médií s TaxEditem během doby trvání licence 

bezplatně a na bezplatnou účast na jednom školení uživatelů. 



Uživatel licence START má bezplatný nárok na tři zásahy technické podpory a nárok na placenou účast na 

školení uživatelů. 

Uživatel licence má dále nárok na technickou podporu v jím určeném místě za úplatu, v termínu a rozsahu 

dohodnutém s výrobcem nebo jeho dodavatelem. 

Rozšíření licence 

Jako stávající držitel licence máte nárok na její rozšíření za zvýhodněných podmínek daných ceníkem výrobce 

nebo autorizovaného prodejce. Výhradním prodejcem pro Českou republiku je společnost Konzulta Brno a.s. 

Určité placené verze TaxEditu mohou distribuovat i jiné subjekty - autorizovaní prodejci. 

Další podmínky užití licence 

Uživatel se zavazuje používat TaxEdit tak, aby nedošlo k porušení autorských práv výrobce. 

Uživatel není oprávněn TaxEdit pronajmout, zapůjčit nebo poskytnout sublicenci jiné osobě.  

Zpětná analýza není povolena. Dekompilace nebo převod ze strojového kódu či jiná forma reverse-engineeringu 

TaxEditu včetně databází je zakázána. Úpravy TaxEditu jsou povoleny jen v částech upravitelných TaxEditem 

samotným. Licence se poskytuje na produkt jako celek. 

TaxEdit v licenci verze START je možné na jednom počítači používat maximálně ve dvou po sobě následujících 

verzích. Na třetí postupnou verzi u jednoho uživatele není a nebude licence START udělena. 

Ochranné známky 

Tato licenční smlouva Vás opravňuje užít obchodní název TaxEdit pouze v kontextu s jeho užitím pro Vaše 

podnikání nebo jinou činnost za podmínek stanovených výrobcem. Není-li výrobcem stanoveno jinak, povoluje 

se užití názvu TaxEdit ve formulaci blízké větě: "Ke zpracování daňových přiznání používám program TaxEdit 

od společnosti Luyten CZ, s.r.o.". Placená licence Vás opravňuje také k prezentaci ve formě kontaktu na Vás na 

webových stránkách případně dalších informačních kanálech výrobce nebo autorizovaného prodejce. 

Převod licence na třetí osobu 

Uživatel může zakoupenou placenou licenci zdarma převést na jinou osobu, avšak pouze prostřednictvím 

výrobce nebo prodejce, u kterého je nutné převod licence písemně vyžádat. Převod licence je možný až po 

deaktivaci všech verzí programu na původní licenci aktivovaných a předání hmotných částí produktu 

poskytnutých spolu s licencí. Další nabyvatel licence musí souhlasit s touto licenční smlouvou. 

Uživatel licence START bezplatnou licenci převést nemůže. 

Omezení záruky 

Podmínkou vzniku nároku na záruku je aktivace programu pod uhrazenou placenou licencí. Záruční doba trvá po 

dobu platnosti placené licence, nejméně pak 6 měsíců od data převzetí produktu. Místem uplatnění záruky je 

sídlo výrobce nebo prodejce. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií, které budou v rámci záruky zdarma 

vyměněny. Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s 

dokumentací a všemi jejími dodatky. Vaším nárokem na záruku z této smlouvy je buď odstranění vad v rámci 

záruky bezplatným zasláním další verze programu, nebo, bude-li taková volba výrobce či autorizovaného 

prodejce, vrácení částky zaplacené za produkt nebo jeho poslední aktualizaci. 

S výjimkou uvedených záruk je TaxEdit poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. 

Za závadu programu nelze výslovně označit skutečnost, že program v sobě neobsahuje vlastnosti požadované na 

základě změn legislativy nebo podzákonných norem, nebo vady v chodu programu pokud je provozován spolu 

s programy jiných výrobců, které mohou chod programu ovlivnit, a/nebo je provozován na chybně 

nakonfigurovaném počítači nebo operačním systému, a/nebo uživatel provádí zásahy do komponent programu 

jinými prostředky než dodanými výrobcem. 

Omezení odpovědnosti za škodu 

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli případné následné škody, které by vznikly na základě použití nebo 

nemožnosti použít produkt TaxEdit nebo jeho částí. Odpovědnost v žádném případě nepřevýší částku za 

poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňovaných škod. 

Ukončení licence 

Licence i následná licence je mimo uvedené termíny a důvody ukončena automaticky v případě, porušíte-li 

kterékoli ujednání licenční smlouvy. 



Souhlas s licenční smlouvou 

Instalací programu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni. Pokud se 

smlouvou nesouhlasíte, program neinstalujte. 

 


