
Smlouva o užívání program 
 
 
Toto je smlouva o užívání mezi Vámi a společností Naviplan, s.r.o. , která upravuje podmínky 
užívání licence pro program PortfolioPlanner.  Nepoužívejte program dokud si pozorně nepřečtete 
následující smlouvu. Pokud akceptujete tuto smlouvu a všechny její podmínky a ujednání, prosím 
klikněte na “pokračovat”. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, stiskněte “zamítnout”.  
 
Pokud se chystáte použít software na bázi “zkušební verze”, pak kliknutím na “pokračovat”, 
vyjadřujete svůj souhlas s ujednáními a podmínkami smlouvy, jak po dobu vaší zkušební doby, tak po 
další období, na které si u společnosti Naviplan koupíte licenci.  

 
 
1) Program 
Programem se rozumí aplikace PortfolioPlanner a další soubory předané Uživateli od společnosti 
Naviplan, s.r.o., (Naviplan) prostřednictvím pevných nosičů dat, zaslané e-mailem nebo stažené z internetových 
stránek www.naviplan.cz nebo www.vhi.cz, v nich obsažená data, vzorce, grafy, reporty, obrazovky, manuály, 
materiály, formáty, organizace informací a další informace jakéhokoliv druhu které jsou do souborů 
zakomponovány, včetně všech příloh a modifikací, a veškerý další duševní majetek v nich obsažený. 
 
 
2) Majitel Programu 
Program je chráněný autorským právem. Veškerá majetková práva k Programu ve smyslu zákona č. 121/2000 
Sb. vykonává autor Programu Naviplan, s.r.o. Ten jako vlastník a tvůrce produktu určuje ve smyslu znění § 14 
zákona č. 35/1965 Sbírky způsob šíření, instalace a registrace Programu. 
 
 
3) Pravidla pro šíření a užívání Programu jsou tato: 
Uživatel nesmí: a) používat, kopírovat, modifikovat, slučovat, instalovat, přenášet nebo distribuovat Program 
nebo Výstup z programu, s výjimkou toho, jak je výslovně uvedeno v této Smlouvě. b) z tohoto Programu 
exportovat žádná data nebo informace, ať už pomocí nebo bez pomoci jiného programu, funkce, modulu nebo 
procesu nebo funkcí operačního systému jako je „kopírovat a vložit“, do jiné databáze, aplikace, programu, 
soboru, modulu nebo produktu. c) poskytovat licence, pronajímat nebo prodávat tento Program d) použít jiný 
program, postup, nebo metodu k přístupu, využití nebo k reprodukci Programu a dat v jeho rámci obsažených 
 
 
4.1) Interní využití Programu Uživatelem  
Pouze Uživatel, který má uzavřenu platnou smlouvu (Autorizovaný Uživatel) smí užívat Programy a generovat 
Programové Výstupy. V žádném případě nesmí být Programový Výstup kopírován nebo poskytnut třetí osobě 
k jejímu prospěchu, vyjma klientů Uživatele, dále definovaných v této smlouvě. 
 
 
4.2) Užití Programu Uživatelem s jeho Klienty   
Autorizovaný Uživatel smí využít Program k: 1) zadání informací o svých klientech nebo potencionálních 
klientech, kterým chce poskytnout investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, 2) k 
sestavení portfolia z investičních nástrojů 3) k vytisknutí Výstupu z Programu pro svého klienta nebo 
potencionálního klienta. Každý Výstup z Programu který je kopírován, vytisknut nebo předán musí obsahovat 
následující text:   

Copiright (C) 2017 Naviplan, s.r.o. Informace obsažené v tomto materiálu jsou autorským dílem, podléhají 
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. a smí být použity pouze s povolením Naviplan, s.r.o. 

 
 

http://www.naviplan.cz/
http://www.vhi.cz/


5) upozornění na důsledek porušení těchto ujednání 
 
Porušení pravidel obsažených v této Smlouvě bude také chápáno jako porušení autorského  
práva a je trestné dle § 152 odst. 1. a 2. zákona číslo 140/1961 Sbírky: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
zák. čís. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, trestní zákon ODDÍL ČTVRTÝ Trestné činy proti 
předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu 
§ 152 
Porušování autorského práva 
1. Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem výkonného umělce, zvukovým či 
obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu 
autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či 
obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak tato práva 
porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 
2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) 
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6) Obnovení licence 
Licence na plnou verzi Programu je platná po dobu 12 měsíců od připsání částky uvedené v bodě 6) této 
smlouvy na účet NAVIPLAN s tím, že počátečním dnem platnosti licence je datum připsání platby na účet 
NAVIPLAN. Po tuto dobu má Uživatel právo na všechny aktuální verze Programu. Po uplynutí 12 měsíců je 
licence automaticky obnovována a Uživatel obdrží nejpozději jeden měsíc před vypršením licence výzvu 
k uhrazení poplatku v souladu s bodem 6) této smlouvy. NAVIPLAN si vyhrazuje právo v případě neuhrazení 
zmiňovaného poplatku Uživatelem licenci neprodloužit, čímž současně zaniká platnost této smlouvy.  
 
7) Další ujednání 
na Program nejsou poskytovány žádné záruky; držitelé autorských práv a další strany poskytují tento Program 
bez záruk jakéhokoli druhu; veškeré riziko, které se týká tohoto Programu je na uživateli; v žádném případě 
nebudou držitelé autorských práv a další strany, které poskytují tento Program zodpovědné za vzniklé škody, a 
to dokonce ani tehdy, pokud druhá strana upozornila na možnost takovýchto škod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladá Boleslav, 1.1.2017 


