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Licenční podmínky k užívání díla MANages, a.s.
1.

Předmět licenčních podmínek

Společnost MANages, a.s., IČ: 28517199, vlastní k autorským dílům (dále jen i „dílo“) výhradní autorská
práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen i „autorský zákon“). Licenční podmínky se bez výhrad
vztahují na veškerá autorská díla (dále jen i „licence“) vlastněná spol. MANages, a.s., a upravují způsob
užívání díla dalšími subjekty (dále jen i „uživatelé“).

1.1. Licenční podmínky
MANages, a.s., uděluje uživatelům právo užívat veškeré dílo za podmínek, že licence je poskytována:
 nevýhradní, tj. poskytovatel může licenci udělit libovolnému počtu dalších objednatelů;
 na dobu časově neomezenou;
 pro území všech zemí světa;
 bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám;
 bez práva rozšiřování, pronájmu a půjčování;
 bez právo na sdělování díla veřejnosti, s výjimkou dokumentů označených „veřejný dokument“;
 pouze pro potřeby uživatele, tj. v rámci plnění veškerých právních povinností uživatele a dalších
obecně závazných právních předpisů, podle následujících podmínek Užívání díla;
 s právem uživatele získat soupis užívaného díla;
 za odměnu (smluvní nebo ceníkovou), kterou je povinný uživatel uhradit spol. MANages, a.s.;
 s právem užívání a dodržování licence uživatelem i poté, co uživatel přestane využívat služeb
MANages, a.s.

1.2. Užívání díla
Uživatel je povinný a oprávněný užívat dílo v souladu s autorským zákonem a za podmínek, že:
 rozmnožování a rozšiřování tištěné nebo jiné grafické podoby díla je možné pouze pro plnění obecně
závazných právních povinností uživatele;
 rozmnožování a rozšiřování elektronické podoby díla (i jeho části) třetí straně je možné pouze s
písemným souhlasem MANages, a.s.;
 vystavení díla na webu je možné pouze v podobě, která zbraňuje možnému dalšímu elektronickému
rozmnožování, tj. používání formátu PDF se zakázaným kopírováním, PNG, GIF a JPEG;
 uživatel nemá práva dalšího postoupení či jiného poskytnutí získaného práva či udělení podlicence
třetím osobám, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích;
 uživatel má povinnost uvádět na všech formách díla jako autora MANages, a.s., v podobě viditelného
ochranného prvku: ©
;
 uživatel je oprávněn měnit formu a obsah díla, tímto zásahem se však nemění práva k dílu
MANages, a.s., ani povinnost uživatele ke způsobu užívání díla;
 pokud uživatel zasáhne nebo upraví obsah díla v odborných oblastech díla, tak MANages, a.s.,
neodpovídá za bezvadnost díla v rozsahu těchto zásahů a úprav;
 pokud nastane neoprávněné šíření díla, třeba i nechtěné, tak je uživatel povinný informovat MANages,
a.s.;
 pokud má uživatel závazek ke spol. MANages, a.s., 3 měsíce po termínu splatnosti, tak pozbývá práv
k užívání díla.

1.3. Bezvadnost díla
MANages, a.s., odpovídá uživatelům za právní bezvadnost díla, jestliže získala veškeré informace o
kontextu a podmínkách uživatele, a do díla je mohla zohlednit.
Právní bezvadností díla se rozumí, že dílo:
 neoprávněně nezasahuje do autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob;
 neoprávněně nezasahuje ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu
osobnosti fyzických osob, soukromí a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob;
 neporušuje obecně závazné právní předpisy.
MANages, a.s., neodpovídá uživatelům za právní bezvadnost díla, které je označeno jako vzor, protože
vzorové dílo nemůže zohlednit veškerý kontext a podmínky uživatele.
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