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CAR SHARING LICENČNÍ SMLOUVA S 
KONCOVÝM UŽIVATELEM 
1. PREAMBULE 

1.1. Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen "EULA") je právně závazným dokumentem 
vymezujícím právní vztah mezi společností Princip a.s., IČ 41690311, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 
Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 994 (dále jen "My" 
nebo "Nás") a zákazníkem, který vyjádřil souhlas s jejími podmínkami výslovným přijetím nebo 
instalací, aktivací či jiným užíváním Softwaru (dále jen "Vy"). 

1.2. "Softwarem" se rozumí mobilní aplikace "Car Sharing", ke které je tento dokument přiložen, tj. 
software, který vám poskytujeme za podmínek této smlouvy EULA a udělujeme vám licenci k jeho 
používání. Software neznamená Nezahrnuté nástroje poskytované podle článku 3. 

2. UDĚLENÍ LICENCE A PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

2.1. Tímto Vám udělujeme bezúplatnou, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou celosvětovou licenci k 
užívání Softwaru, která podléhá dalším podmínkám uvedeným níže (dále jen "Licence"). 

2.2. Povolené použití Softwaru je omezeno na spuštění nainstalovaného softwaru bez jakýchkoli změn 
nebo úprav na Vašem zařízení. 

2.3. Veškerá ostatní práva k Softwaru jsou vyhrazena. Nesmíte, a to ani prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo zástupců, pořizovat kopie Softwaru nebo jeho částí jiným způsobem než 
spouštěním v souladu s tímto článkem 2, jakýmkoli způsobem jej šířit nebo předávat, zpřístupňovat 
veřejnosti, půjčovat, pronajímat nebo jinak převádět, pokud to není výslovně povoleno platnými 
právními předpisy. 

2.4. Licence je účinná bez časového omezení, avšak jen dokud je vaše používání Softwaru v souladu s 
podmínkami této Licence. 

2.5. Nejste povinni vykonávat práva vyplývající z této Licence. 

2.6. Software nesmíte upravovat ani kombinovat s jinými díly nebo prvky a vytvářet tak odvozená díla 
od Softwaru. 

2.7. Licence je dále limitována funkčními možnostmi dané nainstalované verze Softwaru a dále pak 
podmínkami sjednanými mezi Námi a Naším partnerem – tedy subjektem, k jehož zákaznickému 
účtu se v rámci Softwaru přihlásíte autorizačními údaji, které od něj získáte, abyste mohli využívat 
Software. 

2.8. Berete na vědomí, že pro účely zajištění funkčnosti Softwaru а bezpečnosti jeho uživatelů a majetku 
třetích osob, musí Software používat údaje o Vaší poloze (navigační údaje); zavazujete se získávání 
těchto údajů nebránit, ani negativně neovlivňovat jejich kvalitu. Aspekty související se zpracováním 
osobních údajů v tomto kontextu naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů. 
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3. LICENČNÍ PODMÍNKY TŘETÍCH STRAN 

3.1. Rozsah této licence nezahrnuje žádné softwarové nástroje třetích stran, které mohou být 
dynamicky propojeny se Softwarem nebo jiným způsobem zahrnuty či distribuovány se Softwarem, 
pokud takový zahrnutý software třetích stran není považován za neoddělitelnou součást softwaru 
(dále jen "Nezahrnuté nástroje").  

3.2. Na Nezahrnuté nástroje se mohou vztahovat jiné licence, kterými se řídí jejich užívání. Licence a 
upozornění na autorská práva vztahující se na Nezahrnuté nástroje, jsou uvedeny v dokumentaci 
a/nebo uživatelském rozhraní a/nebo jiných materiálech dodaných se Softwarem a vy jste povinni 
si tyto licence a upozornění na autorská práva přečíst a plně se s nimi seznámit. 

4. UKONČENÍ LICENCE 

4.1. Pokud dojde k porušení jakýchkoli Vašich povinností nebo licenčních podmínek vyjádřených v této 
EULA, Licence okamžitě po takovém porušení zaniká a vaše právo používat Software je ukončeno. 
To znamená, že ani Vy, ani žádná osoba, které jste povolili používat Software Vaším jménem, nesmí 
nadále používat Software, jehož používání bylo upraveno touto EULA. 

5. OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY NEJSOU LICENCOVÁNY 

5.1. Tato EULA se vztahuje pouze na užívání Softwaru na základě autorských práv. Na základě této EULA 
Vám není udělena žádná licence k ochranným známkám a/nebo patentům a žádné ustanovení této 
EULA nesmí být vykládáno v tomto smyslu. 

6. OMEZENÍ ZÁRUKY 

6.1. POKUD NENÍ STANOVENO JINAK NEBO POKUD TO NEVYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, JE 
SOFTWARE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY 
UŽITEČNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE KVALITY A VÝKONU 
SOFTWARU NESETE VÝHRADNĚ VY. 

6.2. Pokud není stanoveno jinak, je Software poskytován bez jakýchkoli dalších služeb a není zaručena 
žádná podpora nebo údržba Softwaru, a pokud je k dispozici, může být zpoplatněna a podmíněna 
dalšími poplatky. 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

7.1. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost v případě, že dojde k újmě nebo škodě způsobené: (a) 
kombinací Softwaru s jakýmkoli produktem, který jsme nedodali, (b) použitím jiné než aktuální 
nezměněné verze Softwaru, (c) jakýchkoli Nezahrnutých nástrojů. 

7.2. Berete na vědomí, že s ohledem na neustálý vývoj Softwaru může stávající verze obsahovat 
nedostatky a chyby, a v souvislosti s tím budete dodržovat zvýšenou míru opatrnosti při používání 
Softwaru tak, aby případnou nesprávnou funkcí nemohla být způsobena újma Vám, Nám, ani třetím 
osobám. 

7.3. Nezaručujeme správnou funkci zařízení používaného při práci se Softwarem nebo za negativní 
souvztažnosti Softwaru k jiným aplikacím a funkcionalitám používaného zařízení. Stejně tak 
nezaručujeme, že Software bude vždy plně funkční a že nebude obsahovat žádné chyby nebo viry. 
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7.4. V ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
DISTRIBUCÍ NEBO UŽÍVÁNÍM SOFTWARU. TO SE TÝKÁ I JAKÝCHKOLI NÁSLEDNÝCH A/NEBO 
NÁHODNÝCH ŠKOD, AŤ UŽ PENĚŽNÍCH NEBO NEPENĚŽNÍCH, KTERÉ SOUVISEJÍ S DISTRIBUCÍ NEBO 
UŽÍVÁNÍM SOFTWARU.  

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Licence je účinná od okamžiku uzavření této EULA.  

8.2. Tato EULA je uzavřena a stává se právně závaznou nejpozději v okamžiku, kdy poprvé uplatníte svá 
práva touto EULA udělená; v tomto případě není k účinnosti smlouvy zapotřebí žádné další 
oznámení z vaší strany. 

8.3. Ustanovení článku 7 zůstávají v platnosti i po vypršení nebo ukončení této EULA. 

8.4. Tato EULA a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající a s ní související se řídí právním řádem České 
republiky s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 
(CISG). 

8.5. Jste-li spotřebitel se sídlem v Evropské unii, máte právo požádat o alternativní řešení sporu u 
příslušného poskytovatele alternativního řešení sporů; pro občany se sídlem v České republice je 
tímto subjektem Česká obchodní inspekce, jejíž on-line formulář je k dispozici na adrese adr.coi.cz, 
e-mail adr@coi.cz.  

8.6. K řešení všech sporů vyplývajících z této EULA a právních vztahů s ní souvisejících jsou příslušné 
výhradně soudy České republiky. Jste-li spotřebitelem se sídlem v Evropské unii, můžete uplatnit 
nárok u soudů země, ve které máte bydliště. 

8.7. Čas od času můžeme aktualizovat podmínky této EULA (včetně podmínek Licence). Navrhovaná 
změna vám bude oznámena v mobilní aplikaci (Softwaru) nejméně 14 dní před nabytím účinnosti. 
Pokud s navrhovanými změnami nesouhlasíte, můžete tuto EULA ukončit ke dni účinnosti 
navrhovaných změn odinstalováním Softwaru ze svého zařízení. V opačném případě se navrhované 
změny budou vztahovat na jakékoli vaše další užívání Softwaru. 

 

Tato EULA je účinná od: 1.1.2023 


