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znění platné a účinné od 18.12.2014 

 
  

I. Výklad pojmů 

 

1. „Všeobecné obchodní a licenční podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky poskytovatele, které 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování licencí k užívání vzdělávací platformy na základě licenční 
smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.  

2. „Smluvní strany“ jsou poskytovatel a uživatel, resp. budoucí uživatel. 

3. „Vzdělávací platforma“ je on-line vzdělávací platforma s názvem Line4u © (a dále též Line4u PREMIUM ©, Grammar4u © 
Grammar4u Premium ©  Dictionary4u © a Dictionary4u PREMIUM ©, v textu společně jen jako „Line4u ©“) určená pro 
výuku jazyků, tj. internetová stránka na adrese www.line4u.cz, která je plně vyvíjena a provozovaná poskytovatelem a kterou 
mohou uživatelé využívat po dobu platnosti licence. 

4.  „Poskytovatel“ je obchodní společnost SM RESEARCH, s.r.o., se sídlem Tišnovská 89, Brno, PSČ 613 00, IČ: 60715863, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16048.   

5. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s poskytovatelem licenční smlouvu za účelem poskytnutí licence 
nebo multilicence k užívání vzdělávací platformy po dobu platnosti této licence a která je na základě licenční smlouvy držitelem 
licence a koncovým uživatelem vzdělávací platformy.  

6. „Budoucí uživatel“ je fyzická či právnická osoba, která zvažuje uzavření licenční smlouvy. 
7. „Bývalý uživatel“ je fyzická či právnická osoba, která v minulosti byla držitelem licence na základě licenční smlouvy uzavřené 

s Poskytovatelem. 

8. „Web poskytovatele“ – jsou internetové stránky poskytovatele www.line4u.cz. 

9. „Licence“ nebo také „plná licence“ je oprávnění k užívání všech funkcí a sekcí vzdělávací platformy, poskytnuté uživateli 

poskytovatelem na základě licenční smlouvy, a to vždy pouze pro jednoho uživatele (licence se vždy váže na konkrétní osobu a 
je nepřenosná), na dobu určitou (dle délky platnosti licence).  

10. „Multilicence“ je soubor jednotlivých licencí – na dobu určitou (dle délky platnosti multilicence), poskytnutý uživateli 

poskytovatelem na základě licenční smlouvy. 

11. „Dárkový poukaz“ je dárkový kupón vydaný poskytovatelem na základě objednávky uživatele. 

12. „Produkty“ je souhrnné označení pro licence, multilicence a dárkové poukazy. 

13. „Aktivace“ je proces, kterým budoucí uživatel aktivoval omezenoulicenci nebo uživatel aktivoval licenci. 

14. „Aktivační kód“ je kód, který slouží k provedení aktivace. Může být složen z kombinace čísel a písmen a je vždy generován 

unikátně. Platnost licence začíná běžet až po provedení aktivace aktivačním kódem.  

15. „Platnost licence“ a „platnost omezené licence“ je časový rozsah poskytnutí licence, začíná běžet vždy v den aktivace a 

končí dnem uplynutí licence (délka dle typu licence). 

16. „Omezená licence“ je bezplatně přístupná omezená licence pro jednoho uživatele na dobu určitou. Tato licence je přístupná 

na webu poskytovatele a to zejména po kliknutí na tlačítka či odkazy s textem „Chci se učit ZDARMA“ nebo „Aktivovat 
ZDARMA teď“ apod. 

17. „Licenční smlouva“ – je smlouva uzavřená ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném 

znění, a dále podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi poskytovatelem a 
uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence za podmínek stanovených licenční smlouvou a těmito všeobecnými 
obchodními a licenčními podmínkami.    

18. „Registrace“ je první přihlášení uživatelem nebo budoucím uživatelem, při kterém zadává přihlašovací údaje / údaj. Součástí 

registrace může, ale i nemusí být krok ověření e-mailové adresy uživatele. 

19. „Přihlášení“ znamená on-line přihlášení uživatelem, budoucím uživatelem nebo bývalým uživatelem do některé ze sekcí nebo 

podsekcí vzdělávací platformy. 

20. „Funkce vzdělávací platformy“ – jsou funkce spojené se vzděláváním. 

21. „Administrativní funkce“ – jsou funkce spojené s uživatelskou administrací, tzn. změna uživatelského prostředí, přehled 
zakoupených služeb a možnost zakoupit si další služby. 

22. „Administrativním prostředí“ je prostředí, do kterého mají přístup uživatelé, budoucí uživatelé nebo bývalí uživatelé, kteří 
úspěšně prošli procesem přihlášení a nyní jsou přihlášeni. Jedná se o prostředí, ve kterém jsou vyplněny nebo částečně 
vyplněny přihlašovací údaje. 

23.  „Systémový identifikátor“ – je vlastní e-mailová adresa  uživatele, budoucího uživatele nebo bývalého uživatele. 

24.  „Platba“ či „odměna“ je peněžité plnění náležející Poskytovateli za poskytnuté licence či multilicence.  

25.  „Minimální požadavky na hardware a software zařízení uživatele“ jsou minimální technické požadavky, které musí 
hardware a software uživatele splňovat, aby uživatel mohl licenci používat, a jsou následující:  

a) Pro PC:   

- Windows XP a vyšší, grafická karta 256 MB, 1 GB operační paměti 

- Rozlišení obrazovky 1280 x 768 a vyšší 

              - Internet  Explorer 9.0 a vyšší 
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              - prohlížeče v jejich aktuální podobě (poslední aktualizace): Google Chrome, Mozzila FireFox, Opera, Safari, 

integrované prohlížeče mobilních zařízení s OS Android, iOS 

  

b) Pro tablet: 

- Rozlišení od 1024 x 768 

- Android 4.0+ nebo iOS 5+ 

- 512 MB+ operační paměť, procesor 1 GHz+ 

 

c) Pro mobilní telefon: 

- Rozlišení od 540 x 960 

- Android 4.0 nebo vyšší nebo iOS 5+ nebo Windows Mobile 7.0 a vyšší 

- 512 MB operační paměť a více, procesor 1 GHz a více 

 

              Poznámky k technickým požadavkům: 

1. Uvedené hodnoty jsou minimální, ne optimální. 

2. Design je responzivní pro mobilní zařízení jen do určité hranice. 

3. Optimalizací pro mobilní zařízení se nerozumí zcela plná optimalizace designu, ale podpora dotykových gest v rámci 

funkčních prvků (např. cvičení). 

4. V případě použití zařízení, které splňuje minimální parametry, ale je na něm nedostatek prostoru nebo paměti z důvodu 

obsazení instalovaným software, nemusí platforma poskytovatele fungovat správně, za což poskytovatel nenese odpovědnost. 

 

 

II. Předmět VOLP 

 
1. Předmětem těchto VOLP je vzájemná úprava práva a povinností smluvních stran (poskytovatele a uživatele (i budoucího či 

bývalého)) při poskytování licencí k užívání vzdělávací platformy s názvem Line4u ©, která se nachází na webu poskytovatele, 
a při užívání vzdělávací platformy uživatelem na základě poskytnuté licence. 

2. Tyto VOLP jsou nedílnou součástí licenční smlouvy. Aktuální znění VOLP uveřejňuje poskytovatel na webu poskytovatele, kde 
se s nimi může uživatel kdykoli seznámit. Pokud dojde v průběhu smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem ke 
změně VOLP, vztahují se na uživatele VOLP platné a účinné při sjednání licenční smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  

3. Cílem poskytovatele je aktualizovat a vyvíjet kvalitní on-line vzdělávací platformu, zaměřenou především na výuku angličtiny, a 
následně nabízet licence k užívání vzdělávací platformy uživatelům.  

 
 

III. Registrace, přihlášení a uživatelské účty 

 
1. Podmínkou pro využití omezené licence, pro poskytnutí licence nebo multilicence, využití aktivačního kódu či zakoupení 

dárkového poukazu je zřízení uživatelského účtu uživatele na webu poskytovatele. Uživatelský účet je automaticky vytvořen na 
základě registrace uživatele a je vázán k e-mailové adrese uživatele (protože e-mailová adresa slouží jako systémový 
identifikátor). 

2. Každý, kdo již prošel procesem registrace (uživatel, budoucí uživatel, bývalý uživatel) a má vytvořen uživatelský účet, je 
povinen využívat pro další přihlášení pouze jednu e-mailovou adresu, a to tu, kterou zadal při zřizování uživatelského účtu; 
výslovně se zakazuje užívání dalších emailových adres, nejde-li o změnu dle následující věty. V případě, že dojde ke změně e-
mailové adresy uživatele, je povinen si změnit přihlašovací e-mailovou adresu v administrativním prostředí. 

3. Jakmile je uživatel zaregistrován, má právo se přihlašovat do jednotlivých sekcí nebo podsekcí vzdělávací platformy. V době 
platnosti omezené licence má přístup pouze do funkcí vzdělávací platformy, které jsou přístupné ve omezené licenci, a to 
pouze v rozsahu nastaveném poskytovatelem. Po dobu platnosti licence má právo k přístupu ke všem funkcím vzdělávací 
platformy v plném rozsahu. Po skončení platnosti licence se aktivuje omezená licence dle podmínek uvedených v těchto 
obchodních podmínkách. Po skončení platnosti licence je poskytovatel navíc oprávněn přístup uživatele ke všem funkcím 
vzdělávací platformy deaktivovat a to i vč. administrativních funkcí. 

4. Každý uživatel se musí registrovat samostatně, a to i v případě, že je jeho licence součástí multilicence. 

 

 

IV. Uzavření licenční smlouvy, nabývání licencí a multilicencí 

 
1. Uživatel nabývá licenci a/nebo multilicenci od poskytovatele uzavřením licenční smlouvy, a to za podmínek stanovených 

licenční smlouvou, těmito VOLP, ustanoveními § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, a § 
2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ne však dříve, než bude uživatelem (či třetí 
osobou) uhrazená odměna za poskytnutí licence připsána na účet poskytovatele.  

2. Licenční smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem či třetí osobou, která licenci objednala a uhradila, je uzavřena: 
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a) akceptací objednávky licence, objednávky dárkového poukazu nebo objednávky multilicence, odeslané uživatelem 
prostřednictvím webu poskytovatele, přičemž za akceptaci objednávky ze strany poskytovatele se považuje rovněž zaslání 
faktury uživateli nebo jiná reakce ze strany poskytovatele, z níž je zřejmé, že je smlouva uzavřena, nebo 

b) podpisem smluvních stran v písemné formě v případě poskytnutí multilicence pro 11 a více licencí, nebo v případě, je-li 
tento způsob uzavření licenční smlouvy dohodnut mezi poskytovatelem a uživatelem.  

 

V případě uživatele, který získal aktivační kód z dárkového poukazu obdrženého od třetí osoby, která dárkový poukaz 
objednala a uhradila, nebo od uživatele, který je držitelem multilicence, či jiným obdobným způsobem je smluvní vztah uzavřen 
mezi osobou, která licenci objednala a uhradila a poskytovatelem. Uživatel je v takovém případě povinen potvrzením VOLP 
vyjádřit svůj souhlas s jejich zněním při prvním kontaktu s poskytovatelem dle jeho pokynů (např. při aktivaci licence, apod.). V 
případě, že jde o nákup licence od zprostředkovatele, řídí se smluvní vztah mezi uživatelem a zprostředkovatelem obchodními 
podmínkami či/a smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a zprostředkovatelem. V takovém případě je uživatel povinen 
potvrzením VOLP vyjádřit svůj souhlas s jejich zněním při prvním kontaktu s poskytovatelem dle jeho pokynů (např. při aktivac i 
licence, apod.). 

 

3. Předmětem licenční smlouvy může být poskytnutí samostatné licence nebo poskytnutí multilicence.   

4. Jiným způsobem nabytá licence resp. multilicence se považuje za licenci resp. multilicenci nabytou v rozporu s těmito VOLP a 
její majitel nemá právo k jejímu uplatnění či použití, s výjimkou případů, kdy uživatel licenci získá jako výhru, apod..  

5. Odesláním objednávky licence, objednávky dárkového poukazu nebo objednávky multilicence prostřednictvím webu 
poskytovatele, svým podpisem licenční smlouvy uzavírané v písemné formě nebo nejpozději provedením aktivace licence 
uživatel stvrzuje, že se s obsahem těchto VOLP před uzavřením licenční smlouvy seznámil a souhlasí s ním. 

6. Uživatel bere na vědomí, že je vzdělávací platforma chráněna příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky o 
právu autorském, jakož i příslušnými ustanoveními mezinárodního práva. Uživatel se zavazuje jednat tak, aby neporušil nebo 
neumožnil porušení těchto právních předpisů ani porušení ustanovení těchto VOLP.  

7. Uživatel po zaplacení licence obdrží od poskytovatele elektronickou poštou aktivační kód a licenci si následně aktivuje podle  čl. 
V. těchto VOLP.  

8. Uživatel je oprávněn odměnu za licenci uhradit bankovním převodem na účet poskytovatele nebo přes platební terminál (např. 
platební kartou), nedohodnou-li si smluvní strany jiný způsob úhrady.  

9. Uživatel, který je spotřebitelem, a uzavřel s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí licence distančním způsobem či mimo 
obchodní prostory poskytovatele, může do 14 dnů od doručení aktivačního kódu od smlouvy odstoupit. V případě nákupu 
licence přes zprostředkovatele se odstoupení od smlouvy řídí obchodními podmínkami či smlouvou uzavřenou mezi uživatelem 
a zprostředkovatelem.  

 

V. Aktivace licence 
 
1. Aktivace je proces, ve kterém budoucí uživatel aktivuje omezenou licenci nebo uživatel aktivuje licenci a po jehož úspěšném 

provedení počíná platnost omezené licence, resp. platnost licence (plné licence).  

2. Aktivace omezené licence proběhne vždy automaticky po registraci 

3. Aktivaci licence (plné licence) může provést pouze uživatel, který je držitelem platného aktivačního kódu, který získal: 

a) od poskytovatele na základě objednávky licence, multilicence, jejímž předmětem je soubor nanejvýš 10 licencí, nebo 
dárkového poukazu, učiněné uživatelem prostřednictvím webu poskytovatele,  

b) od poskytovatele na základě uzavření písemné licenční smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, na jejímž základě je 
poskytnuta multilicence, jejímž předmětem je soubor alespoň 11 licencí, 

c) z dárkového poukazu obdrženého od třetí osoby, která dárkový poukaz objednala a uhradila, 

d) od uživatele, který je držitelem multilicence, 

e) zakoupením od zprostředkovatele, nebo 

f) výhrou v soutěži či jiným obdobným způsobem. 

4. Provedením aktivace se rozumí zadání a odeslání aktivačního kódu uživatelem, a to na webu poskytovatele v sekci „objednat 
kód“ nebo v sekci „aktivovat licenci“. 

5. Aktivační kód je na základě objednávky licence zaslán na e-mail uživatele, a to do 72 hodin od připsání platby na bankovní účet 
poskytovatele nebo do 1 hodiny při platbě službou PayGo. 

6. Dárkový poukaz lze objednat na webu poskytovatele. Dárkový poukaz s vygenerovaným aktivačním kódem je zaslán na e-mail 
uživatele, a to do 72 hodin od připsání platby na bankovní účet poskytovatele nebo do 1 hodiny při platbě službou PayGo. 

7. V případě zakoupení licence přes zprostředkovatele je uživateli zaslán aktivační kód do 3 pracovních dnů ode dne připsání 
platby na bankovní účet zprostředkovatele.  

8. V případě poskytnutí multilicence se na e-mail uživatele zasílá seznam aktivačních kódů, a to do 72 hodin od připsání platby na 
bankovní účet poskytovatele nebo do 1 hodiny při platbě službou PayGo. 

9. Aktivační kód má platnost vždy dva měsíce, pokud není licenční smlouvou sjednáno nebo v těchto VOLP uvedeno jinak. U 
dárkového poukazu lze platnost při objednání sjednat až na dobu 6 měsíců. Po skončení platnosti aktivačního kódu aktivační 
kód propadá. 
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10. V případě zadání aktivačního kódu proběhne aktivace licence automaticky do 24 hodin od provedení aktivace. 

 

VI. Odměna za poskytnutí licence, platební podmínky 
 

1. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za poskytnutí licence (dále „odměna“), jejíž výše je stanovena platným 
ceníkem poskytovatele zveřejněným na webu poskytovatele nebo zpřístupněným uživateli jiným způsobem, nebo na základě 
individuálního ujednání poskytovatele a uživatele. Výše odměny se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, jejíž 
výše bude stanovena dle platných právních předpisů České republiky. 

2.  Při poskytnutí dárkového poukazu se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli platbu za poskytnutí dárkového poukazu, jejíž 
výše odpovídá výši odměny za poskytnutí licence, která je na základě dárkového poukazu poskytována, jak je uvedena 
v ceníku.  Dárkové poukazy lze zakoupit pouze na služby, které jsou v aktuální standardní nabídce poskytovatele. Vytvoření 
dárkového poukazu na službu je zdarma.  

3.  Při poskytnutí multilicence uživatel zavazuje uhradit poskytovateli platbu za poskytnutí multilicence, jejíž výše je stanovena 
jako součet odměn za jednotlivé licence, které jsou předmětem multilicence, dle ceníku poskytovatele., Je-li předmětem 
multilicence soubor alespoň 11 licencí, je výše odměny stanovena dohodou poskytovatele a uživatele v písemné licenční 
smlouvě. 

4. Uživatel je povinen provést úhradu odměny, platby za poskytnutí dárkového poukazu nebo platby za poskytnutí multilicence 
bezhotovostním převodem nebo obratem při využití služby platbou PayGo (nebyl-li sjednán jiný způsob platby), a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů ode dne objednávky licence, multilicence nebo dárkového poukazu prostřednictvím webu 
poskytovatele nebo ode dne uzavření písemné licenční smlouvy. Platba se považuje za provedenou okamžikem připsání 
příslušné částky na bankovní účet poskytovatele. Není-li platba provedena ve lhůtě stanovené tímto odstavcem 4., zaniká 
marným uplynutím této lhůty závazek poskytovatele k provedení aktivace licence.  

5. Součástí provozu vzdělávací platformy je poskytnutí OpenSource, jímž se rozumí zejména jQuery a JavaScript pluginy, 
uživateli. Za poskytnutí OpenSource uživatel poskytovateli ničeho nehradí.   

 

 

VII. Rozsah licence 
 

1. Uživatel je na základě a za podmínek licenční smlouvy a těchto VOLP oprávněn otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným 
způsobem užívat vzdělávací platformu nebo její jednotlivé funkce, a to v rozsahu zakoupené licence. 

2. Licenci podle licenční smlouvy a těchto VOLP uděluje poskytovatel uživateli buď na vzdělávací platformu jako celek, nebo na 
její jednotlivé funkce. Uživatel se zavazuje neoddělovat, neinstalovat, nespouštět či jinak neužívat jednotlivé části vzdělávací 
platformy. 

3. Licenci uděluje poskytovatel jako nevýhradní. 

4. Uživatel není oprávněn: 

a) pořizovat jakékoliv kopie (rozmnoženiny) vzdělávací platformy nebo jakékoliv její části, s výjimkou případů, kdy takové 
oprávnění vyplývá z licenční smlouvy nebo těchto VOLP, 

b) zasahovat do vzdělávací platformy nebo jejích datových souborů (upravovat či měnit ji nebo měnit její název),  

c) jakkoliv měnit vzdělávací platformu, její název nebo označení poskytovatele, 

d) spojit vzdělávací platformu s jiným dílem nebo ji zařadit do díla souborného,  

e) bez předchozího souhlasu poskytovatele vzdělávací platformu pronajímat, půjčovat, sdílet, přenechat nebo poskytnout třetí 
osobě nebo jiným způsobem umožnit třetí osobě užití vzdělávací platformy, s výjimkou případů, kdy vzdělávací platformu 
užívá zaměstnanec nebo statutární orgán uživatele pro potřeby uživatele a s výjimkou případů, kdy takové oprávnění 
vyplývá z licenční smlouvy nebo těchto VOLP, nebo 

f) vzdělávací platformu překládat, zpětně ji dekódovat, dekompilovat, upravovat nebo z ní vytvářet odvozená díla. 

5. Uživatel dále není oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě jako podlicenci (s 
výjimkou poskytnutí jednotlivých licencí v rámci multilicence). Uživatel není oprávněn licenci bez předchozího souhlasu 
poskytovatele postoupit, a to úplatně ani bezúplatně, nebo jinak převést na třetí osobu, a to trvale ani dočasně. Tím není 
dotčeno oprávnění uživatele multilicence poskytnout aktivační kód k jednotlivé licenci, která je součástí multilicence. 

6. Uživatel je povinen přijmout veškerá bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření, aby nedošlo k  neoprávněnému užití 
vzdělávací platformy nebo jeho částí třetí osobou v rozporu se zákonem, licenční smlouvou a těmito VOLP nebo jinými 
ujednáními mezi poskytovatelem a uživatelem. V případě, že uživatel zjistí neoprávněné užití vzdělávací platformy nebo její 
částí třetí osobou, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit poskytovateli, včetně popisu neoprávněného užití a 
identifikace třetí osoby, která vzdělávací platformu nebo její část neoprávněně užila (bude-li tato informace uživateli k dispozici).  

7. Uživatel nesmí jakkoli užít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je vzdělávací 
platforma založena nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití vzdělávací platformy, vyjma jejich užití v rozsahu 
nezbytném pro užití vzdělávací platformy podle licenční smlouvy a těchto VOLP. Tyto znalosti nesmějí být užity ani k vývoji, 
zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu či internetové aplikace, ani k jinému jednání ohrožujícímu 
nebo porušujícímu autorské právo nebo obchodní zájmy poskytovatele. O těchto znalostech je uživatel povinen zachovávat 
mlčenlivost. 

8. Licenční smlouva nezakládá žádná práva uživatele týkající se ochranných známek nebo předmětů průmyslového vlastnictví 
poskytovatele. 
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9. Licenční smlouva nezakládá žádná práva uživatele k jiným dílům poskytovatele ve smyslu autorského zákona, než  
k užití vzdělávací platformy způsobem a za podmínek licenční smlouvy a těchto VOLP. 

10. V případě, že uživatel licence (byť i jen zčásti) neužívá, nezakládá to jeho právo na vrácení odměny či její části ve smyslu § 
2381, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 
VIII. Typy a délka platnosti licencí 

 

1. Poskytovatel poskytuje dvě kategorie licencí, a to: omezenou licenci a licenci (plnou licenci). 

2. Omezená licence je bezplatně přístupná omezená licence pro jednoho uživatele. Jsou v ní přístupné jen vybrané sekce a 
funkcionality vzdělávací platformy, a to vždy jen na dobu určitou 182 dní. Po tomto datu může poskytovatel licenci prodloužit či 
opakovaně prodlužovat o libovolný časový interval. Rozhodnutí prodloužit omezenou licenci závisí čistě na vůli. Poskytovatel 
není povinen nijak informovat uživatele o případném prodloužení omezené licence. Omezená licence je určena budoucím 
uživatelům a bývalým uživatelům. Budoucí uživatel a bývalý uživatel má právo nezávazně a zdarma využít omezenou licenci po 
dobu její platnosti. Budoucí uživatel a bývalý uživatel má právo využívat omezen ou licenci za předpokladu, že možnost jejího 
využití je aktuálně přístupná. V případě, že je uživateli s platnou omezenou licencí poskytnuta licence, platnost omezené 
licence okamžikem poskytnutí licence skončí.  

3. Poskytovatel má nárok vydat i speciální omezené licence určené vybraným subjektům. V tomto případě je vydán promokód, 
který slouží k úhradě omezené licence (stejným postupem jako při aktivaci plné licence dle čl. V. těchto VOLP).  

4. Poskytovatel je oprávněn předčasně ukončit platnost všech či vybraných omezených licencí budoucích či bývalých uživatelů a 
to i bez předchozího či následného upozornění.   

5. Licence (plná licence) je oprávnění k užívání všech funkcí a sekcí vzdělávací platformy, poskytnuté uživateli poskytovatelem na 
základě licenční smlouvy, a to vždy pouze pro jednoho uživatele (licence se vždy váže na konkrétní osobu) a na dobu určitou 
(dle délky platnosti licence). 

6. Poskytovatel poskytuje uživateli licenci na dobu určitou, která je sjednána v licenční smlouvě. Při uzavření licenční smlouvy je 
doba platnosti licence sjednána volbou uživatele podle variant nabízených poskytovatelem na jeho webu. Poskytovatel může 
na základě dohody se zákazníkem poskytnout licenci i na dobu delší či kratší než je standardně nabízená.  

7. Oprávnění užít vzdělávací platformu (licence) zanikne: 

a) uplynutím doby platnosti licence, 

b) dohodou poskytovatele a uživatele, 

c) porušením některé z povinností uživatele uvedené v odst. 8. tohoto článku. 

8. Poskytovatel a uživatel si sjednávají, že porušení některého z následujících ustanovení těchto VOLP uživatelem představuje 
zásadní porušení licenční smlouvy a těchto VOLP a způsobuje okamžitý zánik licence poskytnuté uživateli podle licenční 
smlouvy a těchto VOLP: 

a) porušením článku III. odst. 2. těchto VOLP, 

b) porušením článku VII. odst. 2. a odst. 4. až 7. těchto VOLP, 

c) porušením článku VII. odst. 1. těchto VOLP, pokud jde o způsob a podmínky užití vzdělávací platformy, 

d) porušením článku IX. odst. 6. 

9. V případě zániku licence z jakéhokoli důvodu je uživatel povinen nejpozději v den následující po dni zániku licence zdržet se 
dalšího užívání vzdělávací platformy v jakékoli formě a poskytovatel je oprávněn provést deaktivaci licence. 

10. V případě zániku licence podle odst. 7. bod b) a c) tohoto článku nemá uživatel právo na vrácení odměny nebo její části.  

11. Není-li ujednáno jinak, platí, že smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, nepřechází 
práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce.  

 
 

IX. Multilicence 

 
1. Multilicence“ je soubor jednotlivých licencí – na dobu určitou (dle délky platnosti multilicence), poskytnutý uživateli 

poskytovatelem na základě licenční smlouvy. 

2. Multilicenci je vhodná jak pro fyzické i právnické osoby. 

3. Multilicence může obsahovat dvě nebo více licencí, kdy pro každou z nich poskytne poskytovatel uživateli samostatný aktivační 
kód. 

4. Každá licence, která je součástí multilicence, musí být aktivována samostatně uživatelem. 

5. Platnost aktivačních kódů je 6 měsíců ode dne jejich zaslání na e-mailovou adresu uživatele dle čl. V. odst. 7. těchto VOLP, po 
dohodě může být uvedeno jinak. Poté aktivační kódy propadají. 

6. Uživatel, který je majitelem jednotlivých licencí, které jsou součástí multilicence, má právo jednotlivé licence postupovat 
uživatelům zdarma, nebo za úplatu, je přitom oprávněn poskytnout jeden aktivační kód k licenci vždy pouze jedinému uživateli.  

 
 

X. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele 
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. 

1. Poskytovatel má právo rozhodnout, zda zveřejní omezenou licenci vzdělávací platformy. Omezená licence může být nabídnuta 
veřejně nebo být určena pouze vybrané skupině budoucích uživatelů. Dále má poskytovatel právo omezenou licenci bez 
předchozího oznámení z webu poskytovatele stáhnout.  Poskytovatel má rovněž právo sám rozhodnout o délce platnosti 
omezené licence a jejích případných omezeních. 

2. Poskytovatel má právo nabídnout libovolný a mimořádný typ licence a délku licence, a to na základě svého uvážení. 

3. Poskytovatel má právo vytvářet libovolné promo akce s libovolnými cenami, podmínkami, dobou platnosti a dalšími 
náležitostmi. 

4. Poskytovatel má za povinnost aktualizovat obsah vzdělávací platformy a minimalizovat technické výpadky na minimální 
možnou úroveň. Poskytovatel je v případě vážných technických důvodů oprávněn pozastavit provoz vzdělávací platformy na 
dobu až 48 hodin. V případě plánované údržby hardware bude poskytovatel o této skutečnosti informovat uživatele 
prostřednictvím e-mailu.   

5. Poskytovatel má za povinnost domáhat se včas neuhrazených pohledávek ze strany uživatele. 

6. Poskytovatel má za povinnost chránit a nezveřejňovat osobní údaje uživatelů či třetích osob, s nimiž byla licenční smlouva ve  
prospěch uživatelů uzavřena.  

7. Poskytovatel má právo zasílat informace informačního a marketingového charakteru na e-mail registrovaného uživatele, k 
čemuž uděluje uživatel výslovný souhlas. Tento souhlas je odvolatelný písemným sdělením ze strany uživatele.  

8. Zařízení, na němž bude uživatel (vč. budoucího) používat licenci, musí splňovat minimální požadavky na hardware a software 
zařízení uživatele dle čl. I., bodu 25 těchto VOLP, což je uživatel povinen zajistit. Pokud uživatel nezajistí splnění uvedených 
požadavků, nelze ze strany poskytovatele garantovat fungování platformy.  

9. Vzhledem k tomu, že poskytovatel trvale technicky zajišťuje fungování platformy, nemělo by z jeho strany docházet k 
technickým výpadkům při užívání licence. V případě, že si uživatel řádně ověřil, že výpadek není způsoben na jeho straně, je 
oprávněn obrátit se na poskytovatele s žádostí o odstranění technické závady na info@line4u.cz. Poskytovatel je při zjištění, že 
výpadek je způsoben na jeho straně, povinen vadu odstranit dle svých možností v co nejkratší lhůtě. Stejně tak je uživatel 
oprávněn obrátit se na poskytovatele v případě, že jeho zařízení splňuje minimální požadavky na hardware a software, a přesto 
není uživatel schopen aktivovat licenci při správném zadání aktivačního kódu. Poskytovatel není povinen řešit technické 
problémy uživatele a je povinností uživatele zajistit si, aby jeho zařízení splňovalo alespoň minimální požadavky podle čl. I., 
bodu 25 těchto VOLP.  

 

XI. Autorská práva 

 
1. Poskytovatel či jednotlivé osoby s ním spolupracující jsou tvůrci systému a vlastníky autorských práv k obsahu vzdělávací 

platformy. Pod ochranu autorských práv spadá logo a veškerá grafika platformy, kresby, zdrojové kódy a systémové prvky, 
inovativní řešení a celkový obsah. 

2. Uživatel, který si zakoupil licenci, nezískává autorská práva k vzdělávací platformě a je povinen autorská práva uvedených 
osob respektovat.  

 

 
XII. Důvěrnost informací a ochrana dobrého jména  

 
1. Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré jméno poskytovatele. 

2. Uživatel se zavazuje nepředávat informace o chodu a obsahu vzdělávací platformy a jejích částí třetím stranám, a to zejména 
společnostem provozující projekty konkurující vzdělávací platformě poskytovatele. 

 

 

XIII. Smluvní pokuty 

 
1. V případě porušení závazků uživatele dle článku IX., odst. 6. nebo čl. XII., odst. 2. je uživatel povinen uhradit poskytovateli   

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele 
na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 7 dní od doručení výzvy k úhradě. 

2. V případě porušení závazků uživatele dle čl. IV., odst. 6., nebo čl. VII., odst. 2. nebo odst. 4. až 7. je uživatel povinen uhradit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
poskytovatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 7 dní od doručení výzvy k úhradě. 

3. V případě porušení závazku uživatele dle článku XII. odst. 1. je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody 
v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 7 dní od doručení výzvy k úhradě. 

4. Zánikem licenční smlouvy nejsou dotčeny nároky poskytovatele na úhradu smluvní pokuty.  

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
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1. Licenční smlouva, jakož i právní vztahy jí založené, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., autorským zákonem, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, ukládat, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, 
uchovávat, třídit nebo kombinovat osobní údaje (společně „zpracování osobních údajů“) uživatele, v rozsahu vymezeném 
v tomto ustanovení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uzavřením licenční smlouvy některým ze způsobů uvedených 
v těchto VOLP uděluje uživatel poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum 
narození a bydliště (u fyzické osoby) nebo název, identifikační číslo a sídlo (u právnické osoby), za účelem realizace závazků 
vyplývajících z licenční smlouvy nebo jiných závazků poskytovatele a uživatele, případně za účelem nabízení služeb 
poskytovatele, a to po dobu trvání licence podle licenční smlouvy a těchto VOLP. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním 
osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou formou. Uživatel tímto prohlašuje, že je poučen o svých právech vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na 
podání vysvětlení a o právu na opravu osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. 

3. Veškeré spory vzniklé na základě licenční smlouvy a těchto VOLP nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešeny smluvními 
stranami smírnou cestou.  

4. Licenční smlouvou a těmito VOLP nejsou dotčena příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů 
upravující sankce za nelegální užití vzdělávací platformy.  


