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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÉ TOTO
PROHLÁŠENÍ A LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU. PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE
MOCI SOFTWAROVÝ PROGRAM POUŽÍVAT, JE NUTNÉ PŘIJMOUT PODMÍNKY
TÉTO LICENCE.
KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „ANO“ NÍŽE NEBO DALŠÍM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
SOFTWARU VYJADŘUJETE (JAKO FYZICKÁ ČI PRÁVNICKÁ OSOBA) SVŮJ
ZÁMĚR BÝT VÁZÁNI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY K
SOFTWARU A PŘIJÍMÁTE JE. POKUD JE UŽIVATELEM LICENCE, KTERÁ JE
PŘEDMĚTEM TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, STÁTNÍ ORGANIZACE
NEBO JINÁ PRÁVNICKÁ OSOBA, VYJADŘUJETE A POTVRZUJETE, ŽE MÁTE
PRÁVO, PRAVOMOC A OPRÁVNĚNÍ UZAVŘÍT TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K
SOFTWARU JMÉNEM UŽIVATELE LICENCE DLE TÉTO SMLOUVY A TAKOVÝ
UŽIVATEL LICENCE JE TÍMTO VÁZÁN JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO
SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEBUDETE MÍT PŘÍSTUP K TOMUTO
SOFTWARU ANI JEJ MOCI POUŽÍVAT A VE SKUTEČNOSTI VÁM TO NEBUDE
DOVOLENO. POČÍTAČOVÝ SOFTWARE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SHODĚ S NÍŽE
UVEDENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI A VÝHRADNĚ V SOULADU S TÍM
SPOJENÝMI BEZPEČNOSTNÍMI MECHANISMY (POKUD NENÍ V ČÁSTI „VÝJIMKY Z
POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY“ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK
UVEDENO JINAK), KTERÉ MUSÍ BÝT NA VAŠEM POČÍTAČI (NEBO V SÍTI, POKUD JE
TO NAMÍSTĚ) BĚHEM TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ VŽDY PŘÍTOMNY.
Pokud používáte lokalizovanou verzi softwaru Mastercam, tato licenční smlouva k
softwaru může být zobrazena v místním jazyce. S ohledem na zajištění obsahu a přesnosti
této smlouvy je lokalizovaná verze určena pouze pro vaše pohodlí. Ve všech případech je za
právně závazný dokument pokládána verze v anglickém jazyce. Pokud není přiložena,
verzi v anglickém jazyce lze obdržet na adrese www.mastercam.com/en-us/CompanyInfo/Legal nebo přímo od společnosti CNC Software, Inc.
Upozornění: Na vaši společnost se mohou vztahovat další omezení a pokyny ohledně použití
tohoto softwaru, které doplňují omezení a pokyny uvedené v této licenční smlouvě k softwaru. V
případě dotazů či nejasnosti ohledně existence takových omezení či pokynů se před použitím
tohoto softwaru poraďte se svým nadřízeným nebo oddělením IT.
Čtěte, pokud jste software obdrželi od třetí strany: Pokud jste tento software obdrželi od
někoho jiného než od společnosti CNC Software, Inc., nebo autorizovaného zástupce společnosti
CNC Software, Inc., nemáte platnou licenci k softwaru. (Např. pokud jste tento software získali
zakoupením stroje či softwaru od předchozího vlastníka či v aukci, nemáte platnou licenci.) Pro
zjištění stavu vaší licence kontaktujte společnost CNC Software, Inc., prostřednictvím stránky
Contact Us na webu www.mastercam.com. Používání tohoto softwaru bez platné licence je
nezákonné, představuje porušení zákona o ochraně autorských práv a může vás vystavit
trestní odpovědnosti dle zákona 17 United States Code Sec. 506, včetně pokut a náhrad
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škody. Mezinárodní uživatelé mohou být vystaveni dalším pokutám a náhradám škody na
základě zákonů vaší země.
Licence k softwaru
Pokud jste zaplatili licenční poplatek za trvalou nebo časově omezenou licenci, CNC Software,
Inc. („CNC“), connecticutská společnost s hlavním místem podnikatelské činnosti na adrese 671
Old Post Road, Tolland, Connecticut, 06084, vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenositelnou
licenci („licenci“) k používání tohoto softwarového programu a k němu přiložené dokumentace
(a pokud je to namístě, k jejich používání vašimi oprávněnými zaměstnanci) po dobu trvání
licence, výhradně v souladu se smluvními podmínkami této licenční smlouvy k softwaru.
Software můžete používat výhradně pro vaše interní obchodní účely a výhradně ve spojení s
hardwarovým či softwarovým zařízením, metodou, schématem či jiným bezpečnostním
opatřením poskytnutým společností CNC, které s ním byly dodány, jež umožňuje uživateli
přístup k softwaru a brání neoprávněnému přístupu k softwaru („zabezpečovací mechanismus“).
Toto není prodej. Nezískáváte k tomuto softwaru žádná práva s výjimkou těch, která jsou
výslovně stanovena v této licenci. Nemáte právo prodávat, udělovat dílčí licence či jiným
způsobem poskytovat tento software třetím stranám, a to i když prodáte stroj, který software
používá. Můžete umožnit třetí straně používat software licencovaný vám na základě této
smlouvy, pokud je takové použití výhradně (i) ve vašem zastoupení, pro váš výhradní prospěch a
pod vaší výhradní kontrolou, (ii) pro vaše interní činnosti, při kterých je použití softwaru třetí
stranou nezbytné, aby vám mohla poskytovat služby interního provozu, a (iii) v souladu s touto
smlouvou, jako kdyby třetí strana používající software držitelem licence vyplývající z této
smlouvy (přičemž žádná třetí strana nesmí umožnit používat software žádné další třetí straně).
Souhlasíte, že odpovídáte za jakékoli porušení této smlouvy případnou třetí stranou, které jste
umožnili software používat, jako byste se porušení dopustili vy sami. Software, veškeré
aktualizace softwaru získané prostřednictvím nákupu nebo z důvodu registrace do programu
autorizované údržby softwaru (včetně těch, které jste stáhli pomocí internetu) a dokumentace v
tištěné či elektronické podobě jsou dále označovány jako „software“ a řídí se podmínkami této
licence.
Omezení
Software nesmíte používat bez zabezpečovacího mechanismu poskytnutého společností CNC
nebo dodavateli společnosti CNC. Když vám společnost CNC nebo autorizovaní zástupci
společnosti CNC poskytnou jednouživatelský zabezpečovací mechanismus, software lze
používat (výhradně ve formě spustitelného kódu) pouze na jednom počítači, ke kterému je
zabezpečovací mechanismus fyzicky připojen nebo v případě softwarového mechanismu
nainstalován. V případě, že vám společnost CNC nebo autorizovaní zástupci společnosti CNC
poskytnou víceuživatelský zabezpečovací mechanismus, který má být použit ve vnitřní síti
(„síťový zabezpečovací mechanismus“), software lze používat: (a) výhradně ve formě
spustitelného kódu; (b) pouze na počítačích koncových uživatelů, které jsou připojeny do vnitřní
sítě, v níž je síťový zabezpečovací mechanismus připojen nebo nainstalován; a (c) pouze
takovým počtem uživatelů a pro takový počet počítačů koncových uživatelů, pro který byly
zakoupeny licence, a jak dále umožňuje síťový zabezpečovací mechanismus. Software můžete
fyzicky přenést z jednoho počítače vybaveného jednouživatelským zabezpečovacím
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mechanismem na jiný pouze v případě, že je součástí přenosu i zabezpečovací mechanismus,
který bude do nového počítače nainstalován. Software lze používat pouze v zemi určené při
nákupu licence jako země, ve které bude software používán.

Nesmíte: (a) software kopírovat (kromě níže uvedených možností), přizpůsobovat nebo
upravovat; (b) zveřejňovat, vystavovat, odhalovat nebo vytvářet odvozené práce od softwaru či
jakékoli jeho části; (c) dekompilovat nebo překládat, zpětně překládat, vytvářet nebo pokoušet se
vytvořit pomocí reverzního inženýrství či jiným způsobem zdrojový kód softwaru ze
spustitelného kódu softwaru (d) ze softwaru odstraňovat jakákoli upozornění, štítky či označení
ohledně vlastnictví,; (e) celý software nebo jakoukoli jeho část prodávat, půjčovat, pronajímat,
distribuovat či jinak přenášet, poskytovat či odhalovat jakékoli osobě či subjektu bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CNC; (f) používat software k zajišťování
outsourcingu, servisního střediska, sdílení času či jiných služeb třetím stranám; ani (g) z
jakéhokoli důvodu poskytovat dílčí licence, postupovat, delegovat či jinak přenášet vaše práva
ohledně softwaru plynoucí z této licenční smlouvy k softwaru ani jakákoli související práva či
povinnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti CNC. Nesmíte jakýmkoli způsobem
obcházet, překlenovat, upravovat, používat reverzní inženýrství, zpětně překládat, deaktivovat,
pozměňovat, vylepšovat ani replikovat funkci zabezpečovacích mechanismů. Jakýkoli pokus tak
učinit povede k automatickému ukončení této licence bez poškození jakýchkoli jiných
zákonných práv a nápravných prostředků společnosti CNC.
Společnost CNC podnikne veškeré zákonné kroky k vyloučení nezákonného kopírování svých
softwarových produktů. Společnost CNC použije veškeré dostupné (jak občanskoprávní, tak
trestněprávní) zákonné prostředky pro stíhání osob, které tak učiní. V tomto kontextu může
software obsahovat zabezpečovací mechanismus, který může detekovat instalaci či používání
nezákonných kopií softwaru nebo ztracená či odcizená sériová čísla a shromažďovat a přenášet
data o takových nezákonných kopiích. Shromážděná data nebudou obsahovat žádná data
zákazníků vytvořená pomocí softwaru a sběr dat není prováděn u uživatelů softwaru zákonně
licencovaného od společnosti CNC a jejích autorizovaných distributorů. Používáním softwaru
projevujete svůj souhlas s takovou detekcí a shromažďováním dat a rovněž s jejich přenosem a
používáním v případě, že bude detekována nezákonná kopie. Společnost CNC si rovněž
vyhrazuje právo použít pro kontrolu přístupu k softwaru zařízení hardwarového zámku, software
pro správu licencí a/nebo autorizační klíč licence. Nesmíte podnikat jakékoli kroky k obcházení
či potlačování účelu jakýchkoli takových opatření.
V rozsahu, v jakém software Mastercam zpracovávání osobní údaje na základě této smlouvy,
budou jakékoli takové osobní údaje zpracovávány v souladu s našimi zásadami pro ochranu
osobních údajů (dostupnými online na webu www.mastercam.com v sekci Legal). Uzavřením
této smlouvy nebo používáním softwaru Mastercam či technické podpory souhlasíte vy i vaši
uživatelé se shromažďováním, zpracováním, kopírováním, zálohováním a uchováváním
veškerých osobních informací, které poskytnete autorizovanému subjektu, od kterého jste si
software Mastercam licencovali, ve Spojených státech a ze Spojených států nebo jiných zemí či
jurisdikcí mimo vaši vlastní zemi či zemi vašich uživatelů jakožto součást softwaru nebo
podpory.
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Předběžná vydání nebo betaverze softwaru
Společnost CNC vás může pozvat nebo vybrat k účasti v programu beta či předběžných vydání
(“Beta program”). Pokud jste obdrželi předběžnou nebo beta verzi softwaru pomocí Beta
programu, je vám udělena odvolatelná, časově omezená nevýhradní licence k provozování
softwaru na jednom (1) počítači, stroji či síti, jak je upotřebitelné, pro účely testování a
vyhodnocování a nikoli pro komerční či výrobní účely, dokud taková licence není společností
CNC jako součást Beta programu nebo dříve na základě obecné dostupnosti softwaru zrušena.
Společnost CNC nezaručuje, že bude vydána obecně dostupná verze, ani že budou obecně
dostupné všechny funkce.
Beta programy mohou vyžadovat vaši zpětnou vazbu, buď dobrovolnou nebo formou reakcí na
průzkumy či vyžádání informací společností CNC, včetně návrhů, žádostí o vylepšení,
doporučení či jiných vstupů („zpětná vazba“) souvisejících s vaším používáním softwaru a
dokumentace zpřístupněných prostřednictvím Beta programu (souhrnně „beta materiály“).
Souhlasíte, že veškerá zpětná vazba bude výhradním vlastnictvím společnosti CNC. V rozsahu
vašich práv na případnou zpětnou vazbu tímto společnosti CNC udělujete plně uhrazenou,
nezpoplatněnou, celosvětovou, přenositelnou, sublicencovatelnou a neodvolatelnou licenci (a) k
tomu, abychom mohli přizpůsobovat, upravovat a vytvářet ze zpětné vazby odvozené práce; a (b)
k tomu, abychom mohli vytvářet, nechat si vytvořit, používat, kopírovat, nabízet k prodeji,
prodávat, předvádět, distribuovat, importovat či jinak nakládat se zpětnou vazbou (a adaptacemi,
úpravami a odvozenými práci ze zpětné vazby) a jakýmkoliv produktem, technologií či službou,
které zahrnují, jsou sdruženy či používány nebo nabízeny k použití nebo v kombinaci s
případnou zpětnou vazbou. Další podmínky a požadavky Beta programů vám mohou být sděleny
písemně, včetně elektronické pošty. Ve spojení s vaší účastí v Beta programech souhlasíte, že
budete využívat v dané době aktuální verzi beta materiálů, které vám společnost CNC
zpřístupnila. Souhlasíte, že na žádost společnosti CNC veškeré beta materiály vrátíte, zničíte
nebo přestanete používat.
BETA MATERIÁLY NEMUSELY BÝT TESTOVÁNY, NEMUSEJÍ BÝT BEZCHYBNÉ A
PŘÍPADNÁ DOKUMENTACE POSKYTNUTÁ V BETA MATERIÁLECH MŮŽE BÝT VE
FORMĚ KONCEPTU. BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TATO LICENČNÍ SMLOUVA K
SOFTWARU STANOVÍ JINAK, JSOU VEŠKERÉ BETA MATERIÁLY POSKYTOVÁNY
BA BÁZI „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, A TO BEZ ZÁRUK ČI
NÁHRAD ŠKOD JAKÉKOLI POVAHY. CNC ODMÍTÁ JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST
ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI BETA MATERIÁLŮ.
Audit a shoda
Společnost má právo na audit nebo na to, aby vás požádala o provedení auditu vašeho používání
softwaru a dokumentace k ověření dodržování této smlouvy z vaší strany, mj. včetně porovnání
počtu používaných produktů s počtem platných licencí vydaných vaším jménem. V případě, že
by společnost CNC prováděla takový audit, souhlasíte, že společnosti CNC (nebo zástupcům
zmocněným společností CNC) poskytnete přiměřený přístup k vašim zařízením a záznamům pro
účely provádění takových auditů. CNC vám poskytne avízo alespoň patnáct (15) dní před před
provedením auditu. Audity budou prováděny během obvyklé pracovní doby a ne častěji než
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jednou ročně, za předpokladu, že společnost CNC nemá dobrý důvod věřit, že jsou důvodné
častější audity. Na základě vyžádání auditu, pokud takové kontroly či audity odhalí, že jste
nainstalovali, přistupovali nebo umožnili přístup k softwaru způsobem, který dle této smlouvy
není povolený, budete zodpovídat za uhrazení veškerých neuhrazených licenčních poplatků a
rovněž přiměřených nákladů na audit. Společnost CNC se nezříká svých práv vymáhat plnění
této smlouvy nebo chránit své duševní vlastnictví dalšími zákonem povolenými prostředky.
Omezení kopírování
Licence podléhající této licenční smlouvě k softwaru vám uděluje právo, uplatnitelné výhradně
vámi a vámi autorizovanými uživateli (pokud takoví existují) stáhnout, zkopírovat a nainstalovat
v souladu s dokumentací jednu (1) kopii softwaru na jeden počítač, stroj nebo síť, jak je namístě.
Můžete si vytvořit přiměřený počet kopií softwaru pro účely zálohování či archivace, za
předpokladu, že (i) nebudete ani neumožníte jakékoli osobě instalovat nebo používat žádné
takové kopie s výjimkou situace a doby, kdy je případná kopie nainstalovaná v souladu s
předchozí věty nefunkční; (ii) odinstalujete či jinak odstraníte takové nefunkční kopie; a (iii)
reprodukujete veškerá upozornění ohledně vlastnictví společnosti CNC na takových kopiích.
Veškeré kopie softwaru, které vytvoříte, budou výhradním vlastnictvím společnosti CNC, budou
podléhat smluvním podmínkám této licenční smlouvy k softwaru a musí zahrnovat veškerá
upozornění ohledně ochranných známek, autorských práv, patentů a dalších práv duševního
vlastnictví, které jsou obsaženy v originálu.
Nepřenositelnost
Tato licence není přenositelná. Software nebo tuto licenční smlouvu k softwaru ani jiná práva či
povinnosti z ní vyplývající nesmíte přenést ani postoupit. Jakýkoli pokus tak učinit způsobí
automatický zánik této licence bez nutnosti oznámení. Toto ukončení nijak neovlivňuje veškerá
další zákonná práva a nápravné prostředky společnosti CNC.
Práva duševního vlastnictví
Software představuje a obsahuje duševní vlastnictví společnosti CNC. Veškerá související práva
duševního vlastnictví, mj. včetně celosvětového patentu, ochranné známky, autorských práv a a
práv na obchodní tajemství, jsou vyhrazena společností CNC. Společnost CNC si zachová
veškerá práva, nároky a zájmy a autorská práva k softwaru bez ohledu na formu či médium, ve
které či na kterém se může nacházet jak originál, tak další kopie. Tato licenční smlouva k
softwaru neustanovuje prodej softwaru a nejsou jí na vás přeneseny žádné nároky ani vlastnická
práva k softwaru. Uznáváte, že software, je unikátní, důvěrný a hodnotný majetek společnosti
CNC a společnost CNC má právo požadovat veškeré spravedlivé zákonné odškodnění, na které
může mít nárok v důsledku porušení či hrozby porušení této licenční smlouvy k softwaru, mj.
včetně soudního zákazu. Neoprávněné kopírování softwaru nebo nedodržování výše uvedených
omezení povede k automatickému zániku této licence a s ní spojené licenční smlouvy k softwaru,
aniž by to ovlivnilo veškerá ostatní zákonná práva a nápravné prostředky společnosti CNC.
Důvěrnost
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Uznáváte, že software obsahuje proprietární obchodní tajemství společnosti CNC a tímto
souhlasíte se zachováním důvěrnosti softwaru za užití přinejmenším stejné míry opatrnosti, jakou
používáte k zachování důvěrnosti vašich vlastních nejdůvěrnějších informací. Souhlasíte, že
pohotově seznámíte se smluvními podmínkami této licenční smlouvy k softwaru vámi
zaměstnané osoby, které budou se softwarem v kontaktu. V případě porušení důvěrnosti
kterýmkoli vaším zaměstnancem či zástupcem přebíráte veškerou zodpovědnost. Vynaložíte
maximální úsilí k zajištění dodržování takových smluvních podmínek z jejich strany, mj. včetně
absolutního zákazu používání jakékoli části softwaru pro účely získání zdrojového kódu
softwaru nebo potlačování zabezpečovacích mechanismů takovými osobami.
Povinnost prosazovat plnění smluvních podmínek
V případě, že zjistíte, že jakákoli osoba či subjekt, které zaměstnáváte nebo jsou pod vaším
řízením, používá software způsobem, který tato licenční smlouva k softwaru nepovoluje,
okamžitě podniknete veškeré kroky nezbytné k zastavení takového neoprávněného používání
softwaru. O případném neoprávněném používání softwaru, které zjistíte, ihned písemně
uvědomíte společnost CNC.
Omezené záruky
SPOLEČNOST CNC ZARUČUJE, ŽE KE DNI, KDY JE VÁM SOFTWARE ZPŘÍSTUPNĚN
PROSTŘEDNICTVÍM STAŽENÍ, A PO DOBU 90 DNÍ POTÉ („ZÁRUČNÍ DOBA“) BUDE
SOFTWARE ZAJIŠŤOVAT VLASTNOSTI A FUNKCE OBECNĚ POPISOVANÉ V
DOKUMENTACI, A ŽE MÉDIA, NA KTERÝCH JE SOFTWARE POSKYTOVÁN, POKUD
TAKOVÁ EXISTUJÍ, BUDOU BEZ VAD MATERIÁLU ČI ZPRACOVÁNÍ. VÝŠE
UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKU NEZAHRNUJE VADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU
NEHODY, NEDBALOSTI, NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ, VÝPADKU ELEKTRICKÉ
ENERGIE A JINÝCH NEŽ BĚŽNÝCH PŘÍČIN A SCHVÁLENÉHO POUŽITÍ. S
VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY JE SOFTWARE POSKYTOVÁN
„TAK, JAK JE, S VEŠKERÝMI VADAMI.“ TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINÁ
ZÁRUKA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ CNC OHLEDNĚ SOFTWARU. SPOLEČNOST
CNC V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, KTEROU PŘIPOUŠTÍ ZÁKON, ODMÍTÁ VEŠKERÉ JINÉ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY
PŘEDPOKLÁDANÉ, MJ. VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST
CNC NENÍ POVINNA POSKYTOVAT JAKÉKOLI AKTUALIZACE SOFTWARU. ŽÁDNÉ
Z VÝŠE UVEDENÝCH ZÁRUK SE NEVZTAHUJÍ NA JAKÉKOLI BETA MATERIÁLY,
KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, A BEZ
JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI NÁHRAD ŠKOD JAKÉKOLI POVAHY.
Jediný a výhradní nápravný prostředek za porušení záruky: VAŠÍM JEDINÝM A
VÝHRADNÍM
NÁPRAVNÝM
PROSTŘEDKEM
A
JEDINOU
POVINNOSTÍ
SPOLEČNOSTI CNC VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY JE, DLE VÝHRADNÍHO
UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI CNC (i) VÝMĚNA VADNÉHO MÉDIA; NEBO (ii) VRÁCENÍ
POŘIZOVACÍ CENY ZA SOFTWARE. SPOLEČNOST CNC NEMÁ VŮČI VÁM ŽÁDNOU
JINOU POVINNOST ČI ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO LICENCE ČI VAŠEHO
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POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ. JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU VAŠÍ OSOBOU JE NA VAŠE RIZIKO A ZODPOVÍDÁTE ZA VEŠKERÁ
POUŽITÍ SOFTWARU A DOKUMENTACE PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍSTUPU K NIM
POSKYTNUTÉHO PŘÍMO ČI NEPŘÍMO SPOLEČNOSTÍ CNC.
Poznámka k dokumentaci: Ačkoli společnost CNC vyvíjí maximální úsilí k zajištění přesnosti
a aktuálnosti dokumentace k softwaru, nemůže zaručit, že dokumentace vždy představuje
nejnovější činnost a funkčnost softwaru. Obsah veškeré dokumentace, v elektronické či tištěné
formě, pro software je poskytován pouze pro informativní účely. Obsah dokumentace se může
změnit, aniž byste na to byli upozorněni. Společnost CNC výslovně odmítá jakoukoli záruku
či výklad, že dokumentace přesně a/nebo aktuálně odráží činnost a chování softwaru.
Odmítnutí náhrady následných škod a omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST CNC ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI, DISTRIBUTOŘI NEBO
AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŮČI VÁM ODPOVĚDNÍ
ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU NEBO S NÍ SPOJENÉ, I V PŘÍPADĚ, ŽE BY
SPOLEČNOST CNC NA MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD BYLA UPOZORNĚNA. BEZ
OMEZENÍ NA VÝŠE UVEDENÉ, NÁHRADA NÁSLEDNÝCH ŠKOD ZAHRNUJE BEZ
OMEZENÍ ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKOD, NÁHRADY
ŠKOD ZA ZTRÁTY V PODNIKÁNÍ, UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÝCHKOLI
PRODUKTŮ, VE SPOJENÍ S NIMIŽ JE SOFTWARE POUŽÍVÁN. ODMÍTNUTÍ ZŮSTÁVÁ
V PLNÉ PŮSOBNOSTI A ÚČINNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE VÁŠ JEDINÝ A VÝHRADNÍ
NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.
CELÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CNC S OHLEDEM NA JEJÍ POVINNOSTI
VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU ČI JINAK NEPŘESÁHNE
ČÁSTKU LICENČNÍHO POPLATKU, KTERÝ JSTE ZA SOFTWARE UHRADILI.
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ MLČKY
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NÁHRADY
ŠKOD ČI NÁHRADY NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA
VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT, POKUD SE V TAKOVÉ JURISDIKCI NACHÁZÍTE.
Odmítnutí a omezení uvedená výše platí bez ohledu na povahu vašich nároků, ať již jsou
založeny na smlouvě, záruce, přestupku, přesně vymezené odpovědnosti či jinak.
Odškodnění
Společnost CNC, její pobočky, vedoucí, zaměstnance, autorizované zástupce a agenty („strany
zbavené odpovědnosti“) odškodníte a budete krýt proti veškerým ztrátám, vyrovnáním, nárokům,
žalobám, přím, soudním řízením, soudním rozhodnutím, rozsudkům, náhradám škod, závazkům,
nákladům a výdajům, mj. včetně přiměřeného palmáre (souhrnně „ztráty“), které mohou
vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s porušením této licenční smlouvy k softwaru vámi či
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vašimi zaměstnanci, agenty, autorizovanými zástupci, dealery nebo překupníky, a za strany
zbavené odpovědnosti uhradíte veškeré zákonné, účetní či jiné poplatky, náklady a výdaje, které
jim přiměřeně vznikly ve spojení s vyšetřováním, snižováním takových ztrát nebo obhajobou
před nimi.
Odškodnění třetích stran
Společnost CNC vás na své vlastní náklady odškodní a bude hájit před jakýmikoli náklady a
náhradami škod, včetně přiměřeného palmáre a nákladů vzniklých na základě jakýchkoli pří,
žalob nebo soudních řízení („nároky“) vznesenými třetí stranou prohlašující, že software
porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, za předpokladu, že společnost CNC o nároku
ihned uvědomíte, a na náklady společnosti CNC zajistíte obchodně přiměřenou spolupráci s
obhajobou společnosti CNC. Pokud bude shledáno, že software porušuje zákon, společnost CNC
dle vlastního uvážení (i) upraví software tak, aby zákon neporušoval a přitom zůstal materiálně
ekvivalentní softwaru před úpravou, a rozšíří na něj toto odškodnění, nebo (ii) opatří pro vás
licenci, abyste mohli software nadále používat. Pokud tyto možnosti nejsou k dispozici,
společnost CNC vám vrátí částku zaplacenou pouze za dotčený softwarový produkt na základě
vrácení produktu. Společnost CNC není zodpovědná za nároky na porušení práv v důsledku
jakéhokoli neoprávněného použití softwaru.
Ceny pro vzdělávání
Pokud byl software získán prostřednictvím tarifu, možnosti, podpory, plánu nebo programu „cen
pro vzdělávání“, nikdo, včetně vás, jej nesmí používat k provádění činností počítačem
podporovaného návrhu, počítačem podporovaného projektování, počítačem podporovaného
obrábění nebo školení, které přímo či nepřímo generují či jinak vedou k peněžním výnosům ve
prospěch jakéhokoli jednotlivce či subjektu s výjimkou školy, která tento software původně
obdržela.
Ukončení smlouvy
Tato licenční smlouva k softwaru je v účinnosti až do jejího ukončení. Tuto licenční smlouvu k
softwaru můžete kdykoli ukončit vrácením všech kopií softwaru, které jsou pod vaší kontrolou,
společnosti CNC a vrácením zabezpečovacího mechanismu společnosti CNC. Společnost CNC
může tuto licenční smlouvu k softwaru ukončit, pokud dle svého vlastního uvážení zjistí, že jste
porušili podmínky této licenční smlouvy k softwaru. V případě ukončení této licenční smlouvy k
softwaru z jakéhokoli důvodu souhlasíte s okamžitým vrácením všech kopií softwaru společnosti
CNC, vrácením zabezpečovacího mechanismu společnosti CNC nebo v případě, kdy je
zabezpečovací mechanismus začleněný do softwarového kódu, s poskytnutím důkazu, že byl
softwarový licencovací mechanismus odebrán nebo deaktivován. Dále musí zástupce vašeho
subjektu do deseti (10) pracovních dní písemně certifikovat společnosti CNC, že všechny známé
kopie, včetně záložních kopií, byly vráceny. Veškerá opatření ohledně důvěrnosti, vlastnických
práv, odškodnění a neodhalování trvají i po zániku této licenční smlouvy k softwaru. Tento
software není dovoleno přenést nabyvateli jakéhokoli vybavení, ve kterém může být
software uložen. Tento software není dovoleno přenést prostřednictvím likvidace,
konkurzu, aukce, ukončení obchodní činnosti ani žádným jiným způsobem, který
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nezahrnuje souhlas společnosti CNC. Tato licence je určena výhradně pro vás. Potvrzujete,
že v případě porušení vašich povinností vyplývajících z této části, které by společnosti CNC
způsobilo škody, ale že škody mohou být povahy, kterou by bylo obtížné s přesností
stanovit. Souhlasíte, že částka 25 000 USD prokázané škody za nelicencovanou pozici, která
bude použita v důsledku vašeho přímého či nepřímého konání, je přiměřeným odhadem
škod, které by společnost CNC utrpěla, a že tato částka je sjednanou hodnotou prokázané
škody a nepředstavuje penále.
Obecná ustanovení
Tato licenční smlouva k softwaru se řídí a vykládá v souladu se zákony státu Connecticut, USA
bez ohledu na konflikty právních zásad státu Connecticut. Jedinou a výhradní jurisdikcí a místem
konání jakýchkoli sporů vyplývajících z této licenční smlouvy k softwaru či jejího předmětu
nebo s ní souvisejících je stát nebo federální soud nacházející se v Connecticutu. Tímto se
podrobujete osobní jurisdikci amerického obvodního soudu pro pro soudní obvod státu
Connecticut a vrchnímu soudu státu Connecticut. Tato licenční smlouva k softwaru představuje
celou dohodu mezi vámi a společností CNC s ohledem na její předmět. Jakékoli vzdání se práv
nebo změny této licenční smlouvy k softwaru jsou platné, pouze pokud jsou provedeny písemně
a podepsány oběma smluvními stranami. Pokud se jakákoli část této smlouvy ukáže jako
neplatná nebo nevymahatelná soudem příslušné jurisdikce, zbývající část této smlouvy bude
vykládána tak, aby přiměřeně postihovala záměry smluvních stran.
Palmáre
V případě, že bude nezbytné, aby společnost CNC podnikla právní řízení za účelem prosazování
svých práv vyplývajících z této licenční smlouvy a obdrží rozhodnutí nebo vypořádání ve svůj
prospěch, jste povinni společnosti CNC k náhradě přiměřeného palmáre a nákladů (mj. včetně
nákladů na interní šetření, soudních nebo arbitrážních výloh a náhrad svědkům) a přiměřeného
palmáre a nákladů (mj. včetně soudních výloh a náhrad svědkům) vzniklých v důsledku
jakéhokoli odvolání z vaší strany vůči rozsudku nižšího nebo arbitrážního soudu ve prospěch
společnosti CNC.
Omezená práva státních orgánů USA
Software poskytovaný na základě této smlouvy je „komerční položka“ tak, jak je tento termín
definován v zákoně 48 C.F.R. 2.101, sestávající z „komerčního počítačového softwaru“ a
„dokumentace komerčního počítačového softwaru“, jak jsou tyto termíny použity v zákoně 48
C.F.R. 12.212. V souladu se zákony 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 je
software zpřístupněný Spojeným státům americkým, jejich úřadům a/nebo zástupcům, je
poskytován pouze s právy stanovenými v této smlouvě. Duplikování nebo odhalování softwaru
státními orgány podléhá omezením stanoveným v pododstavci (b) (1) a (2) klauzule o
omezených právech ke komerčnímu počítačovému softwaru v zákoně 48 C.F.R. 52.227-19, v
platném znění, nebo jeho následnických předpisech.
Omezení vývozu
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Vyjadřujete a zaručujete, že bez předchozího písemného schválení společností CNC a v případě
potřeby Úřadu pro organizaci exportu Ministerstva obchodu Spojených států amerických nebo
jiného příslušného úřadu státní správy Spojených států amerických software nebudete exportovat
nebo reexportovat, přímo ani nepřímo, do (i) žádné cílové země nebo subjektu, do kterých platí
omezení vývozu dle předpisů Export Administration Regulations Ministerstva obchodu
Spojených států amerických; (ii) jakékoli země nebo subjektu podléhajících sankcím
uplatňovaným zpravodajskou jednotkou Office of Foreign Assets Control amerického
ministerstva financí; nebo (iii) jiných zemí či subjektů, do kterých je omezen vývoz jakýmkoli
jiným americkým státním orgánem. Dále souhlasíte, že výhradně zodpovídáte za dodržování
případných vývozních zákonů a předpisů pro cílovou zemi povoleného exportu nebo reexportu a
případných dalších vývozních požadavků souvisejících s povoleným exportem nebo reexportem.
Výjimky z požadavků zabezpečovacích mechanismu
Softwarové programy společnosti CNC Mastercam Demo/Home Learning Edition a Mastercam
Quickpart a rovněž tištěná a elektronická dokumentace nevyžadují použití zabezpečovacích
mechanismů a ustanovení v této licenční smlouvě k softwaru související se zabezpečovacími
mechanismy se nevztahují na vaše používání těchto programů, za předpokladu, že taková
ustanovení platí pro vaše používání veškerého ostatního softwaru a dokumentace poskytnutých
na základě této smlouvy. Dále je Mastercam Demo/Home Learning Edition časově omezená
licence a trvale vyprší a expiruje přibližně 21 roky po prvním vydání takové verze.
Zachování platnosti
Veškerá ustanovení této licenční smlouvy k softwaru související s důvěrností, neodhalováním,
vlastnickými právy společnosti CNC, odmítnutími a omezeními odpovědnosti, palmáre nebo
odškodněním zákazníkem zůstávají v platnosti i po zániku této licence z jakéhokoli důvodu.
Vyhrazení práv
Veškerá výslovně neudělená práva jsou vyhrazena společností CNC.
Ochranné známky
Mastercam® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Mastercam X® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Quickpart® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Mastercam U® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Mastercam University® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Dynamic Motion™ je ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
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Accelerated Finishing™ je ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Masters of CAM™ je ochranná známka společnosti CNC Software, Inc.
Shaping the Future of Manufacturing® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC
Software, Inc.
Mastercam Manufacturing Lab® je registrovaná ochranná známka společnosti CNC Software,
Inc.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a dalších zemích. SOLIDWORKS je registrovaná ochranná známka společnosti DS
SolidWorks Corporation. PrimeTurning je ochranná známka společnosti AB Sandvik Coromant.
Části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem společnosti Renishaw Plc., všechna
práva vyhrazena. Části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem společnosti AB
Sandvik Coromant, všechna práva vyhrazena. Části tohoto softwaru jsou chráněny autorským
právem společnosti Creative Juncture, všechna práva vyhrazena. Mastercam Art používá
knihovny Wild Magic Geometric Libraries, které jsou autorsky chráněným duševním
vlastnictvím společnosti Geometric Tools, LLC. Knihovny Wild Magic Geometric Libraries jsou
licencovány pod licencí GNU Lesser General Public License, dostupnou na adrese
http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html a na instalačním médiu softwaru Mastercam. (9/19)
POKUD S TOUTO LICENCÍ SOUHLASÍTE, KLIKNĚTE NA „ANO“. POKUD
KLIKNETE NA „ANO“ NEBO BUDE POKRAČOVAT V POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
SOFTWARU, POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU
K SOFTWARU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJÍMI
PODMÍNKAMI.
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