Smlouva o poskytování produktů v rámci programu Akademická
iniciativa IBM
Účelem programu Akademická iniciativa IBM je bezplatně poskytnout určité programy,
vzdělávací materiály a údržbu softwaru na základě této smlouvy o poskytování produktů
v rámci programu Akademická iniciativa IBM (“smlouva”) Vám, tj. registrovanému členu
fakulty“ nebo „registrovanému vysokoškolskému asistentovi“.
Provedením registračního procesu na adrese http://www.ibm.com/university vyjadřujete
svůj souhlas s podmínkami této smlouvy.
Tato smlouva a jakékoliv licenční smlouvy IBM nebo jakékoliv jiné smlouvy, na jejichž
základě Vám jsou poskytnuty oprávněné produkty, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a IBM
Česká republika, spol. s r.o. (dále jen „IBM“) týkající se užívání těchto oprávněných
produktů a nahrazují všechna předcházející ústní nebo písemná ujednání mezi Vámi a
IBM ohledně této nabídky. Pokud se dostane jakákoliv z podmínek jiných relevantních
licencí a smluv do rozporu s podmínkami této smlouvy, mají podmínky této smlouvy
přednost v rozsahu odpovídajícím rozporu těchto podmínek.
1.

Definice

Instituce: akreditovaná vysoká škola, jejíž účast v této nabídce schválila IBM. Kvalifikační
předpoklady pro schválení jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
http://www.ibm.com/university
Registrovaný člen fakulty: člen fakulty instituce, který se se souhlasem své instituce
zaregistroval k účasti na této nabídce.
Registrovaný vysokoškolský asistent: vysokoškolský student, který vyučuje pod
dozorem registrovaného člena fakulty a který se zaregistroval k účasti na této nabídce.
Studijní materiály: výraz „studijní materiály” označuje studijní materiál týkající se
informačních technologií, který IBM učiní komerčně dostupným. Studijními materiály
mohou být konzultace, pokyny pro lektory, pokyny pro studenty, instalační příručky pro
laboratoře, laboratorní cvičení, sady diapozitivů, vzorové testy, učební osnovy, pracovní
sešity, schémata, bílé stránky a publikace IBM Redbooks. Studijní materiály mohou být
poskytnuty formou softwaru nebo písemného materiálu, školicích kurzů na bázi počítačů
(CBT) a školicích kurzů na bázi WWW (WBT), webového vysílání nebo souboru ve
formátu Adobe Acrobat (PDF) nebo ve formátu umožňujícím úpravu.
Oprávněné produkty: oprávněné produkty zahrnují programy, údržbu softwaru, studijní
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materiály a ostatní zdroje, které jsou uvedeny na seznamu oprávněných produktů IBM
pro vysoké školy (IBM´s Scholars Eligible Product List – dále “seznam”). Seznam je k
dispozici na adrese http://www.ibm.com/university pro programy.
Studenti: studenti zapsaní do studijních oborů, za které odpovídáte.
2.

Licence

IBM Vám uděluje nevýlučnou a nepřenosnou licenci na užívání programů a studijních
materiálů výhradně pro potřeby výuky a studia a dále pro nekomerční výzkum prováděný
v rámci instituce. Součástí tohoto užívání jsou návrh, vývoj a testování softwarových
aplikací nebo hardwaru vytvořené Vámi a vašimi studenty.
Jste oprávněni vytvářet kopie, včetně záložních kopií, na podporu úrovně oprávněného
užívání za předpokladu, že zajistíte, aby na každé kopii nebo částečné kopii programu a
studijních materiálů byly uvedeny copyrightové výhrady a jakékoliv další výhrady týkající se
vlastnických práv. Tyto kopie smíte instalovat pouze na:
1)

jednom či více serverech instituce nebo na osobních počítačích umístěných

v prostorách instituce (a poskytnout Vašim studentům přístup k těmto serverům a
osobním počítačům, včetně neomezených připojení) a
2)

osobních počítačích, které vlastníte Vy nebo Vaši studenti, přičemž na jednoho

uživatele připadne jedna kopie.
Jste oprávněni užívat programy a studijní materiály a jste oprávněni distribuovat je pouze
vašim studentům.
Programy a studijní materiály se nesmí 1) užívat, kopírovat, pozměňovat nebo
distribuovat jiným způsobem, než jak stanoví tato smlouva; 2) zpětně překládat, zpětně
kompilovat nebo jiným způsobem překládat, s výjimkou specifických ustanovení zákona,
bez možnosti smluvního zřeknutí se práv; 3) sublicencovat a pronajímat; nebo 4) používat
pro komerční nebo administrativní účely.
Kromě toho se programy a studijní materiály nesmí používat v zápočtových či
bezzápočtových kurzech přípravy na zaměstnání, v zájmových kurzech, v
zaměstnaneckých, univerzitních či odborných vzdělávacích kurzech, které neposkytují
národně uznávané odbornosti nebo úrovně akademických hodností, pokud IBM
nestanovila jinak ve svém Katalogu studijních materiálů (katalog), který naleznete na
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adrese http://www.ibm.com/university. Kurzy, u nichž se od lektorů vyžaduje certifikát od
IBM, jsou v katalogu takto specifikovány. Náklady na všechny certifikační testy a školení
hradí registrovaný člen fakulty .
Odvozené práce
Podle Vašeho uvážení můžete studijní materiály, které Vám poskytla IBM, pozměňovat,
překládat nebo si z nich pořizovat výpisky („odvozené práce“), přičemž existují dvě
výjimky uvedené v katalogu: (a) takové studijní materiály, z nichž nesmíte vytvářet
odvozené práce a (b) takové studijní materiály, z nichž jste povinni vytvořit odvozené
práce bud z jejich části, nebo z celku.
Pro odvozené práce platí stejné licenční podmínky jako pro studijní materiály. Na
požádání poskytnete IBM kopii jakýchkoliv takových odvozených prací. IBM 1) je držitelem
neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové, placené licence na užívání, reprodukování,
zobrazování, distribuci (interní a externí) kopií těchto odvozených prací a na vytváření
odvozených prací vzniklých na základe jakýchkoliv takových odvozených prací a 2) má
právo udělit jiným stranám oprávnění ke všem výše uvedeným činnostem.
Podmínky této smlouvy se vztahují na všechny Vámi vytvořené kopie.
3.

Poplatky a daně

Na základe této smlouvy poskytuje IBM oprávněné produkty bezplatně. IBM Vám
zpřístupní ke stažení programy, verze, vydání a aktualizace těchto programů a studijní
materiály. Pokud však požadujete programy, verze, vydání a aktualizace těchto programů
či studijní materiály, které jsou dostupné na magnetických nebo digitálních médiích,
může Vám je IBM poskytnout za poplatek.
Pokud jakýkoliv příslušný orgán uvalí clo, daň, odvod nebo poplatek na oprávněné
produkty, které dodává IBM na základe této smlouvy, s výjimkou takovéto platební
povinnosti vycházející z čistého zisku IBM, vyjadřujete svůj souhlas s úhradou této
částky, jak ji IBM uvede na své faktuře nebo na ekvivalentním dokladu, nebo
souhlasíte s tím, že předložíte příslušnou dokumentaci dokládající osvobození od těchto
poplatku.
4.

Údržba softwaru

IBM poskytuje asistenci pouze Vám, a to pro každý oprávněný program zakoupený na
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základě této smlouvy. Během platnosti údržby softwaru Vám:
1.

IBM zpřístupní nejaktuálnější komerčně dostupnou verzi, vydání, nebo

aktualizaci všech programu, které získáte na základě této smlouvy, pokud budou učiněny
dostupnými.
2.

IBM poskytne asistenci, pokud jde 1) o dotazy týkající se rutiny, krátkodobé

instalace a užívání (jak na to); a 2) o dotazy týkající se kódu.
IBM poskytuje asistenci prostřednictvím (1) podpory typu „SelfService“ na bázi WWW,
která umožňuje přístup ke znalostní základně obsažené v dokumentaci k produktu, k
častým dotazům, radám a tipům, technickým poznámkám, souborům README, ukázkám
programování, novinkám a tiskovým zprávám, k opravě a aktualizacím produktu a k
hodnocení produktu; a (2) podpory elektronické pošty, pokud IBM nestanoví jinak.
Údržba softwaru nezahrnuje asistenci při 1) projektování a vývoji aplikací, 2) užívání
programu v jiném než v jejich vymezeném operačním prostředí nebo při 3) selháních
způsobených produkty, za které IBM nenese podle této smlouvy odpovědnost. Údržba
softwaru nemusí být dostupná pro všechny programy.
5.

Oblast Vaší odpovědnosti

Tímto prohlašujete, že jste registrovaným členem fakulty nebo registrovaným
vysokoškolským asistentem.
Jste srozuměni s tím, že:
1.

zajistíte, aby každý student, kterému poskytnete přístup k jakýmkoliv oprávněným
produktům, pročetl a pochopil podmínky této smlouvy a vyjádřil svůj souhlas s tím,
že tyto podmínky budou pro něj závazné;

2.

uchováte záznamy o všech kopiích vytvořených z oprávněných produktů, včetně
jmen a ID uživatelů, jimž byly distribuovány;

3.
4.

na žádost IBM poskytnete IBM sestavu týkající se Vašeho užívání toto nabídky, a
to způsobem, který určí IBM; a
písemně budete informovat IBM v případě, že již nadále nejste
(a) členem fakulty; nebo
(b) vysokoškolským asistentem
v instituci, v níž jste byli zaměstnáni v době registrace k této nabídce.
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6.

Neposkytnutí záruky

S VÝJIMKOU VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTERÉ NELZE VYLOUČIT, IBM
VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ ČI ODVOZENÉ,
VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN OHLEDNĚ
OPRÁVNĚNÝCH PRODUKTŮ.
Toto vyloučení se také vztahuje na jakékoliv subdodavatele IBM, dodavatele IBM nebo
vývojáře programů IBM (pod společným názvem „dodavatelé“). Výrobci, dodavatelé nebo
vydavatelé programů od jiných dodavatelů mohou poskytovat své vlastní záruky.
7.

Informace o obchodních kontaktech

Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že umožníte IBM a subjektům v rámci společnosti
International Business Machines Corporation a dceřiným společnostem, v nichž má
IBM vlastnický podíl vyšší než 50 procent (dále „podnik“), uložit a používat Vaše
informace o obchodních kontaktech, včetně jmen, firemních telefonních čísel a
obchodních e-mailových adres, bez ohledu na místo podnikání. Tyto informace budou
zpracovány a použity v rámci našeho obchodního vztahu a je možné je poskytnout
dodavatelům jednajícím jménem IBM, obchodním partnerům IBM, kteří se zabývají
propagací, prodejem a podporou určitých produktů a služeb IBM, a nabyvatelům práv za
účelem užívání, které je v souladu s naším obchodním vztahem.
8.

Omezení odpovědnosti

Může nastat situace, kdy Vám z důvodu neplnění ze strany IBM nebo na základě jiného
závazku vznikne nárok na náhradu škody od IBM. V každém takovém případě, bez
ohledu na příčinu, která Vás opravňuje nárokovat odškodnění od IBM (včetně
závažného porušení smlouvy, nedbalosti, nesprávné interpretace, nebo jiného nároku na
základe smlouvy nebo občanskoprávního vztahu), odpovídá IBM pouze do výše:
1.

odškodnění za úraz (včetně úmrtí) a škody na nemovitém a hmotném osobním

majetku; a
2.

jakýchkoliv jiných skutečných přímých škod až do výše poplatku, které jste

zaplatili za oprávněný produkt, který je předmětem nároku. Pokud obdržíte oprávněný
produkt, který je předmětem nároku, bezplatně, IBM neodpovídá za žádné jiné skutečné
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přímé škody, než jsou škody uvedené v bode 1 tohoto oddílu.
Tento limit zároveň platí pro všechny subdodavatele IBM a vývojáře programů. Představuje
maximum, za než IBM a její subdodavatelé a vývojáři programů společně odpovídají.

Položky, za něž IBM nenese odpovědnost
IBM, její subdodavatelé, dodavatelé nebo vývojáři programů za žádných okolností
nenesou odpovědnost za jakoukoliv z následujících událostí, a to ani v případe, že byli
informováni o možnosti jejich vzniku:
1.

ztráta nebo poškození dat;

2.

zvláštní, nahodilé nebo nepřímé škody nebo jakékoliv ekonomické následné

škody; nebo
3.

ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, příjmu z obchodní činnosti, dobrého

jména nebo předpokládaných úspor.
9.

Změna podmínek

IBM je oprávněna změnit podmínky této smlouvy na základě oznámení, které Vám zašle
poštou jeden měsíc před vstoupením změn v platnost . Revidované podmínky budou
zveřejněny na webových stránkách IBM nabídky pro vysoké školy, které jsou k dispozici na
adrese http://www.ibm.com/university
V ostatních případech musí za účelem právní účinnosti jakékoliv jiné změny obě smluvní
strany vyjádřit svůj souhlas v podepsaném dodatku k této smlouvě.. Změny nemají
zpětnou platnost. Další nebo odlišné podmínky uvedené v jakémkoliv Vašem písemném
sdělení jsou neplatné.
10. Termín a ukončení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Pokud IBM dojde k závěru, že Vy nebo Vaše instituce již nadále nesplňujete podmínky
této smlouvy, IBM o této skutečnosti písemně informuje Vás nebo Vaši instituci, v
závislosti na konkrétní situaci, a poskytne Vám tříměsíční období na opětovné splnění
požadovaných kritérií. Pokud na konci tohoto tříměsíčního období nebudete Vy nebo
Vaše instituce stále ještě splňovat podmínky, IBM ukončí poskytování podpory softwaru,
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avšak Vy nebo Vaši studenti můžete i nadále užívat programy a studijní materiály.
Pokud nebudete dodržovat podmínky této smlouvy, je IBM oprávněna ukončit údržbu
softwaru a všechny Vaše licence na užívání programu a studijních materiálu, které jste
získali na základě této smlouvy.
Jste oprávněni ukončit tuto smlouvu na základě písemného oznámení zaslaného IBM
následně po uplynutí nebo skončení Vašich závazku, avšak Vy i Vaši studenti můžete i
nadále využívat programy a studijní materiály.
IBM může ukončit tuto smlouvu na základě výpovědi s tříměsíční lhůtou, avšak Vy i Vaši
studenti můžete i nadále využívat programy a studijní materiály.
Jakékoliv podmínky této smlouvy, které svou povahou přesahují ukončení této smlouvy,
zůstávají v platnosti až do jejich splnění a vztahují se i na příslušné nástupce a nabyvatele
práv obou smluvních stran.
11. Obecná ustanovení
1. Bez předchozího písemného souhlasu IBM nejste oprávněni zcela nebo
částečně postoupit tuto smlouvu na třetí stranu. Jakýkoliv pokus učiněný v tomto
smyslu je neplatný.
2. Vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním platných zákonů a předpisů týkajících se
exportu.
3. Ani jedna ze smluvních stran neuděluje druhé smluvní straně právo užívat její
ochranné známky, obchodní jména nebo jiná označení v rámci jakékoliv
propagace nebo v jakékoliv publikaci bez předem získaného písemného
souhlasu.
4. Poskytované informace se nepovažují za důvěrné. Pokud kterákoliv ze
smluvních stran požaduje výměnu důvěrných informací, bude tato výměna
probíhat na základě podepsané smlouvy o utajení informací.
5. Obě smluvní strany mohou bez omezení uzavírat podobné smlouvy s ostatními
subjekty.
6. Každá ze smluvních stran uděluje druhé smluvní straně pouze konkrétně
uvedené licence a práva. Neudělují se žádné jiné licence či práva (včetně licenční
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či patentových práv).
7. Obě smluvní strany mohou vzájemně komunikovat prostřednictvím elektronické
pošty a tento způsob komunikace se považuje za rovnocenný podepsanému
dokumentu. Pro ověření identity odesílatele a pravosti dokumentu postačuje
identifikační kód (nazývaný „ID uživatele“), který je součástí elektronického
dokumentu.
8. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tato smlouva nezakládá žádný nárok na
žalobu ani není příčinou žaloby žádné třetí strany a že IBM neponese
odpovědnost za nároky jakékoliv třetí strany vznesené proti Vám, s výjimkou
odpovědnosti uvedené v předchozím oddíle Omezení odpovědnosti, za úraz
(včetně úmrtí) nebo škody na nemovitém nebo hmotném osobním majetku, za
než IBM ze zákona odpovídá.
9. Ani jedna ze smluvních stran nepodá žalobu v souvislosti s touto smlouvou
po více než dvou letech od vzniku příčiny žaloby, pokud platné právní předpisy
nestanoví jinak bez možnosti smluvního zřeknutí se nároku nebo omezení.
10. Ani jedna ze smluvních stran nenese odpovědnost za neplnění závazku, které
je způsobeno příčinami, jež smluvní strany nemohou ovlivnit.
11. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy považuje za neplatné nebo
nevynutitelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná v
plném rozsahu.
12. Geografický rozsah platnosti
Práva, povinnosti a závazky obou smluvních stran platí pouze v České republice.
13.
Obě smluvní strany souhlasí s používáním právních předpisů České republiky pro
regulování, výklad a vynucení všech práv, povinností a závazků obou smluvních stran
vzniklých na základě předmětu této smlouvy nebo nějakým způsobem s ním
souvisejících. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že se veškerá Vaše a IBM práva,
povinnosti a závazky vzniklé na základě této smlouvy nebo nějakým způsobem
související s předmětem této smlouvy řídí právními předpisy České republiky, bez
ohledu na rozpor právních principů.
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