Licenční podmínky
Assessment Technology s.r.o., se sídlem Štěrboholská 102 a, 102 00 Praha 10, IČ 08491836,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, vložka 139779 (dále jen
"poskytovatel"), je držitelem nevýhradní neomezené licence k počítačovému programu
WORKTest® (dále také jen "software"). Licenci společnosti uděluje Autor Psychodiagnostiky
WORKTest®, Mgr. Eva Urbanová.
SPECIFIKACE SOFTWARE
WORKtest je počítačový program vytvořený za účelem zjištění a změření profesní bonity (kvality) a
profesní orientace kandidátů, který zpracovává jednotlivé výkonové, interpersonální a osobnostní
předpoklady hodnocené na podmínky nových trendů evropských standardů managementu za
využití metody poměřování. Součástí software je databáze slovník pracovních pozic.
Součástí software je nápověda obsahující pokyny k jeho ovládání.
Software je průběžně aktualizován a doplňován.
UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Poskytovatel poskytuje nabyvatelům právo užít software na základě licenční smlouvy. Tyto licenční
podmínky představují veřejný návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku.
Licenční smlouva bude uzavřena s každou osobou, která tento návrh akceptuje stanoveným
způsobem.
Licenční smlouva je s příslušným nabyvatelem uzavřena okamžikem, kdy je poskytovateli doručena
řádná akceptace návrhu prostřednictvím k tomu určeného webového rozhraní přístupného na
adrese www.worktest.cz. Akceptací se rozumí doručení pravdivě a úplně vyplněného registračního
formuláře s identifikačními údaji o nabyvateli jakožto smluvní straně licenční smlouvy
prostřednictvím uvedeného webového rozhraní a zároveň vyslovení souhlasu s těmito licenčními
podmínkami, které jsou nedílnou součástí licenční smlouvy.
Uzavření licenční smlouvy bude nabyvateli poskytovatelem potvrzeno bez zbytečného odkladu po
doručení akceptace poskytovateli.
PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY
Poskytovatel uděluje licenční smlouvou nabyvateli právo užít software v rozsahu a způsobem
stanoveným dále těmito licenčními podmínkami.
Nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu ve výši a za podmínek stanovených těmito
licenčními podmínkami a licenční smlouvou a užívat software ve sjednaném rozsahu a sjednaným
způsobem.
ZPŘÍSTUPNĚNÍ SOFTWARE
Software bude nabyvateli zpřístupněn on-line na adrese www.worktest.cz, a to prostřednictvím
alfanumerického kódu (dále jen "klíč"), který nabyvatel obdrží zároveň s fakturou a který bude
aktivován po zaplacení odměny poskytovateli.
LICENCE
Všechna práva, zejména autorské právo a průmyslová ochranná práva WORKtest jsou výhradním vlastnictvím Mgr. Evy Urbanové a společnosti
Assessment Technology, s.r.o., která je držitelem licence na WORKtest®. Žádná část díla nesmí být v jakékoliv formě (tiskem, fotokopie,
elektronickými či jinými metodami) reprodukována bez písemného souhlasu společnosti.
All rights, in particular copyright and industrial property rights are the exclusive property of Eva Urbanova and the company Assessment Technology
s.r.o. No part of the work may be reproduced in any form (print, such as photocopies, electronic or other methods) without a written consent.

Licence se uděluje jako nevýhradní. Nabyvatel není povinen licenci využít.
OMEZENÍ LICENCE
Nabyvatel je oprávněn užívat software v rozsahu omezeném rozsahem objednávky v
elektronickém obchodu, způsobem odpovídajícím účelu software.
Územní rozsah licence není omezen.
Časový rozsah licence je omezen na jeden rok od poskytnutí licence. Nevyčerpá-li nabyvatel v této
lhůtě objednané položky, jeho nárok na užívání software v příslušném rozsahu zaniká,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
OMEZENÍ NABYVATELE LICENCE
Nabyvatel není oprávněn v žádném případě upravovat či jinak měnit software bez předchozího
souhlasu poskytovatele, a to ani jde-li o úpravu či změnu, u které lze očekávat, že by k ní
poskytovatel vzhledem k okolnostem užití svolil.
Nabyvatel není oprávněn pořizovat rozmnoženiny software ani jeho částí žádnými prostředky a v
žádné formě.
Nabyvatel není oprávněn provádět dekompilaci software za účelem vytvoření jiného,
konkurenčního software.
Nabyvatel není oprávněn poskytnout třetí osobě klíč pro přístup k software. Pokud klíč třetí osobě
poskytne, nese nabyvatel všechna rizika s tím spojená a nemá právo na vrácení peněžních
prostředků od poskytovatele za prostředky odčerpané třetí osobou.
POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel se zavazuje poskytnout v případě požadavku nabyvatele školení ohledně užívání
software. Rozsah, termín a místo školení budou v takovém případě stanoveny dohodou smluvních
stran. Cena za školení není součástí odměny a bude nabyvatelem hrazena ve výši dle aktuálního
ceníku poskytovatele.
ODMĚNA
Odměna je stanovena u každé položky v rámci elektronického obchodu na www.worktest.cz a
představuje oprávnění nabyvatele užívat jednotlivé sekce software v nastaveném rozsahu.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Odměna bude nabyvatelem hrazena předem prostřednictvím platební brány GoPay v rámci
procesu objednávky v elektronickém obchodu na www.worktest.cz.
Poskytovatel vystaví nabyvateli elektronický daňový doklad, který je po přihlášení k dispozici v
uživatelském profilu e-shopu. V tištěné podobě je daňový doklad nabyvateli zaslán pouze v
případě žádosti nabyvatele.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Poskytovatel neodpovídá za přerušení či omezení přístupu k software, je-li takové přerušení
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku, v platném znění.
Všechna práva, zejména autorské právo a průmyslová ochranná práva WORKtest jsou výhradním vlastnictvím Mgr. Evy Urbanové a společnosti
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Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným užíváním software.
Nabyvatel je povinen uhradit poskytovateli škodu vzniklou z důvodu porušení autorských práv
poskytovatele nabyvatelem užíváním software v rozsahu či způsobem, který je v rozporu s těmito
licenčními podmínkami.
PODLICENCE
Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela ani zčásti třetí osobě.
POSTOUPENÍ LICENCE
Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit, včetně postoupení v rámci prodeje podniku či prodeje
části podniku tvořící samostatnou organizační složku, jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Právní vztahy mezi smluvními stranami založené licenční smlouvou zvlášť v ní neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
Případné spory mezi smluvními stranami související s licenční smlouvou budou řešeny podle
právního řádu České republiky.
ZMĚNY LICENČNÍ SMLOUVY
Licenční smlouva může být měněna pouze v podobě písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách kontaktních
nebo identifikačních údajů.

Mgr. Eva Urbanová
jednatel společnosti a autor psychodiagnostiky WORKtest
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