
Nástroje VSTOOLS a odvozená sestavení - licenční ujednání 

Závazné licenční podmínky pro instalaci a provozování nástrojů sady VSTOOLS a odvozených 
sestavení. 

Instalací a použitím software potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s níže uvedenými 
závaznými podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, software neinstalujte a v případě, 
že jste tak již učinili, jej neprodleně odinstalujte a nepoužívejte. 

Tento software vytvořil Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, 
v. v. i.), Podbabská 30, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „poskytovatel“). 

Nástroje VSTOOLS jsou softwarové nástroje určené zejména k provádění vodohospodářských výpočtů a analýz. Jsou 
tvořeny samostatnými softwarovými produkty (programy, moduly) a mohou být kombinovány do podoby tzv. 
sestavení, která umožňují automatizované provádění předem definovaných (specifikovaných) výpočetních úloh. Toto 
ujednání se vztahuje jak na užití jednotlivých modulů samostatně, tak i v různých kombinacích (sestaveních). 

Nástroje VSTOOLS a z nich odvozená sestavení (dále jen „produkt“) jsou autorským dílem ve smyslu zákona 
č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona. 

Produkt byl vyvinut v rámci výzkumné činnosti poskytovatele a je uživateli poskytován bezplatně. Podmínkou pro 
užívání produktu je však úplné dodržení podmínek uvedených v tomto licenčním ujednání. 

VÚV TGM, v. v. i., tímto poskytuje uživateli právo k užití výše uvedeného produktu v souladu s těmito podmínkami. 
Uživatel smí produkt používat výhradně pro svoji vnitřní potřebu. Počet instalací produktu v rámci subjektu uživatele 
není omezen. Uživatel nesmí produkt nebo jeho části jakkoliv měnit nebo modifikovat. Použití produktu nebo jeho 
částí k dalšímu prodeji nebo k poskytování komerčních i nekomerčních služeb třetím subjektům není možné. K užití 
produktu nebo jeho částí v jiném rozsahu nebo jiným způsobem, včetně jeho dalšího šíření, není uživatel oprávněn. 
Uživatel nesmí dekompilovat, kopírovat, přenášet, zveřejňovat, prodávat ani dále předávat jakýmkoliv způsobem 
a v jakékoliv formě produkt ani jeho části. 

Produkt je specifický software, určený ke specifickému účelu. Nejedná se o standardní kancelářský software. Proto 
funguje správným způsobem pouze za předpokladu, že uživatel zajistí řádné a kompletní splnění zejména 
následujících podmínek: 

- provozování na počítači, který splňuje podmínky kladené na hardware a software uvedené v dokumentaci produktu 
a pro používání produktu bude zajištěn dostatek systémových prostředků (volná operační paměť, volné místo na 
pevném disku, dostatečná kapacita procesoru apod.), 

- uživatel se důkladně seznámí s dokumentací produktu, 

- uživatel zajistí proškolení příslušných pracovníků pro užívání produktu poskytovatelem (placená služba).  

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených podmínek a dále též 
zejména nesprávným provozováním produktu, instalací produktu na výpočetní techniku neodpovídající požadavkům 
produktu, nesprávným zadáním vstupních parametrů nebo dat, použitím nesprávných formátů vstupních dat apod. 
Poskytovatel dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nepředpokládaných okolností mimo působnost 
poskytovatele. 
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