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Základní atributy licencí poskytovaných k IS TESCO SW a.s.
Níže uvedený seznam obsahuje atributy licencí poskytovaných k jednotlivým modulům, ale i produktům TESCO
SW a.s. Ke každému atributu je uveden seznam hodnot, kterých může nabývat a v některých případech vysvětlení
významu příslušné hodnoty. Atributy 1) až 3) jsou dány autorským zákonem, ostatní atributy jsou specifické v rámci
dodávek produktů TESCO SW a.s.

1) Rozsah propůjčených práv
a) Výhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li
sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.
b) Nevýhradní. V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem,
ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
Pozn.: Není-li ve smlouvě uvedeno, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.

2) Časové omezení práv
a) Časově neomezená. Platnost licence není omezena v čase.
b) Časově omezená. Platnost licence je omezena v čase.
Pozn.: Není-li ve smlouvě uvedeno, má se za to, že jde o licence platné maximálně jeden rok.

3) Územní omezení
a) Na území České republiky.
b) Na území Evropské unie.
c) Jiné.
Pozn.: Není-li ve smlouvě uvedeno, má se za to, že jde o licence omezené na území České republiky.

4) Množstevní omezení
a) Sjednaný počet
a. Pro současně pracující uživatele („concurrent users“). Umožní přístup sjednanému počtu
přihlášených koncových uživatelů v jednom čase, bez ohledu na počet zavedených uživatelů
v systému.
b. Pro pojmenované uživatele („named users“). Licence je omezena na sjednaný počet konkrétních
uživatelů bez ohledu, zda se systémem v daném čase pracují či nepracují.
b) Neomezený počet
Pozn.: Není-li ve smlouvě uvedeno, má se za to, že množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je
obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

5) Kompetenční omezení
Právo zápisu („edit“). Přístup s právem používat všechny databázové funkce s daty, tj. založení,
zobrazení, aktualizace, kopírování a zrušení.
b) Právo čtení („view“). Přístup s právem používat pouze zobrazení dat.
a)
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6) Licence na server
a) Licence pro server – „Per Server”. Licence pro server je nutná pro každý server bez ohledu na počet
procesorů.
b) Licence pro procesor – „Per Processor“. Licence na procesor musí být pořízena pro každý procesor, na
němž je produkt instalován. Pokud je použita Hyper-Threading Technology, je rozhodující počet fyzických
procesorů. Ve virtuálním prostředí je potřeba licenčně pokrýt všechny využité procesory.
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