
LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽÍVÁNÍ SOFTWARE RACEMANIA 

1. ÚVOD 
 
(1) Licenční smlouva (dále jen "Smlouva“) na užívání software firmy Bohumil Bilík, Kostelany nad 
Moravou 39, 686 01 (dále jen "Poskytovatel").  

Počítačový program dostupný na  www.racemania.cz (dále jen "Racemania"), jakákoliv kopie a 
odvozená díla Racemania, všechny jeho části a související dokumentace v tištěné nebo v elektronické 
formě, vám jsou poskytovány v licenci na základě podmínek stanovených níže a tvořících právní 
smlouvu mezi vámi a poskytovatelem licence (dále jen "Poskytovatel"). Registrací do Racemania 
souhlasíte, že budete právně vázán podmínkami této smlouvy s Poskytovatelem. 

(2) Nesouhlasíte-li s podmínkami této smlouvy, nemáte oprávnění k využívání Racemania. 

(3) Racemania je chráněn autorským zákonem České republiky, mezinárodními smlouvami a 
konvencemi o ochraně autorských práv a dalšími zákony. Program je poskytován v licenci, nikoliv 
prodáván, a tato Smlouva vám nepřiznává žádné nároky na vlastnictví Racemania ani žádné z jeho 
kopií. Jakékoliv použití Racemania podléhá podmínkám licenčního ujednání (dále jen "Licence"), jež 
lze najít níže. Racemania je určen pouze pro potřebu koncového uživatele, který ho bude využívat 
zcela v souladu s podmínkami Licence. Jakékoliv použití, reprodukce, redistribuce nebo užití částí 
Racemania, které nejsou v souladu s podmínkami Licence, jsou výslovně zakázány.  

 

2. OMEZENÍ LICENCE 
 

Poskytovatel vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené právo na využití licence k Racemania 
výhradně pro osobní účely, a to zdarma. V Racemania je možné zakoupit doplňkové služby, které již 
nejsou zdarma. Tyto doplňkové služby lze ve hře směnit za herní měnu (dále jen "Cashdisk"). 
Cashdisk lze získat jako odměnu nebo zakoupit na Racemania za podmínek stanových 
Poskytovatelem. Pokud se po dobu šesti kalendářních měsíců nepřihlásíte alespoň jedenkrát na svůj 
uživatelský účet Racemania, bude tento účet automaticky smazán včetně všech vašich Cashdisk (i 
zakoupených), vozidel, vybavení, rank bodů a všech dalších herních služeb.  

 

3. VLASTNICTVÍ 
 

Všechna práva na duševní vlastnictví Racemania (včetně, ale nejen na obraz, zvuk a další obsah) a 
právní nárok na všechny kopie vlastní Poskytovatel a Vy nezískáváte žádné právo ani podíl jiný, než 
omezenou Licenci uvedenou shora.  

 

4. PRÁVA SPRÁVCŮ RACEMANIA 
 

Správci Racemania neboli správci serveru pověření Poskytovatelem (dále jen "Správci"), mají 
neomezené právo zasahovat do hry, upravovat její pravidla a řešit spory mezi hráči. Mohou blokovat a 
mazat herní účty v případě porušení pravidel hry nebo této licenční smlouvy.   

 

5. ZÁKAZY 
 

V souladu s platnými autorskými právy Poskytovatele licence nesmíte zejména:  

http://www.racemania.cz/


- Užívat Racemania a služeb Poskytovatele Licence bez registrace. Účast na Racemania a 
užívání služeb je vyhrazeno pouze osobám, které si předem vytvořily zákaznický účet. 

- Jakýmkoliv způsobem zasahovat do práv jiných uživatelů Licence (např. neoprávněně 
přistupovat nebo se pokoušet o přístup k účtům jiných uživatelů, apod.). 

- Užívat více herních účtů. Uživatel je oprávněn vytvořit si pouze jeden účet na Racemania. V 
případě podezření, že jeden uživatel má vytvořených více účtů, vyhrazuje si Poskytovatel 
některé nebo všechny účty uživatele zablokovat nebo smazat bez předchozího upozornění. 
Uživatel v případě zrušení účtu nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo jinou kompenzaci. 

- Kopírovat Racemania či jeho části. 

- Prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat licence, distribuovat nebo jinak převádět nebo 
zpřístupňovat Racemania jiné osobě, v celku nebo po částech, ani využívat Racemania či 
jakoukoliv jeho část v jakémkoliv komerčním zájmu. 

-  Provádět zpětné inženýrství, odvozovat zdrojový kód, upravovat, dekompilovat, 
disassemblovat nebo vytvářet odvozená díla z Racemania, ať v celku, nebo z části. 

- Odstraňovat, vyřazovat nebo obcházet oznámení či etikety s uvedením vlastnictví obsažené v 
Racemania. 

- Blokovat reklamu v Racemania. 

- Zneužívat bugy a programové chyby pro vlastní účely. Když uživatel najde nějaké bugy nebo 
programové chyby, je povinen toto neprodleně ohlásit na technickou podporu Racemania 
prostřednictví webové formuláře určeného pro kontakt s technickou podporou. 

Tyto skutečnosti berete na vědomí a jste si vědom toho, že porušení autorských práv je trestné, 
můžete být stíháni dle platných trestněprávních předpisů a může být na vás uplatňována náhrada 
škody.  

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

- Používání Racemania je na vlastní nebezpečí. Racemania je poskytován “tak jak je“ 

- Poskytovatel nevydává žádná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu s uživatelem nebo 

jinou osobou související s provozem včetně jakýchkoliv částí nebo jakékoliv webové stránky či 

jiného obsahu nebo služeb, které mohou být přístupné přímo nebo nepřímo prostřednictvím 

služby. 

- Poskytovatel se zříká v maximálním rozsahu povoleným zákonem jakýchkoliv prohlášení a 

záruk. 

- Bez omezení obecnosti výše uvedeného se Poskytovatel zříká v maximálním možném 

rozsahu povoleném zákonem všech záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, záruk 

proti porušení jakéhokoliv duševního vlastnictví třetí strany nebo vlastnických práv, záruk 

týkajících se zpoždění, přerušení, chyb nebo opomenutí ve službě nebo jakékoliv její části, 

záruk vztahujících se k přenosu nebo dodání služby a záruk týkajících se přesnosti nebo 

správnosti údajů. 

 
7. RACEMANIA A FÓRUM 

 

Racemania a fórum jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu. Veškeré riziko spojené 
s používáním Racemania zůstává na vás. Poskytovatel nebude zodpovědný za jakékoliv škody 
vzniklé v důsledku vlastnictví, používání nebo chyb Racemania, včetně škod na majetku, chyby nebo 



selhání počítače ani za škody způsobené nebo související s používáním či výkonem informací 
dostupných na tomto serveru, a to až do rozsahu povoleného zákonem.  

 

8. ZMĚNY A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 
 

Racemania publikovaný na tomto serveru může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Při zjištění 
takových nepřesností nebo chyb jsou tyto nepřesnosti a chyby průběžně odstraňovány 
Poskytovatelem. Poskytovatel nebo jeho smluvní partneři mohou Racemania nebo server, na němž je 
Racemania poskytován kdykoliv zdokonalovat nebo měnit.  

 

9. UKONČENÍ LICENCE 
 

Licenci můžete kdykoli ukončit nepoužíváním Licence. Poskytovatel může na základě vlastního 
uvážení ukončit tuto Smlouvu automaticky, jestliže se nepodřídíte jejím podmínkám, omezením, 
pravidlům a veřejným vyhláškám Správců Racemania (smazání herního účtu), nebo pokud z vaší 
strany dojde k porušení smluvních podmínek zde obsažených. Při ukončení Licence jakýmkoliv 
způsobem nemáte nárok na vrácení financí za zaplacené služby (i ty nevyčerpané).  

 

10. NÁHRADA ŠKODY 
 

Protože by Poskytovatel byl nenapravitelně poškozen, kdyby podmínky této Smlouvy nebyly výslovně 
dodrženy, souhlasíte, že Poskytovatel má právo, bez závazků, dalších záruk nebo důkazů o škodách, 
žádat přiměřenou náhradu vzhledem k porušení této Smlouvy, kromě jiných takových náhrad, na jaké 
může mít Poskytovatel nárok podle platných zákonů.  

 

11. PŘÍRUČKA UŽIVATELE 

 

Herní návody a herní pravidla Racemania a služeb jsou zveřejněny na Racemania případně na 
příslušných webových stránkách služby a diskuzním fóru. 

Užíváním Racemania a služeb uživatel uznává herní návody a pravidla jako závazné. 

Uživatel se i jinak zdrží všeho, co ruší provoz Racemania a služeb a zdárnou souhru mezi uživateli. 

  
12. DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH 

 

Copyright © 2013 Bohumil Bilík, Kostelany nad Moravou 39, 686 01 Česká republika. Všechna práva 
vyhrazena. 

13. ZÁVĚR 

Tímto souhlasíte s tím, že jste si výše uvedenou Licenci přečetli a porozuměli jí. Dále souhlasíte s tím, 
že při užívání Racemania budete jednat v souladu s podmínkami a předpoklady zde obsažené 
Licence. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že je tato Licence kompletním a výlučným stanovením 
souhlasu mezi Poskytovatelem a vámi a že Licence ruší jakékoliv dřívější nebo dočasné smlouvy, ať 
již ústní nebo psané, a jakoukoliv komunikaci mezi Poskytovatelem a vámi, včetně každé rozporuplné 
licenční smlouvy nebo on-line nápovědy doprovázející Racemania.  


