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Softwarová licenční smlouva pro nástroje KNX 
 
 

Softwarová licenční smlouva pro nástroje KNX / leden 2023, verze 6.14 

Obecná ustanovení 
UPOZORNĚNÍ! DŮKLADNĚ SI TUTO SOFTWAROVOU LICENČNÍ SMLOUVU PŘEČTĚTE DŘÍVE NEŽ: 

A. Nainstalujete jakýkoli Nástroj KNX poskytovaný Asociací KNX prostřednictvím webu KNX, jiného webu nebo jakéhokoli 
jiného úložného média. 

B. Odemknete SOFTWAROVÝ BALÍČEK stálou nebo časově omezenou licencí poskytnutou Asociací KNX. 

USKUTEČNĚNÍM KTERÉHOKOLI Z KROKŮ POPSANÝCH V BODĚ „A“, NEBO „B“ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S 
PODMÍNKAMI TÉTO SOFTWAROVÉ LICENČNÍ SMLOUVY, KTERÁ TÍMTO BUDE POVAŽOVÁNA ZA VÁMI SCHVÁLENOU. 

POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SOFTWAROVÉ LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
SOFTWARE UVEDENÝ V BODĚ „A“ INSTALOVAT, ANI ODEMYKAT SOFTWAROVÉ BALÍČKY UVEDENÉ V BODĚ „B“. 

Podrobnosti 
Definice:  

„Softwarovou licenční smlouvou“  se rozumí tento dokument. 

„Asociace KNX“  odkazuje na asociaci KNX Association cvba, Diegem/Brusel. 

„Členem KNX“ se rozumí řadový člen Asociace KNX, jak je definováno stanovami asociace KNX 

„Držitel licence“ odkazuje na právoplatného uživatele instalovaného a/nebo odemknutého Softwaru. 

„Nástroj KNX“ znamená globální pojem označující jednotlivou licenci na Software KNX jakéhokoli typu. 

Pod pojmem „Licence“ se rozumí nevýhradní a nepřevoditelné právo udělené Asociací KNX Držiteli licence k používání 
následujícího softwaru: ETS, ETS Inside, ETS App nebo Manufacturer Tool v souladu s níže 
uvedenými podmínkami, a pro účely a použití stanovené v softwarové dokumentaci. Licence se 
uděluje v podobě textového klíče a může být buď trvalá nebo časově omezená. Textový klíč se 
vytváří pomocí mechanismů implementovaných na platformě MyKNX. 

„Software“ znamená provozní software obecně, a to se všemi jeho podpůrnými součástmi; ve spojení s 
některým z níže uvedených titulů bude tento pojem označovat konkrétní Nástroj KNX. Bez titulu 
bude tento pojem označovat jakýkoli Nástroj KNX. 

• „ETS“ 
• „ETS Home“ 
• „ETS App“ 
• „Falcon“ 
• „Manufacturer Tool“ 

„Softwarovou dokumentací“ se rozumí soubor nápovědy buď jako součást Softwaru, nebo jako součást veřejného webového 
úložiště, dále všechny ostatní příručky, uživatelská dokumentace, a další související materiály 
týkající se Softwaru, které jsou poskytovány Držiteli licence Asociací KNX v souvislosti se 
Softwarem. 

„SOFTWAROVÝ BALÍK“ znamená Software včetně Softwarové dokumentace; s jedním z níže uvedených titulů označuje 
specifický Nástroj KNX. Bez titulu bude pojem označovat jakýkoli Nástroj KNX. 

• „ETS“ 
• „ETS App“ 
• „Falcon“ 
• „Manufacturer Tool“ 

KNX ETS App Funkční rozšíření ETS vyvinuté asociací KNX 

ETS App třetí strany Funkční rozšíření ETS vyvinuté členem KNX 

Udělovací licence: 

SOFTWAROVÝ BALÍČEK ETS, SOFTWAROVÝ BALÍČEK NÁSTROJE VÝROBCE a KNX ETS App: 

(0) Za podmínky, že Držitel licence zaplatil příslušný poplatek za Licenci, Asociace KNX uděluje Držiteli Licenci. 

• Pro jeden zakoupený typ Licence zvaný „cloud“, který lze po aktivaci použít na jediném příslušném počítači nebo pro jeden 
zakoupený typ Licence „dongle“ použitelný na větším počtu počítačů, na kterých může být tato Licence využita individuálně 
po vložení hardwarového klíče („dongle“) do USB portu příslušného počítače.  
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• Ve spojení s ETS Home má Držitel licence právo se získanou Licencí vytvořit jeden projekt. Pokud Asociace KNX zjistí, že 
Držitel licence porušuje ustanovení Softwarové licenční smlouvy, může dodatečně zrušit jakoukoliv podporu pro Držitele 
licence na další projekty, které byly vytvořeny s Licencí ETS Home.  

• Když časově omezená Licence vyprší, Držitel licence se vzdává všech práv uvedených v této Softwarové licenční smlouvě. 
Držitel licence může v písemné formě požádat o obnovení časově omezené Licence. Schválení žádosti je na uvážení 
Asociace KNX. 

(1) Za předpokladu, že Držitel licence uhradil příslušný licenční poplatek, uděluje příslušný člen KNX v souladu s vlastní licenční 
smlouvou Držiteli licence neexkluzivní a nepřenositelné právo používat ETS App třetí strany v souladu s podmínkami uvedenými 
níže a k účelům a způsobům použití stanoveným v Softwarové dokumentaci.  

• Pro jeden zakoupený typ licence zvaný „cloud“, který lze po aktivaci použít na jediném příslušném počítači nebo pro jeden 
zakoupený typ Licence „dongle“ použitelný na větším počtu počítačů, na kterých může být tato Licence využita individuálně 
po vložení hardwarového klíče („dongle“) do USB portu příslušného počítače. 

(2)  Software je navržen tak, aby fungoval: 

• s cloudovou licencí určenou pouze pro jeden počítač, na kterém Software běží.  

• s hardwarovým klíčem přímo zapojeným do místního portu USB na místním zařízení, na kterém Software běží. Ani firmware 
hardwarového klíče ani Software nejsou určeny ani testovány k provozu s hardwarovým klíčem připojeným k serveru s 
USB hardwarovým klíčem na vzdálené síti. V praxi je situace taková, že Software může fungovat s licenčním hardwarovým 
USB klíčem na místní síti (pouze LAN, nikoli přes internet), ale Asociace KNX takové používání nedoporučuje a neposkytuje 
žádnou podporu pro licenční problémy týkající se serverů s hardwarovým klíčem. 

• Asociace KNX si vyhrazuje právo omezit prodej donglů pro určité typy Softwaru bez předchozího upozornění, pokud je pro 
ně k dispozici Licence typu „cloud“. 

SOFTWAROVÝ BALÍČEK FALCON: 

(3) Software Falcon není předmětem žádných licenčních poplatků a lze jej získat od KNX. Asociace KNX uděluje Držiteli licence 
osobní, neexkluzivní a nepřenositelné právo reprodukovat a distribuovat kopie softwaru Falcon a to výhradně koncovým 
uživatelům, kteří zakoupili nebo obdrželi softwarový produkt, který Držitel licence vytvořil pomocí softwaru Falcon.  

(4) Kromě toho má Držitel licence právo využívat software Falcon k tvorbě softwarových produktů založených na softwaru Falcon 
ve prospěch třetí osoby za účelem distribuce kopií tohoto softwarového produktu, vyvinutého Držitelem licence, jeho koncovým 
uživatelům. 

•  Držitel licence nese plnou zodpovědnost za podporu, servis, aktualizace a technickou a jinou asistenci vyžadovanou nebo 
vyžádanou kýmkoli, kdo obdržel takovéto kopie softwaru Falcon nebo vzorové aplikace jako součást Softwaru vytvořeného 
Držitelem licence. 

• Držitel licence nesmí používat jméno, logo ani obchodní značku Asociace KNX ani softwaru Falcon, aniž by ho k tomu 
opravňovalo písemné povolení Asociace KNX. 

• Držitel licence je povinen ochraňovat a zajišťovat bezúhonnost Asociace KNX vůči jakýmkoli nárokům či zárukám 
vyplývajícím z užití, reprodukce nebo distribuce softwaru Falcon. 

Odstoupení od smlouvy 
Držitel licence bere na vědomí, že pozbývá právo na odstoupení od nákupu Softwaru, jakmile je na platformě MyKNX aktivována 
Licence typu „Cloud“ nebo „Dongle“, čímž dojde k odblokování nainstalovaného Softwaru pro další použití Držitelem licence.  

V případě, že Licence nebyla na platformě MyKNX aktivována a Držitel licence se rozhodl odstoupit od nákupu Licence, je třeba 
podat žádost Asociaci KNX do čtrnácti (14) dnů po zakoupení Licence. V případě licence typu „Dongle“ Držitel licence po potvrzení 
této žádosti ze strany Asociace KNX vrátí „dongle“ Asociaci KNX. Po přijetí hardwarového klíče přistoupí Asociace KNX k vrácení 
zaplacených licenčních poplatků. 
Omezení použití:  

Držitel licence nemá právo měnit či jinak upravovat zdrojový kód Softwaru či kterékoli jeho části, ani pořizovat kopie Softwaru 
a/nebo Softwarové dokumentace nebo jejich částí. 

Držitel licence nemá právo bez písemného souhlasu Asociace KNX Software pronajímat, sublicencovat, prodávat, distribuovat, 
propůjčovat či jinak vydávat třetím stranám; včetně kopírování, upravování, spojování, překládání nebo ke tvorbě derivátů 
založených na Softwaru jako celku nebo jeho části. 

Licenci není možné převést ze stávajícího Držitele licence (soukromého uživatele) na třetí osobu (soukromého uživatele). Licenci 
lze převést z osobního účtu na účet společnosti/organizace. Licence lze převádět v rámci jedné organizace. Asociace KNX si 
vyhrazuje právo schválit převod Licence, pokud k tomu má oprávněný důvod. 

Licenci a Software lze používat bez časového omezení za následujících podmínek: 

• Instalaci provádí Držitel licence na počítačích splňujících systémové požadavky licencované verze softwaru ETS.  

• Držitel licence nezakoupil upgrade na novější verzi Softwaru. 

• Nebyla oficiálně ukončena distribuce Softwaru ze strany Asociace KNX, což zároveň znamená, že nebyla ukončena ani 
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podpora této verze. 

Omezení kopírování, šíření a vytváření odvozených děl neplatí pro projekty KNX vytvořené nebo exportované pomocí softwaru ETS, 
např. export projektu KNX provedený pomocí ETS, vytištění projektu nebo záloha projektů KNX. 

Omezení kopírování, distribuce a vytváření derivátů se nevztahuje na software Falcon. V tomto případě je kopírování, distribuce či 
použití ve vlastním vytvořeném SOFTWAROVÉM BALÍČKU povoleno v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole „Udělovací 
licence“, část (1). Ostatní výše uvedená omezení však zůstávají v platnosti. 

Držitel licence smí celý Software nebo jeho části kopírovat na jiné médium pouze pro účely zálohování a/nebo obnovy. Držitel 
licence kromě toho souhlasí, že bude v projektech realizovaných pomocí Softwaru používat pouze registrované a/nebo certifikované 
produkty KNX/EIB. Omezení vztahující se na registrované nebo certifikované produkty se nevztahuje na funkci dostupnou v softwaru 
Manufacturer Tool pro účely tvorby a testování doposud neregistrovaných a necertifikovaných produktů v softwaru ETS. 

Držitel licence souhlasí, že pořízenou Licenci nebude používat k poškozování systému KNX. To obzvláště platí pro software Falcon, 
který si Držitel licence pořídil pro sebe nebo z pověření třetí osoby za účelem vývoje ve prospěch vlastní nebo třetí osoby.  

Vlastnictví, mlčenlivost: 

Software i Softwarová dokumentace jsou předmětem firemních tajemství Asociace KNX a/nebo jejích poskytovatelů licencí a/nebo 
jsou chráněny autorskými a jinými právy, jejichž majiteli zůstávají Asociace KNX a/nebo její poskytovatelé licencí. Asociace KNX 
a/nebo její poskytovatelé licencí jsou majiteli oprávnění, autorských práv a všech ostatních majitelských práv ke každému 
SOFTWAROVÉMU BALÍČKU a Asociace KNX a/nebo její poskytovatelé licencí tak mají nezcizitelná práva na všechny jejich části a 
kopie. 

Držitel licence nezískává v souvislosti se SOFTWAROVÝM BALÍČKEM žádná jiná oprávnění, práva nebo nároky než vyplývající z této 
Licenční smlouvy. 

Držitel licence neodstraní žádnou ochrannou známku, obchodní název ani upozornění na autorská práva z SOFTWAROVÉHO BALÍČKU 
nebo jeho kopií obdržených na základě této Softwarové licenční smlouvy a ze žádné záložní kopie a/nebo jakýchkoliv částí 
sloučených do jiných programů 

Důvěrnost: 

SOFTWAROVÝ BALÍČEK je Držiteli licence poskytnut důvěrně a Držitel licence je povinen podniknout veškeré kroky nezbytné k 
zajištění pokračující vlastnické a důvěrné podstaty obou těchto balíčků. Obzvláště pak Držitel licence nesmí odhalovat, 
sublicencovat, pronajímat, udělovat nebo předávat SOFTWAROVÝ BALÍČEK v jakékoli formě kterékoli třetí straně.  

Změny, aktualizace:  

SOFTWAROVÝ BALÍČEK může být pozměňován Asociací KNX nebo členem KNX. Tato Softwarová licenční smlouva neposkytuje 
Držiteli licence žádná práva ani Licenci na vylepšení, modifikace nebo aktualizace Softwaru nebo Softwarové dokumentace ani jiné 
podpůrné služby. Držitel licence si může podpůrné služby zakoupit u Asociace KNX nebo člena KNX.  

Záruka:  

Pokud je software ETS licencovaný prostřednictvím hardwarového klíče, na zakoupený hardwarový klíč se vztahuje záruční doba 2 
roky od data uvedeného na faktuře. O výměnu vadného hardwarového klíče si Držitel licence může zažádat ve svém účtu MyKNX 
v podnabídce Produkty. Záruka neplatí, pokud se prokáže, že byl hardwarový klíč poškozen nesprávným použitím. V tom případě 
a/nebo v případě, že vypršela záruční doba, je třeba náhradní hardwarový klíč uhradit. 

Software a Softwarová dokumentace jsou Držiteli licence dodány v uvedené verzi. V případě udělení trvalé Licence k Softwaru činí 
záruční doba Softwaru šest (6) měsíců, počínaje datem zaslání samotné trvalé Licence. 

Na Software bez Licence neposkytuje Asociace KNX žádnou záruku. 

Co se týče ETS Apps třetí strany, záruka je stanovena v licenční smlouvě člena KNX a další odstavce v této části „Záruka“ se na ně 
nevztahují. 

Držitel licence nahlásí veškeré případné závady písemně přímo Asociaci KNX, tj. veškeré bezprostředně zjistitelné závady do deseti 
(10) dní od dodání. Jestliže do uvedené doby nebude podána žádná písemná stížnost, pak na tyto vady už nelze od Asociace KNX 
vymáhat žádné záruky. 

V průběhu těchto šesti (6) měsíců Asociace KNX zaručuje následující: náležitou výměnu Softwaru v případě závad, na něž se 
vztahuje záruka; provoz Softwaru v souladu s přiloženou Softwarovou dokumentací a jeho provozuschopnost na počítačích 
odpovídajících systémovým požadavkům stanoveným Asociací KNX. Záruka je realizována náhradní dodávkou Softwaru zajišťující 
výhradní a exkluzivní nápravu škod Držiteli licence.  

Pokud Držitel licence náhradní dodávku neobdrží, případně ji nelze realizovat do třiceti (30) dnů, má Držitel licence právo požádat 
o zrušení Softwarové licenční smlouvy nebo o slevu ze zaplacených licenčních poplatků. Nevydává se žádná záruka, že Software 
nebo jeho datové struktury budou prosty chyb. Záruka se nevztahuje ani na závady vyplývající z nesprávného zacházení ani na jiné 
příčiny vymykající se možnosti ovlivnění ze strany Asociace KNX a bez písemného svolení Asociace KNX. Jakékoli jiné záruky jsou 
vyloučeny. Po závazném uzavření Softwarové licenční smlouvy, bude vrácení licenčního poplatku – ať už z jakéhokoli důvodu – 
vyloučeno. 

Držitel licence nese zodpovědnost za manipulaci s projektovými daty vytvořenými v rámci Nástroje KNX. Ochrany těchto dat před 
poškozením nebo zprávou lze dosáhnout prostřednictvím standardního exportu projektu nebo provedením archivace projektu na 
externí disk. Držitel licence zajistí, aby k těmto datům měl přístup pouze on sám. Jakýkoli požadavek ze strany Držitele licence na 
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obnovu nebo opravu těchto dat může vést ke vzniku dalších nákladů, které budou sděleny před zpracováním dat ze stranyAsociace 
KNX. Toto sdělení pak musí Držitel licence písemně potvrdit. Toto sdělení pak musí držitel licence písemně potvrdit. V případě, že 
nebude řešení úspěšné, nebo pokud budou data obnovena nebo opravena pouze částečně, Držitel licence nemá žádné právo 
požadovat vrácení zaplacené částky.  

Vymezení zodpovědnosti za přímé a následné škody: 

ASOCIACE KNX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ANI NEPŘÍMÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ 
ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, ANI Z ŽÁDNÉHO JINÉHO JEDNÁNÍ, VYJMA TOHO, CO JE STANOVENO V TÉTO 
SOFTWAROVÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. ZODPOVĚDNOST ASOCIACE KNX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VÝŠI LICENČNÍCH 
POPLATKŮ UHRAZENÝCH DRŽITELEM LICENCE. 

Pro ETS Apps třetích stran je omezení odpovědnosti uvedeno v licenční smlouvě s členem KNX. 

Cenové podmínky a termíny splatnosti: 

Na veškeré ceny se vztahuje příslušná sazba DPH. Držitel licence by měl platby realizovat do třiceti (30) dnů od data vystavení 
faktury, beze slevy, za hotové. Jakákoli faktura neuhrazená ve stanoveném termínu bude legálně navýšena o částku diskontní sazby 
centrální banky navýšené o 2 % a to za každý den, až do úplného uhrazení dlužné částky. Vymáhání jakýchkoli dalších specifických 
nároků zůstává vyhrazeno.  

Rozhodné právo a spory: 

Tato Softwarová licenční smlouva se řídí a je sestavena v souladu s belgickým právním řádem bez ohledu na jakýkoli rozpor jeho 
ustanovení. Rozhodující pravomoc v řešení sporů mezi Asociací KNX a Držitelem licence má soudní dvůr v Bruselu (Belgie). 

Doba trvání a ukončení: 

Tato Softwarová licenční smlouva zůstane v platnosti, dokud nebude ukončena jedním ze způsobů uvedených níže. 
Platnost této Softwarové licenční smlouvy a Licence poskytnuté v jejím rámci může Asociace KNX v případě porušení ustanovení 
této Softwarové licenční smlouvy ze strany Držitele licence ukončit po 15 (patnácti) dnech od písemného oznámení Držiteli licence. 
Držitel licence má právo Softwarovou licenční smlouvu ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu.  
Držitel licence nemá v případě ukončení této Softwarové licenční smlouvy nárok na žádné odškodnění ani kompenzaci škod. 
Ukončení Softwarové licenční smlouvy nezbavuje Držitele licence povinnosti uhradit licenční poplatky, na něž vznikl nárok před 
datem, kdy její ukončení vstoupilo v platnost. 
Po ukončení této Softwarové licenční smlouvy bez ohledu na jeho důvod je Držitel licence povinen přestat používat SOFTWAROVÝ 
BALÍČEK, Software a Softwarovou dokumentaci a okamžitě a bez předešlého vyžádání zcela navrátit poskytnutý licenční klíč 
doporučenou poštou Asociaci KNX. Všechny kopie poskytnutého licenčního klíče a/nebo SOFTWAROVÉHO BALÍČKU uvedeného výše 
musí být zničeny. Tato podmínka se nevztahuje na licence Falcon Runtime. V každém případě platí, že závazek důvěrnosti svou 
platností překračuje dobu trvání této Softwarové licenční smlouvy.  

Ostatní: 

Neplatnost jakéhokoli ustanovení této Softwarové licenční smlouvy nemá vliv na žádnou jinou část této Softwarové licenční smlouvy. 
Tato Softwarová licenční smlouva představuje kompletní a exkluzivní prohlášení ohledně této Softwarové licenční smlouvy mezi 
smluvními stranami. Tuto Softwarovou licenční smlouvu nelze bez písemného potvrzení měnit, doplňovat ani upravovat. 

Co se týče osobních údajů, platí obecné prohlášení o ochraně osobních údajů Asociace KNX, které lze nalézt na internetových 
stránkách Asociace KNX. Držitel licence tímto potvrzuje, že si je vědom toho, že získáním Licence od Asociace KNX a povinným 
vytvořením účtu MyKNX je Asociace KNX oprávněna udržovat s ním další kontakt, přičemž má Držitel licence kdykoliv možnost svůj 
souhlas s další komunikací odvolat. Držitel licence dále bere na vědomí, že jakýkoli exportovaný projekt obsahuje certifikát projektu, 
prostřednictvím kterého může Asociace KNX Držitele licence, který exportoval data projektu, identifikovat za účelem ověření 
platnosti softwarové Licence. Certifikát projektu obsahuje mimo jiné: SOFTWAROVÝ BALÍČEK používaný k odemknutí Softwaru a k 
exportu dat, informace o Licenci (tedy číslo Licence, jméno a příjmení Držitele licence a případně název společnosti spojené s touto 
Licencí). Při použití Licence typu „cloud“ se v rámci procesu licencování přenáší na licenční server název počítače, na kterém je 
„Software“ nainstalován, a také IP adresa uživatele. IP adresa je z důvodu zabezpečení infrastruktury uchovávána zašifrovaná na 
licenčním serveru po dobu jednoho roku a poté je odstraněna. 

Držitel licence souhlasí s tím, že v případě ETS Apps třetí strany má Asociace KNX právo předat tyto osobní údaje příslušnému členu 
KNX výhradně za účelem plnění smlouvy mezi členem KNX a Držitelem licence. 

Software může obsahovat software poskytnutý společností Microsoft, který může shromažďovat informace o využívání software 
koncovým uživatelem a posílat tyto informace společnosti Microsoft za účelem poskytování služeb dle toho, co je podrobně uvedeno 
v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů na adrese https://aka.ms/privacy. Software shromažďuje anonymní 
informace o využívání Softwaru koncovým uživatelem a tyto informace posílá Asociaci KNX, aby mohla zlepšovat kvalitu Softwaru. 
Shromažďování těchto informací je však možné deaktivovat v příslušném nastavení Softwaru. 

Výjimky: 

Všechna práva nevyjádřená výslovně v této Softwarové licenční smlouvě jsou vyhrazena. 

https://aka.ms/privacy
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