
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
a LICENČNÍ PODMÍNKY 

 
pro užití počítačového programu a souvisejících služeb 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a licenční podmínky (dále jen „Licenční podmínky“) 
obchodní společnosti 100PROpodnik s.r.o., IČ: 49790803 , se sídlem Losiná č.p. 385, 
33204, Losiná, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, 
vložka č. C4781 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému 
programu (dále jen „Licenční smlouva“ a „Software“) uzavírané mezi Poskytovatelem a 
jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“).  

2. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a 
Nabyvatele při poskytnutí Licence k Software, při poskytování servisních služeb 
souvisejících se Software Nabyvateli a další vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele 
a Nabyvatele. V případě, že budou tyto licenční podmínky v rozporu s licenční smlouvou 
uzavřenou v podobě samostatného dvoustranného prvního úkonu v písemné podobě, 
platí vždy, že ustanovení licenční smlouvy mají přednost. 

 
II. Uzavření licenční smlouvy 

 
1. Licenční smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem způsobem 

popsaným v čl. II., odst. 2, těchto Licenčních podmínek. 
2. Poskytovatel na základě předsmluvních jednání ve smyslu ust. § 1728, odst. 2, 

občanského zákoníku odešle Nabyvateli způsobem a na korespondenční či 
elektronickou adresu sjednanou v rámci předsmluvního jednání stran návrh licenční 
smlouvy, který obsahuje: 
- Název Software, jeho popis a funkce 
- Cenu za poskytnutí licence  
- Lhůtu, do které se Poskytovatel zavazuje předat Nabyvateli Software k užíváním  
- Způsob doručení Software, formu jeho doručení (na nosiči dat či na úložiště) a místo 

jeho doručení (adresa pro doručení nosiče dat či elektronická adresa úložiště) 
- Rozsah Licence (územní a časový, výhradní / nevýhradní). Minimální časový rozsah 

trvání licence je vždy aspoň 6 měsíců.  
Dále jen „návrh licenční smlouvy“ 
 
Návrh licenční smlouvy odeslaný Poskytovatelem Nabyvateli je považován za nabídku 
ve smyslu ust. § 1731, občanského zákoníku.  
 
Pokud má nabyvatel vůli uzavřít licenční smlouvu, odešle Poskytovateli ve lhůtě 5 dnů 
ode dne přijetí návrhu licenční smlouvy přijetí nabídky, které bude obsahovat projev vůle 
nabyvatele přijmout návrh licenční smlouvy bez dalších podmínek a změn podstatných 
náležitostí smlouvy obsažených v návrhu licenční smlouvy nebo vyplývajících z těchto 
licenčních podmínek. Přijetí návrhu licenční smlouvy musí být doručeno buď v listinné 
podobě na adresu sídla Poskytovatele nebo v elektronické podobě na adresu 
smlouva@pubmenu.cz  
 
Licenční smlouva se považuje za uzavřenou doručením přijetí návrhu licenční smlouvy. 
Platnost a účinnost Licenční smlouvy nastává dnem doručení přijetí návrhu licenční 
smlouvy.  



3. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční 
smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v 
souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí Nabyvatel sám. 

4. Okamžikem přijetí návrhu licenční smlouvy Nabyvatelem jsou všechny údaje uvedené v 
návrhu licenční smlouvy Poskytovatelem považovány za správné. 
 
 

III. Předmět licenční smlouvy 
 

1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu 
práva užít Software (Licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v návrhu licenční 
smlouvy podle čl. II, odst. 2, těchto Licenčních podmínek. 

2. Poskytovatel se licenční smlouvou dále zavazuje poskytovat Nabyvateli servisní služby 
související se Software a zajistit v základním rozsahu provoz Software, a to vše v 
souladu s čl. IX Licenčních podmínek. 

3. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutí Licence k Software dle licenčních podmínek a dle 
licenční smlouvy, za poskytování servisních služeb dle licenčních podmínek a dle 
licenční smlouvy platit Poskytovateli odměnu ve výši určené v tarifu služby a dle licenční 
smlouvy. 
 

IV. Předání software 

 

1. Poskytovatel se zavazuje předat Software Nabyvateli ve lhůtě a způsobem dle nabídky 
Licenční smlouvy podle čl.II. odst. 2, Licenčních podmínek, a to buď na instalačním 
médiu, nebo nainstalováním na elektronické úložiště.  

2. Předáním Software včetně instalačního média přechází vlastnické právo k instalačnímu 
médiu na Nabyvatele.  

3. O předání Software a instalačních médií nebude mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem 
sepsán předávací protokol. Poskytovatel je povinen vyrozumět Nabyvatele o předání 
Software na stejnou adresu, na kterou byl zaslán návrh licenční smlouvy. Nabyvatel je 
povinen ve lhůtě 5 dnů ode dne vyrozumění o předání Software doručit Poskytovateli 
výtky vad Software nebo výhrady k jeho předání včetně výslovného prohlášení, zda 
Software přijímá nebo ne. V případě nesplnění povinnosti Nabyvatele doručit 
Poskytovateli vyrozumění podle předchozí věty se má za to, že Software byl převzat 
Nabyvatelem bez výhrad. Právo nabyvatele na uplatnění práva z vadného plnění tím 
není nijak dotčeno.  
 
 

V. Licence k Software 
 

1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci k Software jako nevýhradní či výhradní 
v souladu s návrhem licenční smlouvy podle čl. II, odst. 2, Licenčních podmínek. 

2. Licence k software je poskytována v rozsahu místním a časovém podle čl. II, odst. 2, 
Licenčních podmínek. 

3. Nabyvateli není umožněno užít rozmnoženinu Software bez souhlasu Poskytovatele. 
Pořízení či užití rozmnoženiny Software je Nabyvatel oprávněn vykonávat výhradně 
prostřednictvím Poskytovatele. 

4. Nabyvatel nabývá Licenci okamžikem předání Software podle čl. IV Licenčních 
podmínek. Licence k Software je poskytnuta na dobu sjednanou Licenční smlouvou, 
nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Po skončení účinnosti Licence je 
Nabyvatel povinen ukončit užití Software. 

5. Nabyvatel je oprávněn software užívat pro účely, pro které byl vytvořen a v souladu 
s obsahem licenční smlouvy, návodem k použití a dalšími informacemi a písemnými 
podklady sloužícími k užití Software. Způsob využití licence určí Nabyvatel s tím, že 
Nabyvatel není oprávněn poskytnout Licenci ve formě podlicence nebo jiným způsobem 



třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, a to i v případě, že by 
došlo k převodu závodu nebo jeho části, která tvoří jeho samostatnou složku.  

6. Nabyvatel není povinen Licenci využít. Nevyužije-li Nabyvatel Licenci vůbec, 
Poskytovatel není povinen vrátit Nabyvateli Odměnu, kterou od něho přijal na základě 
této licenční Smlouvy. Užití ustanovení § 2381 odst. 1, občanského zákoníku obě 
smluvní strany pro účely této smlouvy výslovně vylučují. 

7. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení, či jiných změn Software ze strany 
Poskytovatele je Licence poskytnuta i k takto změněnému Software. 
 
 

VI. Užití Software Nabyvatelem 
 

1. Nabyvatel bere na vědomí, že Software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se 
zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím 
osobám umožnit neoprávněné užití Software. 

2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není Nabyvatel oprávněn 
provádět změny Software bez souhlasu Poskytovatele. 

3. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k 
ochraně práv Poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k 
předmětnému Software. 

4. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití Software může být nezbytná součinnost 
s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších 
počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto 
počítačovým programům. 

5. Nabyvatel není oprávněn ze Software odstranit logo či jiné označení Poskytovatele 
s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní Software. 

6. Poskytovatel odpovídá za zajištění toho, že používáním Software sjednaným způsobem, 
nedojde k porušení jakýchkoli práv třetích osob. Nabyvatel a Poskytovatel se budou 
navzájem bez zbytečného odkladu informovat o případném riziku porušení nebo o 
údajném porušení práv třetích osob, o nichž se některá z nich dozví, a poskytnou si 
navzájem bezplatně přiměřenou součinnost při obraně proti takovým případným 
nárokům (např. v podobě šetření, analýzy nebo posouzení dokumentace). Na žádost 
Nabyvatele poskytne poskytovatel informace ohledne využití jakýchkoli jeho vlastních 
registrovaných či neregistrovaných práv duševního vlastnictví nebo ohledne žádostí o 
registraci práv duševního vlastnictví k Software, jakož i práv využitých u Software, který 
je předmětem licence. 

7. Nabyvatel nesmí při užití Software umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, 
jehož zpřístupnění veřejnosti: 
a) zasahuje do autorských práv, do práv souvisejících s právem autorským třetích 

osob či do jiných práv duševního vlastnictví, 
b) porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, 

etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k 
omezování práv a svobod jejich příslušníků; 

c) je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže, 
d) nabyvatel nesmí umožnit přenos informací, jejichž obsah je pornografický nebo 

odkazuje na pornografické materiály. 
 

8. Nabyvatel nesmí při užití Software či Vedlejších služeb zveřejnit informace, které 
poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele, a to včetně hypertextových 
odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele. 

9. Nabyvatel nesmí v rámci užití Software vědomě šířit počítačové viry. 
10. Nabyvatel nesmí při využívání Software používat mechanismy, nástroje, programové 

vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení 
Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. 



11. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona 
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných 
Nabyvatelem při užívání Software. Nabyvatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel 
neodpovídá za protiprávní úkony učiněné Nabyvatelem nebo třetí osobou. 

12. V případě, že v souvislosti s užívání Software nebo Licence nebo Vedlejších služeb 
Nabyvatelem bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je 
Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených 
Nabyvatelem. V případě, že v souvislosti s plněním podle licenční smlouvy bude vůči 
Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Nabyvatel předat 
Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k bránění práv 
Poskytovatele. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením 
informací uložených nebo šířených Nabyvatelem při užití Software či Vedlejších služeb 
byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, 
že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Nabyvatel hradit Poskytovateli 
veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s 
takovou třetí osobou vzniknou. 

 
 
 

VII. Platební podmínky  
 

1. Výše odměny Poskytovatele za poskytnutí Licence bude stanovena v licenční smlouvě 
uzavřené způsobem podle čl. II Licenčních podmínek. 

2. Neuhradí-li Nabyvatel odměnu za Licenci nebo jakoukoli její část do 15 dnů od její 
splatnosti, je Poskytovatel oprávněn od licenční smlouvy odstoupit. 

3. Odměna Poskytovatele je splatná měsíčně, a to vždy k 15. dni v měsíci, v němž Licenční 
smlouva trvá. Nárok na odměnu za první měsíc trvání Licence je splatný ve lhůtě 15 dnů 
ode dne Předání Software.  

4. Poskytovatele je povinen vystavit fakturu za každý měsíc pronájmu licence. 
5. Odměna Poskytovatele je splatná vždy bezhotovostně na účet Poskytovatele č. 

DOPLNIT vedený u DOPLNIT, a. s.. Před uhrazením odměny Poskytovatele může být 
Nabyvateli na elektronickou adresu uvedenou zaslána zálohová faktura v elektronické 
podobě. 

6. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně za 
poskytnutí Licence k Software bude ke všem částkám připočtena DPH v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. 

7. Nabyvatel je povinen hradit odměnu Poskytovatele společně s uvedením variabilního 
symbolu platby. Závazek Nabyvatele hradit licenční odměnu je splněn okamžikem 
připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Ohledně plateb prováděných na 
základě licenční smlouvy vystaví Poskytovatel Nabyvateli daňový doklad – fakturu. 
Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Nabyvateli po uhrazení licenční odměny 
a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Nabyvatele.  

8. V případě prodlení Nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy vzniká 
Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. V případě prodlení Nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy 
může Poskytovatel omezit Nabyvateli přístup k Software, a to bez předchozího 
upozornění Nabyvateli. 

9. V případě prodlení Nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy za dobu delší 
než 30dnů vzniká Poskytovateli dále nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě 
Nabyvateli. 

10. Odměna za poskytnutí Licence zahrnuje taktéž cenu za Instalační média, budou-li podle 
Licenční smlouvy poskytnuta, náklady spojené s balením a přepravou Software a 
veškerou dokumentaci nutnou k řádnému užívání Software.  



11. Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na to, že platby za úhrady produktů distribuovaných 
Nabyvatelem prostřednictvím poskytnutého Software, budou zasílány na bankovní účet 
Poskytovatele č. 2101663144 / 2010 vedený u Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 
21, Praha 1.  K jejich vzájemnému vypořádání bude docházet v intervalu vždy 15. 
v aktuálním měsíci a poslední kalendářní den aktuálního měsíce a to formou 
bezhotovostního převodu na účet Nabyvatele. Pro potřeby služeb poskytovaných 
Nabyvatelem prostřednictvím Software je účet Poskytovatele místem platebním. 
 

 
 

VIII. Doplňkové služby 
 

1. Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude Poskytovatel poskytovat Nabyvateli 
následující servisní služby: 
a) úpravy (patches),  
b) aktualizace (updates), 
c) vylepšení Software (upgrades),  
a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením Poskytovatele; Poskytovatel není 
povinen provádět zálohování dat Nabyvatele, daty se pro účely provádění zálohování 
dle licenční smlouvy rozumí data, která Nabyvatel vloží do Software. Poskytovatel dále 
je oprávněn, ale není povinen provádět základní technickou podporu prostřednictvím 
elektronické pošty a technickou podporu prostřednictvím veřejného diskusního fóra, a to 
v rozsahu stanoveném uvážením Poskytovatele. 
 

 
 
 

IX. Poskytování Vedlejších služeb – Servisní a technická podpora 
 

1. Servisní a technickou podporou se rozumí doplňková služba poskytovaná 
Poskytovatelem, jakož i způsob řešení nastalého vadného stavu Software (společně 
dále jen „Vedlejší služby“). V případě Vedlejších služeb je aktuální cena za úkony 
stanovena následovně; 

Vedlejší služba Cena Vedlejší služby 

Práce programátora/konzultanta/grafika 

v místě Nabyvatele 

1000,- Kč/hodina 

Práce programátora/konzultanta/grafika při 

vzdálené správě systému 

800,- Kč/hodina 

Vývojové programátorské práce dle požadavku 

Nabyvatele 

1000,- Kč/hodina 

Cestovní výdaje 10,- Kč/km 

  

 
2. Vedlejší služby nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání 

překážky na straně Nabyvatele nebo jiných osob. Vedlejší služby tak nemusí 
Poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické 
energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo 
zásahy vyšší moci. 

3. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, 
přerušení nebo snížení kvality provozních služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může 
Poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních 
služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny 
Software nebo jiných počítačových programů. 



4. Na základě podnětu Nabyvatele, provede Poskytovatel bezplatně diagnostiku 
předmětného Softwaru, na základě kterého, dojde k vyhodnocení vad Softwaru. 
V případě, že diagnostikou bude zjištěna vada za níž odpovídá poskytovatel Licence, 
zavazuje se Poskytovatel napravit škodný stav na vlastní náklady. V případě, že 
diagnostikou bude zjištěna vada, za níž odpovídá Nabyvatele Licence či třetí osoba, 
zavazuje se Poskytovatel zprostředkovat Nabyvateli nápravu škodného stavu za 
podmínek uvedených v čl. IX. odst. 1, Licenčních podmínek. 

5. Vedlejší služby zajišťuje Poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž 
Nabyvatel souhlasí. 

6. Výše sazeb Vedlejších služeb platí pro aktuální kalendářní rok s tím, že vzhledem 
k doplňkovému charakteru Vedlejších služeb si Poskytovatel vymiňuje právo měnit cenu 
Vedlejších služeb, a to vždy pro následující kalendářní rok. Informace o změně ceny 
Vedlejších služeb bude uveřejněna v ceníku služeb na internetových stránkách 
poskytovatele www.pubmenu.cz nejpozději do 1.prosince roku předcházejícího 
kalendářnímu roku, pro který je změněný ceník služeb účinný. Vedlejší služby 
Poskytovatele prováděné mimo prostory podnikání Poskytovatele budou prováděny na 
základě zakázkového listu podepsaného Poskytovatelem a Nabyvatelem. Veškeré 
provedené Vedlejší služby Poskytovatele při užití vzdáleného přístupu budou prováděny 
na základě emailové nebo jiné elektronické komunikace mezi Nabyvatelem a 
Poskytovatelem. 
 
 

X. Další práva a povinnosti 
 

1. Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení Licenčních podmínek také ze strany 
koncových uživatelů, pokud jim se souhlasem Poskytovatele předmět Licence umožní 
užívat či jinak zpřístupní. V případě, že dojde k porušení ustanovení licenčních podmínek 
koncovým uživatelem, odpovídá Nabyvatel Poskytovateli jako by Licenční podmínky 
porušil sám. 

2. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Nabyvatele pro 
marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů. 
 
 

 
 

XI. Odpovědnost za škodu 
 

1. Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je Software a 
provozní služby užívány. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání Software a 
Vedlejších služeb může dojít k chybám. 

2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Software, která není 
výslovně uvedena ve specifikaci Software, se za vadu nepovažuje. 

3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost Software bez zbytečného odkladu po jeho 
předání Software. 

4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Software 
vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do Software či užití Software v rozporu se 
specifikací Software ze strany Nabyvatele nebo třetích osob. 

5. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese 
odpovědnost za funkčnost datové sítě Nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, 
funkčnost hardwarového vybavení Nabyvatele, za zálohování dat Nabyvatelem, za stav 
ostatního programového vybavení Nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do 
ostatního programového vybavení Nabyvatele. 

6. V případě vzniku škody na straně Nabyvatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele 
za vady Software či vedlejších služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky 
poskytování licence omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé 

http://www.pubmenu.cz/


Nabyvateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny Poskytovatele 
skutečně uhrazené Nabyvatelem za předchozí dva (2) zúčtovací měsíce.  

 
 

XII. Ochrana informací 
 

1. Nedohodnou-li se Poskytovatel a Nabyvatel výslovně písemnou formou jinak, považují 
se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství Poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody 
a postupy, na kterých je založen Software, a to včetně source code Software či ostatní 
technické know-how Poskytovatele. 

2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel 
nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo 
třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje 
zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, 
statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo 
dalších osob, které budou mít k Software přístup. 

3. Poskytovatel nebude shromažďovat informace vložené Nabyvatelem do Software, není-
li to nezbytné k zajištění chodu Software či Vedlejších služeb. Poskytovatel se zavazuje 
zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. 

4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly 
veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. 

5. Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu dostalo od 
Poskytovatele. Po zániku Licence Nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až 
do doby, kdy se stanou obecně známými. 

 
 

XIII. Ochrana Osobních údajů 
 

1. Ochrana osobních údajů Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa 
elektronické pošty a fotografie (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Nabyvatel 
souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení evidence 
zákazníků, pro účely realizace práv a povinností z licenční smlouvy a pro účely zasílání 
informací a obchodních sdělení Nabyvateli. 

3. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a 
že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích. 

4. Zpracováním osobních údajů Nabyvatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Osobní údaje Nabyvatele nebudou Poskytovatelem bez předchozího 
souhlasu Nabyvatele předávány třetím osobám vyjma zpracovatele, k čemuž dává 
Nabyvatel výslovný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem 
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

5. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že 
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen 
o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli 
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele. 

6. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Nabyvatele a dále souhlasí se 
zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Nabyvatele. 

 
 

XIV. Odstoupení od licenční smlouvy 
 



1. Nabyvatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je oprávněn od 
licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany 
Poskytovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s plněním licenční 
smlouvy neprodleně po jejím uzavření. 

2. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel poruší 
povinnost vyplývající z licenční smlouvy a/nebo Licenčních podmínek či zasáhne do 
autorských práv k Software. 

3. V případě odstoupení od smlouvy se Licenční smlouva od počátku ruší a strany si vrátí 
již poskytnutá plnění.  

 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) 
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pro rozhodování sporů o 
právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní 
jsou místně a věcně příslušné české obecné soudy.  

2. Ustanovení Licenčních podmínek tvoří nedílnou součást Licenční smlouvy. Licenční 
smlouva a Licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze 
uzavřít v českém jazyce. Znění Licenčních podmínek může Poskytovatel měnit či 
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu 
účinnosti předchozího znění Licenčních podmínek. 

3. Případným zánikem Nabyvatele přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho 
právního nástupce s předchozím souhlasem Poskytovatele. 

4. Je-li některé ustanovení Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se 
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se 
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho 
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky licenční 
smlouvy či licenčních podmínek vyžadují písemnou formu. 

5. Licenční smlouva včetně Licenčních podmínek je archivována Poskytovatelem 
v elektronické a písemné podobě s tím, že není veřejně přístupná. 

 

 

V Plzni, dne 1.ledna 2021 


