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ÚVOD
Právní vztahy mezi odb ratelem a dodavatelem se ídí t mito všeobecnými
obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“), a všeobecn závaznými
právními p edpisy eské republiky, p edevším Obchodním zákoníkem, není-li
uvedeno jinak.
Tyto podmínky definují p edevším vztahy p i dodávkách programového vybavení a souvisejících služeb a mohou rovn ž upravovat, avšak nenahrazují,
která ustanovení smluv souvisejících s užíváním programového vybavení na
základ licence (práva užívání) mezi autorem a uživatelem.
Jsou-li, nebo stanou-li se asem n která ustanovení t chto podmínek neplatnými z d vodu rozporu s p íslušnými ustanoveními autorských smluv, nebo
ustanoveními Obchodního Zákoníku, není platnost ostatních ustanovení t chto
podmínek nijak dotknuta.
Dodavatel: Spole nost GS SOFT Bohemia, s.r.o., jako výhradní distributor
programu GstarCAD na území R a SR, distribuuje licence p edevším k programovému vybavení GstarCAD na základ exkluzivní smlouvy s autorem (Gstarsoft), jako i licence k dopl kovému a alternativnímu programovému vybavení
od dalších výrobc na základ smlouvy s autorem a / anebo distributorem
(redistribuce), dále jen „software“.
Odb ratel: Odb ratelem obvykle je, ale nevyhnutn nemusí být registrovaný
uživatel. Tzn., že odb ratel m že objednat a uhradit dodavateli licenci i ve
prosp ch t etí strany – uživatele, který m že být s odb ratelem v jiném, blíže
nespecifikovaném vztahu.
Uživatel: Uživatelem softwaru je právnická nebo fyzická osoba – podnikatel se
sídlem na území eské republiky nebo Slovenské republiky (anebo organiza ní
složka zahrani ní spole nosti), která od dodavatele získá licenci – omezené
právo používat kopii softwaru pro pot eby svého podnikání, v mezích ustanovení p íslušné licen ní smlouvy pro koncové uživatele (End Users License
Agreement – EULA) a / anebo softwarové licen ní smlouvy (Software License
Agreement), dále jen „licen ní smlouvy“, která je neodd litelnou sou ástí
každé kopie softwaru.
OCHRANA SOFTWARU
Autor softwaru si vyhrazuje právo chránit své dílo proti neoprávn nému
kopírování a nelegálnímu používání vhodnými ochrannými prost edky, obvykle
softwarovým (aktiva ní kód), nebo hardwarovým šifrováním (hardwarový USB
klí ), dle dostupnosti.
Lokální licence (SLM):
a) uživatel si dle své volby m že objednat lokální licenci ur enou pro jeden
po íta zabezpe enou aktiva ním kódem (softwarovým šifrováním), nebo
jakýkoli jejich násobek, a je oprávn n instalovat a aktivovat kopie softwaru jen
na takovém po tu po íta , který se rovná po tu zakoupených licencí, nebo
b) uživatel m že objednat jednu lokální licenci pro jednoho uživatele zabezpeenou hardwarovým šifrováním (klí em USB, je-li k dispozici), nebo jakýkoli
jejich násobek, a je oprávn n instalovat kopie softwaru na libovolný po et
po íta , p emž je oprávn n používat software jen na takovém po tu po ítasou asn , který se rovná po tu zakoupených licencí (hardwarových USB
klí ), anebo
Sí ové licence (NLM):
c) uživatel m že objednat sí ovou licenci, tzv. „plovoucí“ (je-li pro daný software k dispozici) se softwarovým šifrováním (aktiva ním kódem pro správce
sí ových licencí v spole né po íta ové síti), nebo jakýkoli jejich násobek, a je
oprávn n instalovat kopie softwaru na libovolný po et klientských po íta ,
emž je oprávn n používat software jen na takovém po tu po íta sou as, který se rovná po tu zakoupených licencí. Licen ní politika autora p íslušného softwaru m že p i sí ových licencích rovn ž podmi ovat zakoupení
ur itého minimálního po tu sí ových licencí, a / anebo sou asné zakoupení
abonentní služby Subscription.
EDM T DODÁVKY
Zakoupením softwaru se odb ratel / uživatel stává držitelem licence (práva
používat program), nikoli vlastníkem autorských prav. Licence k softwaru je
vázáná výhradn k registrovanému uživateli, je nep enosná a nem že být dále

pronajímána, p evedena, p edána, nebo jinak postoupená t etí osob . Licence
k softwaru není asov omezená (není-li výslovn uvedeno jinak) a uživatel
že program používat ve verzi, kterou si p vodn zakoupil, teoreticky donekone na.
Licence nem že být p edm tem záložního práva, d dického konání, ani konkurzní podstaty. V p ípad smrti uživatele, ukon ení podnikatelské innosti,
nebo jeho konkurzu, insolvence apod., licence zaniká s okamžitou platností bez
nároku na finan ní vyrovnání ze strany dodavatele, i autora softwaru.
Uživatel získá licenci softwaru, ke kterému má dodavatel exkluzivní distribu ní
smlouvu (GstarCAD), p ímo od dodavatele, nebo prost ednictvím jeho smluvních partner (autorizovaných partner ). Používání softwaru, k distribuci
kterého má dodavatel exkluzivní smlouvu, a který uživatel nabyl od dodavatel
z jiných krajin, nebo z ve ejných internetových obchod , p edstavuje porušení
licen ních podmínek, tudíž nelegáln používaný software.
Licence se dodává jako multijazyková (není-li uvedeno jinak), tzn., že uživatel je
oprávn n instalovat a používat kteroukoli jazykovou mutaci softwaru p íslušné
verze, kterou má zakoupenou, a která je v daném ase na trhu dostupná.
Dodavatel se nezavazuje uživateli poskytovat technickou podporu na jiné
jazykové mutace, jako eské a anglické.
ZP SOB OBJEDNÁNÍ
Uživatel získá kopii softwaru bezplatn p evzetím („stažením“) ze stránek
dodavatele, nebo ze server jeho smluvních partner . Po p evzetí softwaru
že uživatel získanou kopii softwaru nainstalovat a po dobu 30–ti dn používat jako tzv. „evaluation“ (zkušební) licenci ješt p ed zakoupením (zaplacením) komer ní licence. Neprojeví-li do této doby uživatel zájem objednat
komer ní licenci softwaru u dodavatele, zkušební kopie softwaru p estane
poskytovat n které funkce pot ebné k dalšímu ádnému fungování software
(GstarCAD), nebo jej již nebude možné dále spoušt t (dopl kový a alternativní
software).
Uživatel m že vyjád it sv j zájem o zakoupení licence vystavením a odesláním
objednávky dodavateli prost ednictvím nástroj elektronického obchodu na
stránkách dodavatele, nebo jinými vhodnými komunika ními kanály (telefon,
fax, email, pošta, atd.) kdykoli v pr
hu zkušební doby, nebo i po jejím uplynutí. Okamihem p ijetí objednávky považuje dodavatel uživatele, který objednávku odeslal, za odb ratele dle p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
Dodavatel obratem vyhotoví a odešle na emailovou adresu objednavatele
výzvu k úhrad , nebo zálohovou fakturu, úhradou které objednavatel získá
komer ní licenci k softwaru. Potvrzení objednávky, výzva k úhrad , nebo
zálohová faktura nejsou až do momentu úhrady závazné pro žádnu ze stran.
Samotné potvrzení dodavatele, že od odb ratele objednávku na dodávku
software p ijal, nezakládá dodavateli povinnost odb rateli licenci poskytnout.
Dodavatel poskytuje licenci k softwaru uživateli až momentem úhrady ceny
licence v plné výši, v etn p íslušných daní a poplatk . Za úhradu se pokládá až
ipsání finan ních prost edk na ú et dodavatele.
ZP SOB DODÁNÍ
V p ípad licencí zabezpe ených softwarovým šifrováním, pošle dodavatel po
ijetí úhrady elektronickou poštou na emailovou adresu odb ratele pokyny
pro registraci a aktivaci softwaru a da ový doklad – fakturu ve formátu PDF
(Adobe Reader), kterou si odb ratel m že vytisknout a zaevidovat do ú etnictví.
Da ový doklad je pro uživatele rovn ž potvrzením o zakoupení softwaru, který
obsahuje informace o po tu, datu a sériových íslech licencí, jako i zú tování
ijaté zálohové platby od odb ratele.
Da ové doklady dodavatele neobsahují originální podpis, nicmén spl ují
veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahové podle zákona .
235/2004 Sb. § 28, o Dani z p idané hodnoty, tak formální, které definuje
zákon . 563/1991 Sb., o Ú etnictví s novelou . 353/2001 Sb. Krom této
faktury dodavatel nezasílá poštou fakturu v tišt né podob , krom p ípad
dodávek s fyzickou zásilkou (nap . hardwarovým USB klí em), kterou dodavatel
doru í odb rateli doporu en poštou.
Dodávka se považuje za vybavenou doru ením sériových ísel, nebo hardwarových USB klí k licencím softwaru bez ohledu na to, kdy uživatel software
nainstaluje, registruje, nebo aktivuje.
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REGISTRACE A AKTIVACE SOFTWARU
Registraci a aktivaci softwaru vykonává uživatel online (podporuje-li tuto
formu daný software), nebo offline p ímo u autora, nebo prost ednictvím
offline formulá e na stránkách dodavatele. Dodavatel se v p ípad pot eby
zavazuje vynaložit p im ené úsilí, aby do 2 pracovních dní uživatel z registra ního centra autora obdržel aktiva ní kód, který uvolní zablokované funkce
zkušební kopie softwaru.
Licenci s hardwarovým USB klí em, obvykle není pot eba registrovat a aktivovat – klí se v tšinou dodává naprogramován již p ímo z výroby pro použití s
licencí, se kterou uživatel USB klí zakoupil. Po zasunutí klí e do USB portu
po íta e program po spušt ní sám rozpozná p ítomnost klí e a funguje v
normálním režimu. V ostatních p ípadech uživatel klí registruje a aktivuje
obdobn jako licenci se softwarovým šifrováním.
ZÁRUKA
Dodavatel poskytuje záru ní a pozáru ní servis na p ípadné fyzické dodávky
zboží prost ednictvím smluvních servisních st edisek a v lh tách definovaných
výrobcem.
Na licence k softwaru se nevztahuje reklama ní ád (jako je tomu u dodávek
zboží, nebo služeb). Záruka se vztahuje jen na fyzické ásti dodávky softwaru
(hardwarový USB klí , CD-ROM, atd.), jsou-li sou ástí dodávky. Dodavatel
poskytuje odb rateli na tyto ásti záruku 6 m síc . Opravu, nebo vým nu
poškozených fyzických ástí softwaru se dodavatel zavazuje vy ídit do 30-ti
dn od jejich doru ení odb ratelem na adresu servisního st ediska dodavatele.
Dodavatel, ani autor nenesou žádnou zodpov dnost za ztrátu, zni ení, nebo
krádež dodaných hardwarových USB klí . Koncový uživatel nese plnou a
výhradní zodpov dnost za jejich ochranu a ochranu svých investic prost ednictvím pojišt ní, i jiných vhodných zabezpe ovacích prost edk .
Dodavatel není v t chto p ípadech vázán poskytnout uživateli cenové zvýhodní p i koupi nové licence, m že však v cen zohlednit nespot ebovanou ást
abonentní služby Subscription k p vodní (nefunk ní) licenci softwaru.
Dodavatel poskytuje uživateli všechny informace o distribuovaném softwaru a
podmínkách jeho používaní bez záruky a dop edu se distancuje od p ípadných
nesprávných informací, které by mohly být v rozporu s licen ní smlouvou,
nebo od interpretací, které by uživatele mohli uvést do omylu, v souvislosti s
garancemi ur ité funkcionality softwaru te , nebo v budoucnu, i p ísliby
kompatibility softwaru s jinými za ízeními a komponentami výpo tové techniky, opera ními systémy, i dopl kovým softwarem, které jsou na trhu dnes,
nebo budou v budoucnu, nebo závazky na dodate né úpravy softwaru ze
strany autora, i poskytováním jiných garancí, které jsou obvyklé p i dodávkách zboží, p edevším však mylnými domn nkami o možném náhradním
pln ní, i vrácením pen z v p ípad nespokojenosti se softwarem.
Uživatel zaplacením ceny licence (koupí softwaru) získává právo používat
software "takový, jaký je" a žádná p edešlá o ekávání jeho funk nosti, i
edpoklady jiné funkcionality apod. ze strany uživatele nejsou d vodem na
dodate né vrácení pen z za licenci, i jiné náhradní pln ní. Se zám rem vyhnout se nedorozum ním tohoto typu, dodavatel umož uje se souhlasem
autora uživateli používat software jako tzv. zkušební verzi b hem 30-ti dn
ješt p ed zakoupením (zaplacením) komer ní licence a otestovat si tak vhodnost své investice. Dodavatel, ani autor softwaru nenesou žádnou zodpov dnost za to, že uživatel nevyužil nebo nemohl využít p ed zakoupením komer ní
licence 30-ti denní zkušební lh tu, a to z jakéhokoli d vodu.
Dodavatel m že k softwaru poskytovat technickou podporu, která však není
poskytována v rovin záru ního servisu. Dodavatel nem že modifikovat
zdrojový kód softwaru, ke kterému se vážou autorská práva, a za žádných
okolností nem že zm nit, rozší it, i zúžit ustanovení licen ní smlouvy mezi
uživatelem a autorem softwaru o jakékoli garance, nebo mu takovýto p íslib
poskytnout, by i s dobrým úmyslem pomoct uživateli vy ešit p ípadný technický problém.
ZP SOB POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY
Dodavatel poskytuje uživateli asistenci p i ešení technických problém , které
se mohou p i používání softwaru vyskytnout (dále jen „technická podpora“),
jen formou „online“ – vzdálen prost ednictvím e-mailu, telefonu, nebo
internetovým spojením.

Každý nový požadavek na technickou podporu je uživatel povinný nejprve
zadat na odd lení technické podpory dodavatele vždy písemn , prost ednictvím formulá e žádosti o technickou podporu na webové stránce dodavatele v
eském, slovenském, nebo anglickém jazyce.
Požadavek je uživatel povinný detailn a srozumitelné popsat a k požadavku
iložit i p ípadné soubory – konkrétní výkres, video, nebo obrázek snímku
pracovní plochy, ze kterých by mohl být problém z ejmý, a na základ kterých
bude moct pracovník odd lení technické podpory dodavatele problém nasimulovat. V p ípad , že p edm tem hlášení jsou i soubory uživatele, kterých se
ešení problému týká, zavazuje se dodavatel, že tyto data nezp ístupní t etí
stran s výjimkou p ípad , kdy je pro ešení problému (zodpov zení otázky)
pot ebná p ímá sou innost centra technické podpory autora softwaru.
Uživatel m že zadávat neomezený po et požadavk na technickou podporu.
Pracovník dodavatele se m že spojit s uživatelem e-mailem, telefonicky, nebo
prost ednictvím vzdálené pracovní plochy v zájmu lepší diagnostiky a uleh ení
návrhu ešení konkrétního problému.
Každý takto nahlášený problém, nebo požadavek na technickou podporu
budou dodavatelem zpracovány p ímo, nebo postoupeny dále do odd lení
vývoje autorovi. Odd lení technické podpory dodavatele zodpoví ádn zadaný
požadavek do 1 pracovního dne ode dne a hodiny podání požadavku.
Tato odpov
bude obsahovat bu : a) návrh ešení problému; b) žádost o
poskytnutí podrobn jších informací k problému; c) v p ípad problému, který
podle názoru zástupce odd lení technické podpory dodavatele vyžaduje
zkoumání, nebo spolupráci dalšího personálu, oznámení o p ibližné dob , kdy
budou uživateli oznámeny další informace nebo ešení, p íp. d) zp sob, jak se
problému vyhnout.
Dodavatel p ijme a odpoví na otázky ohledn a) instalace, konfigurace a
odstran ní chyb v nastavení software; b) p izp sobení software podle požadavk uživatele pomocí nekompilovaných jazyk , jako jsou LISP a VBA, nefungují-li p íkazy a funkce makro jazyk podle dokumentace. Dodavatel nep ijme
a nezodpoví otázky týkajíce se tvorby ovláda a samotného programování.
Dodavatel vynaloží p im ené úsilí, aby do 3 pracovních dní zodpov
l jakýkoli požadavek uživatele na technickou podporu, kterého ešení nevyžaduje
zapojení pracovník vývojového odd lení autora.
ZPOPLATN NÍ TECHNICKÉ PODPORY
Dodavatel se zavazuje nezpoplat ovat technickou podporu b hem prvních 30
dní v pr
hu zkušebního období, dále b hem 90 dní od zakoupení licence k
softwaru, nebo b hem 30 dní od zakoupení aktualizace softwaru na aktuální
verzi, anebo b hem celé doby abonentní služby Subscription (má-li uživatel
tuto službu aktivovanou).
V ostatních p ípadech je poskytování technické podpory zpoplatn no podle
platného ceníku služeb zve ejn ného na stránkách dodavatele.
V p ípad požadavku na technickou podporu, u které dodavatel p edpokládá
náklady na diagnostiku a aktivity související s hledáním ešení vyšší než 875,00
(slovem: osmset sedmdesát p t) bez DPH, musí dodavatel dop edu oznámit
uživateli tuto skute nost jako i celkovou odhadovanou výši náklad na technickou podporu a bude ekat max. 3 pracovní dny na potvrzení ze strany uživatele, že souhlasí s pokra ováním prací na požadavku, ješt p edtím, než by m ly
za ít uživateli plynout náklady na placený servis.
Nezaujme-li uživatel v lh
stanovisko, dodavatel to bude považovat za
nesouhlas a nebude pokra ovat na ešení požadavku uživatele. Dodavatel se
rovn ž zavazuje ihned obeznámit uživatele o skute nosti, zjistí-li, že skute ná
výška náklad m že p esáhnout p vodn oznámenou odhadovanou výši
celkových náklad o více jako 10 %.
Dodavatel si vyhrazuje právo zpoplatnit vykonané práce diagnostiky i v p ípa, že problém není možné obejít, nebo vy ešit nastavením i reinstalací a
autor jeho požadavek nebude v dané verzi softwaru bezplatn ešit.
Uživatel m že zadávat požadavky i p ímo u autora softwaru (poskytuje-li autor
tuto službu), avšak výlu
jen v anglickém jazyce. Podmínky poskytování
technické podpory autorem jako i výše zpoplatn ní se mohou od podmínek
dodavatele lišit. Na technickou podporu poskytovanou a komunikovanou
ímo mezi uživatelem a autorem nemá dodavatel žádný dosah.
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Autor programu obvykle zpracovává požadavky uživatel podle jejich naléhavosti a závažnosti, a podle po tu výskytu p ípadné chyby ( ím více p ipomínek
na daný problém, tím vyšší prioritu má ešení). Autor však negarantuje, že
specifický problém uživatele bude ešit, resp. že ho bude ešit okamžit , p íp.
že ešení zp ístupní uživatel m v rámci bezplatné aktualizace.
Byla-li již mezi asem uvoln na nová – vyšší verze softwaru a následn je
identifikovaná chyba v p edchozí – starší verzi, opravu této verze již autor
obvykle nevydává. V takovém p ípad m že být jedinou možností uživatele
takovéto verze bez abonentní služby Subscription, jak se chyby zbavit, objednat si placený upgrade softwaru.
AKTUALIZACE A ÚDRŽBA SOFTWARU
Je-li dodávka softwaru ozna ená jako „upgrade“, „update“, „FOC Upgrade“,
„Cross-grade“, nebo „aktualizace“, je ur ená stávajícím uživatel m s platnou
licencí k softwaru, za ú elem zp ístupn ní nov jší, nebo rozší ené verze softwaru.
Software identifikovaný jako upgrade nahrazuje nebo dopl uje (anebo m že
zakázat) p edešlý software, který tvo il základ pro nárok koncového uživatele
na aktualizaci. I tehdy, jedná-li se o zpoplatn nou aktualizaci, se v žádném
ípad nejedná o rozší ení celkového po tu zakoupených licencí.
Update – „malá“ aktualizace:
Najdou-li se v softwaru po jeho uvedení chyby, obvykle jsou tyto následn
odstran ny aktualizovaným vydáním dané verze, která je ozna ena jako
opravná verze, nebo update („malá“ aktualizace), a která je uživatel m p ístupná bezplatn bez ohledu na to, kdy si uživatel licenci zakoupil, nebo má-li
uživatel aktivovanou abonentní službu Subscription. O dostupnosti nov jší
opravné verze informuje dodavatel uživatele e-mailem, nebo je nová verze
automaticky detekována softwarem on-line (dle výrobce software).
V p ípad dostupnosti nov jší verze uživatel odinstaluje z po íta e p edchozí
verzi programu a následn nainstaluje nov jší verzi. Pro update obvykle není
pot ebné licenci op t registrovat a aktivovat.
Jedná-li se o lokální licenci se softwarovým šifrováním, informace o aktivované
licenci v po íta i i po odinstalování p edchozí verze ostává; jedná-li se o licenci
s hardwarovým šifrováním, bude hardwarový USB klí fungovat i s novou
opravenou verzí; jedná-li se o sí ovou licenci, sta í p einstalovat program na
klientských stanicích, p emž server (sí ový licen ní manažer) ostává beze
zm ny. Jedná-li se o software s automatickou detekcí aktualizací, proces
aktualizace probíhá stažením ze stránek autora a instalováním automaticky.
Upgrade – „velká“ aktualizace:
ibližn 1krát ro
vydává autor úpln novou verzi softwaru („velká“ aktualizace), která m že obsahovat oproti p vodní verzi nové nebo inovované funkce, kompatibilitu s nov jšími za ízeními a komponentami výpo tové techniky,
opera ními systémy, dopl kovým softwarem, i formáty soubor .
Tuto aktualizaci je obvykle možné zakoupit jako komer ní Upgrade až od
okamihu, kdy je nová verze uvoln na na trh, o em dodavatel informuje
uživatele e-mailem.
V p ípad dostupnosti nov jší verze – upgradu je obvykle pot ebné registrovat
a aktivovat licenci na stejném po íta i, na kterém je nainstalována a aktivována p edchozí verze, které se aktualizace týká (platí p i licencích se softwarovým šifrováním), nebo upgradovat (p eprogramovat) hardwarový USB klí (u
licencí s hardwarovým šifrováním).
enos licence se softwarovým šifrováním na jiný po íta :

licenci aktivovanou (zakoupenou). Po tomto období je služba zpoplatn na
paušálním poplatkem podle aktuálního ceníku služeb.
Opakována aktivace licence se softwarovým šifrováním:
Autor programu umož uje uživateli v od vodn ných p ípadech opakovan
aktivovat licenci se softwarovým šifrováním (aktiva ním kódem) na stejném
po íta i v p ípad systémové chyby po íta e, nebo chyby zp sobené lidským
faktorem, a nutnosti kompletní reinstalace po íta e bez p edchozí možnosti
vyexportovat a vrátit p vodní licenci autorovi, následkem eho byla p edchozí
licence poškozena (zni ená, smazána).
Služba „Opakována aktivace licence“ je poskytována za p edpokladu, že
uživatel má zakoupenou, nebo aktualizovanou licenci programu v n které z t í
posledních verzí (pro starší, jako 3 poslední verze, není již služba dostupná) a je
zpoplatn na paušálním poplatkem podle aktuálního ceníku služeb.
Výluky opakované aktivace a p enosu licence:
Autor programu nemusí umožnit uživateli opakovan aktivovat, nebo p enést
licenci se softwarovým šifrováním na nový po íta , není-li možné vyexportovat
a vrátit licenci z p vodního po íta e do registra ního centra (odcizení po íta e,
ztráta, neobnovitelné poškození hardwarových komponent nap . elektrickým
výbojem apod.). V takovýchto p ípadech nese uživatel plnou a výhradní zodpov dnost za ochranu svých investic prost ednictvím pojišt ní, nebo jiných
vhodných zabezpe ovacích prost edk .
Autor ani dodavatel není výlukou podle uvedených p ípad vázán poskytnout
uživateli cenové zvýhodn ní na koupi licence pro nový po íta , m že však v
cen zohlednit nespot ebovanou ást abonentní služby Subscription k p vodní
(poškozené, odcizené) licenci.
ABONENTNÍ SLUŽBA – SUBSCRIPTION
V zájmu zabezpe ení pravidelné aktualizace softwaru a technické podpory si
uživatel m že aktivovat cenov zvýhodn nou abonentní službu Subscription
(p edplatné). Autor obvykle poskytuje uživateli úsporu náklad (nižší cenu
aktualizací) formou pravidelného p edplatného, nežli je tomu u komer ních
upgrad , protože mu umož uje lepší plánování financování vývoje softwaru.
Aktivace služby:
Abonentní službu „Subscription NEW“ si uživatel m že aktivovat (zakoupit) jen
spolu se zakoupením nové licence, nebo spolu se zakoupením komer ního
upgradu na aktuální verzi softwaru. Uživatel si m že službu aktivovat i zp tn ,
kdykoli od zakoupení licence až do uvedení nov jší komer ní verze programu,
než je verze programu, kterou si zakoupil. V takovém p ípad je služba aktivována retroaktivn zp t od data zakoupení licence.
Zákazník si nem že zp tn aktivovat službu po tom, kdy byla uvedena na trh
nov jší komer ní verze programu, bez toho, aby si neobjednal komer ní
(placený) upgrade na nejnov jší verzi. Zákazník si však m že aktivovat službu
zp tn v p ípad , když už byla na trh uvedená nov jší komer ní verze, kdy od
doby zakoupení jeho licence neuplynuli více jako 3 m síce, anebo od zakoupení komer ního upgradu neuplynul víc jako 1 m síc.
Trvání služby:
Cena za Subscription je paušální poplatek, který hradí uživatel dodavateli 1krát
ro , vždy k výro nímu dni zakoupení licence, zpravidla vždy p ed obdobím,
kdy má další p edplatné období za ít. P esné období p edplatného je uvedené
ve faktu e od dodavatele.
V DALŠÍM OBDOBÍ UŽIVATEL NEAKTIVUJE (NEOBJEDNÁVÁ) OBNOVU SLUŽBY
„SUBSCRIPTION RENEWAL“. TA SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE O DALŠÍ
EDPLATNÉ OBDOBÍ V DÉLCE 1 ROKU, A TO AŽ DO DOBY, DOKUD UŽIVATEL
SLUŽBU NEVYPOVÍ.

Autor programu obvykle umož uje uživateli p enést zakoupenou licenci se
softwarovým šifrováním (aktiva ním kódem) i na jiný po íta za p edpokladu,
že a) uživatel má zakoupenou, nebo aktualizovanou licenci softwaru v n které
z t í posledních verzí (pro starší, než 3 poslední verze, není již služba dostupná),
a sou asn b) uživatel p ed odinstalováním programu z p vodního po íta e
prost ednictvím nástroje licen ní manažer (License Manager) vyexportuje a
vrátí p vodní licenci zp t autorovi do registra ního centra.

Uživatel m že službu vypov
t kdykoli, nejpozd ji však 30 dn p ed za átkem
dalšího p edplatného období, doru ením písemné výpov di dodavateli. Za
písemnou výpov se považuje i výpov odeslána faxem, nebo e-mailem.

Služba „P enos licence“ není zpoplatn na prvních 90 dní od zakoupení nové
licence, nebo prvních 30 dní od zakoupení upgradu na aktuální verzi, anebo
hem celého období abonentní služby Subscription, kterou má uživatel k

Neobdrží-li dodavatel výpov v uvedené lh , automaticky zasílá uživateli
fakturu – da ový doklad na obnovu služby na další p edplatné období se
splatností nejpozd ji 1 kalendá ní den p ed tímto obdobím.

Výpov

služby:
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V p ípad , že výpov
uživatele nebude dodavateli doru ená v stanovené
lh
(nesta í jen fakturu dodavatele neuhradit), je uživatel povinen uhradit
další p edplatné a dodavatel je povinný poskytnout uživateli pln ní na další
edplatné období podle t chto všeobecných obchodních podmínek.
Nezaplacení faktury se nepovažuje za výpov
služby a dodavatel
k fakturované ástce m že ú tovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné sumy
za každý kalendá ní den omeškání úhrady.
V p ípad , že uživatel bude s úhradou v omeškání více jak 30 dní, má dodavatel
právo do asn pozastavit pln ní abonentní služby. Nároky dodavatele na
uspokojení svých pohledávek nejsou touto skute ností ovlivn ny.
Vázanost služby:
V p ípad , že si uživatel aktivuje abonentní službu s vázaností (nap . v rámci
zvýhodn ných ak ních nabídek na software), zavazuje se, že službu nevypoví
po celou dobu vázanosti. Informace o dob vázanosti abonentní služby musí
být v takovém p ípad uvedena na faktu e dodavatele, kterou uživatel hradí
edplatné, v opa ném p ípad je služba považována za aktivovanou bez doby
vázanosti.
Vypoví-li uživatel abonentní službu v pr
hu její vázanosti, má dodavatel
nárok požadovat okrem podmínek výpov di i úhradu smluvní pokuty ve výši
35% z poplatku za p edplatné období, které uživatel nedodrží.
Rozsah pln ní v rámci abonentní služby:
Abonentní služba Subscription v sob zahrnuje nárok uživatele na všechny
aktualizace softwaru, které jsou po dobu p edplatného období uvedené na trh,
a ke kterým je služba aktivována, a které je povinný používat podle podmínek
licen ní smlouvy autora k p íslušné licenci programu, jako i nárok na poskytování online technické podpory k softwaru, bez dodate ného zpoplatn ní.
Omezená zodpov dnost; záruka:
Dodavatel, jako ani autor programového vybavení nezaru ují, že v rámci
období trvání abonentní služby uvedou na trh a poskytnou uživateli k dispozici
jakoukoli novou verzi, rozší enou verzi, i dopl kový produkt. Dodavatel, jako
ani autor programového vybavení nezodpovídají za žádné ztráty ani výdaje
uživatele, zp sobené zpožd ným dodáním t chto aktualizací.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ
Používáním stránek dodavatele, p edevším p ístup k pod-stránkám chrán ných heslem, vypln ním formulá žádostí o software, nebo další informace,
nabídky, anebo p ístupu k jinak chrán nému obsahu, vypln ním formulá
registrace k softwaru apod. ud luje uživatel dodavateli sv j souhlas s tím, že
smí použít získané údaje, p edevším emailovou adresu v budoucnu výhradn
jen za ú elem zasílání marketingových informací a cenových nabídek v souvislosti s produkty v nabídce dodavatele, jeho dopl
a souvisejících služeb.
Dodavatel bude s údaji nakládat v souladu se zásadami ochrany osobních
údaj , a nezp ístupní je jiným subjekt m s výjimkou autora licence softwaru,
která je p edm tem dodávky.
Uživatel m že tento sv j souhlas kdykoli odvolat v kterékoli emailové správ ,
kterou od dodavatele obdrží jediným kliknutím na volbu „ODEBRAT“. V takovém p ípad mu bude zasílání marketingových informací automaticky okamžizrušeno a dodavatel ho prost ednictvím uvedené emailové adresy nebude
už nikdy více kontaktovat, nerozhodne-li se uživatel dobrovoln znovu jinak.
Pro ú ely obnoveného souhlasu se rozumí opakované používání stránek
dodavatele uživatelem po jeho p edchozím odvolání souhlasu, zvlášt p i
uživatelem opakovaném poskytnutí údaj za cílem získání p ístupu ke chrán nému obsahu stránek dodavatele.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
Objednáním produkt , používáním softwaru a p edevším úhradou ceny za
software, abonentní službu atd. uživatel souhlasí s t mito všeobecnými obchodnými podmínkami, kterými se budou právní vztahy s dodavatelem ídit, a
které m že dodavatel vynucovat.
Vzájemný vztah dodavatele a odb ratele / uživatele blíže neupravený t mito
všeobecnými obchodními podmínkami se ídí platnými ustanoveními Obchodného zákoníku a p ípadné spory budou ešeny Rozhod ím soudem eské
republiky.
Tyto všeobecní obchodní podmínky se mohou asem zm nit, nebo doplnit, o
em je dodavatel povinný uživatele v as informovat. Všeobecní obchodní
podmínky se též m žou lišit v jednotlivých krajinách tak, aby zohlednili p íslušné zákonné normy a na ízení konkrétní krajiny.

Dodavatel, jako ani autor programového vybavení v žádném p ípad nezodpovídají za škody zp sobené nevyrobením, anebo nezhotovením komer
dostupných rozší ení program , nových verzí program , dopl kových produkprogram v pr
hu p edplatného období, i za náklady na obstarání
náhradních produkt anebo služeb, i náhradu nep ímé, následné, zvláštní,
anebo náhodné škody.
Zodpov dnost dodavatele v i uživateli vznikající z jeho p edplatného anebo z
chto podmínek nep esáhne uživatelem placený ro ní poplatek za p edplatné. Tato omezení platí i v p ípad , že dodavatel a / anebo autor byli uživatelem
informováni o možnosti vzniku p edm tné škody. Tímto bere uživatel na
domí, že ro ní poplatek za p edplatné odráží takováto rozložení rizika.
Zm na cen:
O zm
ceníkových cen, které mají vliv na výpo et ceny p edplatného a
aktualizaci ceníku služeb, je dodavatel povinný uživatele neodkladn písemn
informovat listem, faxem, nebo e-mailem. Když zákazník do 30 dn nepodá
i zm
cen písemné odvolání, anebo pokra uje-li ve využívání abonentní
služby, považuje se to za souhlas se zm nou cen a v dalším období bude cena
edplatného vypo ítána podle nových cen.
Nesplní-li si dodavatel povinnost informovat uživatele, nebo ho o zm
cen
bude informovat pozd ji než 30 dn p ed novým p edplatným obdobím, má
zákazník právo požadovat p vodní cenu p edplatného i na další období.
Uživatel bere na v domí, že v p ípad jakéhokoli zneužití abonentní služby,
edevším tím, že službu zprost edkovan poskytne bez písemného souhlasu
dodavatele t etí osob , m že dodavatel p istoupit k okamžitému pozastavení
poskytování služby bez nároku na vrácení p edplatného, i jeho pom rní ásti
uživateli. Tato skute nost nebude mít vliv na nárok dodavatele na náhradu
škody a ušlého zisku, kterou si m že nárokovat p ímo u uživatele.
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