verze 2.0, účinná od 1.4.2018

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE
SODAT Technologies, a.s
(„Podmínky“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti a oprávněných nabyvatelů („Koncový uživatel“) při
užívání produktů společnosti SODAT Technologies a.s., IČO: 253 23 989, se sídlem Slovákova
11, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 25752 („SODAT Technologies“ a „Produkty“).

1.2

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou rovněž:
(a) dokumenty, na které se tyto Podmínky odkazují, a
(b) další případná ujednání s Koncovým uživatelem.

1.3

Potvrzením Podmínek při instalaci či stažení příslušného Produktu Koncový uživatel bez výhrad
souhlasí s těmito Podmínkami a SODAT Technologies uděluje dle těchto Podmínek Koncovému
uživateli oprávnění k výkonu práva užít příslušný Produkt („Licence“) ve sjednaném rozsahu a
dle těchto Podmínek. Licence včetně Podmínek se uplatní na jakékoliv novější verze, aktualizace
či změny příslušného Produktu.

1.4

Znění Podmínek může SODAT Technologies měnit či doplňovat, přičemž aktuální verze
Podmínek je přístupná na internetové stránce http://www.sodat.com/.

2.

ZKUŠENÍ VERZE PRODUKTŮ

2.1

V případě, že bude ze strany SODAT Technologies zpřístupněna zkušební verze Produktu, řídí
se práva a povinnosti Koncového uživatele při užití zkušební verze obdobně těmito Podmínkami.

2.2

Licence ke zkušební verzi produktu je poskytnutá bezúplatně (není-li v konkrétním případě
uvedeno jinak), jako omezená, a to jak časově, množstevně, jakož do i způsobu užití; bližší
podmínky užití stanoví SODAT Technologies.

2.3

Licence dle tohoto článku zaniká uplynutím zkušební doby stanovené ze strany SODAT
Technologies.

3.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

3.1

Koncový uživatel je oprávněn od uzavření Licence užívat příslušný Produkt dle Licence
a v souladu s uživatelskou dokumentací.

3.2

Licence je poskytována jako nevýhradní.

3.3

Úplatnost Licence. Úplata licence se řídí zvláštním ujednáním s Koncovým uživatelem. Licenční
odměna je nevratná.

3.4

Rozsah Licence. Licence je poskytována:
(a) jako časově omezená, a to na dobu sjednaného licenčního období;
(b) jako teritoriálně neomezená;
(c) jako množstevně omezená pro počet koncových zařízení, počet serverových instalací nebo
počet přístupu uživatelů, a to dle specifikace ve zvláštním ujednání s Koncovým uživatelem
(d) ke způsobu užití v souladu s uživatelskou dokumentací.

3.5

Podlicence a postoupení Licence. Koncový uživatel není oprávněn udělit podlicenci či postoupit
Licenci třetí osobě.
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3.6

Koncový uživatel není povinen Licenci využít.

3.7

Produkty mohou obsahovat součásti nebo pro svou funkčnost využívat software třetích stran, a to
tzv. „komerční software“ anebo tzv. „open source software“. Seznam takto použitého software je
uveden v uživatelské dokumentaci a podléhá licenčním podmínkám uvedeným k příslušnému
software.

3.8

Pro všechny případy, ve kterých nemůže SODAT Technologies z objektivních důvodů sám udělit
Koncovému uživateli nevýhradní licenci zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva
k Autorskému dílu, Koncovému uživateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití
Autorského díla, za podmínek dle článku 3.4, a to současně s poskytnutím oprávnění užit
příslušné Produkty.

4.

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ

4.1

Koncový uživatele je povinen užívat Produkty:
(a) v souladu s uživatelskou dokumentací,
(b) na kompatibilním systému a zařízení, a to dle podrobnějšího vymezení dostupném na
internetové stránce http://www.sodat.com/.

5.

SLUŽBY SPOJENÉ S PRODUKTEM

5.1

Koncový uživatel má po dobu trvání Licence nárok na poskytnutí technické podpory ve vztahu
k aktuální verzi Produktu vydané ze strany společnosti SODAT Technologies, podrobné
podmínky poskytování takové podpory jsou uvedeny na internetové stránce
http://www.sodat.com/ („Technická podpora“).

5.2

Po dobu trvání Licence má Koncový uživatel právo na aktualizace Produktů vydané společností
SODAT Technologies.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE

6.1

Koncový uživatel je oprávněn:
(a) užít příslušný Produkt pouze v rozsahu a za podmínek Licence;
(b) uchovávat záložní kopii Produktu, a to na dostatečně bezpečném místě.

6.2

Koncový uživatel je povinen zajistit technická a organizační opatření za účelem ochrany
licenčního klíče.

6.3

Koncový uživatel nesmí:
(a) sdělovat Produkt veřejnosti, rozšiřovat jej či jinak jej zpřístupňovat úplatně ani bezúplatně
ani jinak přenechat užívací práva k Produktům třetím osobám v rozporu s Podmínkami;
(b) užívat Produkty ve větším než sjednaném množstevním rozsahu Licence;
(c) nesmí provádět ani umožnit provádění jakýchkoliv zásahů do Produktů či souvisejících dat
bez předchozího výslovného písemného souhlasu SODAT Technologies;
(d) Produkty dále předprodávat, šířit, distribuovat nebo jinak poskytovat třetím osobám, a to
zejména způsobem, který by vůči činnosti SODAT Technologies měl soutěžní povahu.

6.4

Koncový uživatel je povinen umožnit provedení kontroly plnění Licence ze strany společnosti
SODAT Technologies nebo jím pověřené osoby, a to alespoň jednou (1) za kalendářní rok.
Kontrola dle tohoto článku může být provedena distančně způsobem, prostředky a v rozsahu tak,
aby mohla společnost SODAT Technologies dostatečně ověřit dodržování podmínek Licence.
Koncový uživatel je povinen poskytnout na vyžádání úplné správné a pravdivé podklady, to vše
v rozsahu potřebném pro provedení kontroly užívání Produktů Koncovým uživatelem v souladu
s Licencí a příslušnými právními předpisy. V případě zjištění porušení Licence či příslušných
právních předpisů ze strany Koncového uživatele jsou SODAT Technologies nebo její distribuční
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partner oprávněni:
(a) v případě užívání Produktu v rozsahu větším, než bylo dohodnuto (překročení sjednaného
množstevního rozsahu Licence), jsou SODAT Technologies nebo její distribuční partner
oprávněni (i) vystavit odpovídající fakturu za takové neoprávněné využití Produktů, přičemž
se uplatní obdobně cena za Licenci v době uzavření Licence, a dále (ii) vystavit fakturu na
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky vypočtené dle bodu (i) za každý den takto zjištěného
užívání; anebo
(b) od Licence odstoupit, pakliže bude zjištěno neoprávněné užívání Produktu jiné než uvedené
v písm. (a).
6.5

SODAT Technologies se zavazuje kontrolu dle článku 6.4 provádět tak, aby nebyl nepřiměřeně
omezen provoz na straně Koncového uživatele.

6.6

Licence nezahrnuje právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na pronájem
originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo
na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla nebo právo na sdělování díla veřejnosti.

6.7

Koncový uživatel nesmí Produkt měnit, poškozovat jej či jinak do Produktu zasahovat, překládat,
dekompilovat ani jinak Produkt zpětně rekonstruovat či jinak zjišťovat nebo se pokoušet zjistit
zdrojový kód nebo protokoly ze spustitelného kódu Produktu, vytvářet jakékoli napodobeniny,
založené na licencovaném softwaru nebo dokumentaci, ani tímto přímo či nepřímo pověřit třetí
stranu či takové jednání třetí straně jakkoliv umožnit.

7.

PRÁVA Z VAD A NÁHRADA ÚJMY

7.1

SODAT Technologies prohlašuje, že Produkty:
(a) neporušují práva třetích osob,
(b) neporušují ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky,
(c) lze užívat v souladu uživatelskou dokumentací.

7.2

SODAT Technologies prohlašuje, že si není vědoma, že by Produkty obsahovali škodlivé kódy a
viry. Za výběr Produktů a způsobu jejich užit odpovídá plně Koncový uživatel a SODAT
Technologies neodpovídá za to, že se Produkty nehodí k jím zamýšlenému účelu.

7.3

SODAT Technologies neodpovídá za to, že nenastanou poruchy nebo škody způsobené šířením
počítačových virů v prostředí Koncového uživatele.

7.4

Koncový uživatel bere na vědomí, že Produkty nejsou bez chyb. Společnost SODAT
Technologies vynakládá přiměřené úsilí k odstranění chyb Produktů v rámci vydávaných
Aktualizací.

7.5

SODAT Technologies neodpovídá za správné fungování Produktů v případě, že je Koncový
uživatel užívá v rozporu s uživatelskou dokumentací, podmínkami článku 4 těchto Podmínek
nebo pokyny společnosti SODAT Technologies.

7.6

Společnost SODAT Technologies neodpovídá za plnění, jakož i vady takového plnění, které
Koncovému uživateli poskytl nebo měl poskytnout distribuční partner.

7.7

SODAT Technologies není povinna nahradit jakoukoliv případnou újmu vzniklou Koncovému
uživateli či třetí osobě provozováním Produktů s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo
z hrubé nedbalosti.

7.8

SODAT Technologies není povinna poskytnout Koncovým uživatelům jakoukoli asistenci při
znovu nabytí ztracených nebo poškozených dat. SODAT Technologies neprovozuje záložní
službu pro datové soubory Koncových uživatelů pro případ zničení nebo smazání těchto souborů
v počítačích Koncových uživatelů.
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8.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

8.1

Smluvní strany se dohodly, že každá z nich je povinna utajit informace důvěrné povahy, které se
dozvěděla v rámci Licence, a informace důvěrné povahy, které jinak vyplynou z plnění Licence
a těchto Podmínek („Důvěrné informace“).

8.2

Za Důvěrné informace se považují informace zejména o:
(a) výši Licenčního poplatku,
(b) informace o technických a funkčních charakteristikách (vč. algoritmů) Produktů,
(c) jakékoli jiné informace, zejména informace představující obchodní tajemství
podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Občanský zákoník“), bankovní tajemství dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a další informace, které se týkají společnosti SODAT
Technologies.

8.3

Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijme taková
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty
se nevztahuje na Důvěrné informace:
(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známé;
(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností
smluvní strany, vyplývajících z Licence;
(c) které smluvní strana sdělí svým zaměstnancům, poradcům či jiným konzultantům, kteří jsou
vázáni stejnou mlčenlivostí jako taková smluvní strana;
(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo
na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů
státní správy; nebo
(e) k jejichž zveřejnění dala druhá smluvní strana výslovný souhlas.

8.4

Koncový uživatel si je vědom toho, že jakékoli porušení ujednání v tomto článku by mohlo
SODAT Technologies způsobit nenapravitelnou újmu. Smluvní strany si ujednaly, že Koncový
uživatel odpovídá a je povinen nahradit SODAT Technologies veškeré škody a dále i
nemajetkovou újmu vzniklou SODAT Technologies v důsledku porušení ze strany Koncového
uživatele povinností vyplývajících z těchto Podmínek, jakož i povinností stanovených právními
předpisy ve vztahu k ochraně Důvěrných informací.

8.5

Pokud by podle jakéhokoli právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo v důsledku
jakékoli jiné skutečnosti vznikla SODAT Technologies v souvislosti s porušením povinnosti
Koncového uživatele dle tohoto Prohlášení povinnost zaplatit jakoukoli částku ve prospěch
jakékoli třetí osoby, zavazuje se Koncový uživatel uvedenou povinnost (dluh) splnit vůči třetí
osobě za SODAT Technologies, a to bez jakéhokoli regresního nároku na úhrady takové částky
vůči SODAT Technologies. Pokud by Koncový uživatel tuto povinnost nesplnil a namísto ní by
ji splnila SODAT Technologies, Koncový uživatel se zavazuje, že zaplatí SODAT Technologies
veškeré částky, které SODAT Technologies v této souvislosti uhradil, společně se všemi náklady,
výdaji či jinými dluhy vzniklými SODAT Technologies v této souvislosti.

9.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1

V souvislosti s užíváním Produktů Koncovým uživatelem není společnost SODAT Technologies
správcem ani zpracovatelem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů v oblasti
ochrany osobních údajů.

9.2

SODAT Technologies nemá přístup k osobním údajům zaměstnanců Koncového uživatele ani
jiných osob, které jsou jakkoliv dotčeny užíváním Produktu.

9.3

Koncový uživatel bere na vědomí, že může mít vůči osobám uvedeným v článku 9.2 poučovací
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či jinou obdobnou povinnost podle příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů. Taková poučovací povinnost může zahrnovat povinnost informovat o nasazení Produktů
na koncových zařízeních užívaných Subjekty.
9.4

Koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkty SODAT Technologies mohou
automaticky komunikovat s technologiemi společnosti SODAT Technologies pro zajištění
funkce a zefektivnění řešení vč. poskytnutí některých anonymizovaných údajů o činnostech
Koncového uživatele, a to pro statistické a obchodní účely. Taková komunikace nezahrnuje
osobní údaje.

10.

TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

10.1 Smluvní vztah dle těchto Podmínek zaniká v případě:
(a) uplynutím licenčního období,
(b) odstoupením od Licence dle článku 10.2,
(c) písemnou dohodou smluvních stran.
10.2 Smluvní strany mohou od Licence odstoupit pouze v případě jejího podstatného porušení druhou
smluvní stranou a v případech výslovně stanovených v těchto Podmínkách. Za podstatné porušení
Podmínek Koncovým uživatelem se považují zejména následující případy:
(a) porušení některého z ustanovení upravující rozsah Licence,
(b) porušení některé z povinností Koncového uživatele uvedených v článku 6 Podmínek, které
není napraveno ani na základě výzvy společnosti SODAT Technologies v dodatečné lhůtě
15 dnů, anebo
(c) porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle článku 8 Podmínek.
10.3 Společnost SODAT Technologies je oprávněna od Licence odstoupit v případě, že Koncový
uživatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon“), insolvenční soud
nerozhodne o insolvenčním návrhu do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení,
insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu § 136 Insolvenčního
zákona, je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé smluvní strany (vyjma
případů sloučení nebo splynutí), nebo okolnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku na straně
Koncového uživatele trvá déle než třicet (30) dnů.
10.4 Odstoupení od Licence doručí odstupující smluvní strana druhé straně v písemné podobě formou
doporučeného dopisu a je účinné a Licence zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé
smluvní straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum (ex nunc). Smluvní strany se
dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné
uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od této Licence bez
dalšího.
10.5 V případě ukončení nebo zániku Licence je Koncový uživatel povinen Produkty odinstalovat
a odstranit veškeré kopie, včetně záložních, ze svých úložišť. Dále je Koncový uživatel povinen
bezodkladně vrátit společnosti SODAT Technologies nebo na žádost bezodkladně zničit všechny
Důvěrné informace v jakékoli podobě (včetně dokumentů, listin a elektronických nosičů dat) (i)
týkající se Produktů (ii) obsahující jakékoli Důvěrné informace, včetně veškerých jejich kopií
(včetně vymazání jakýchkoli jejich kopií, včetně dočasných, v počítači nebo jiném nosiči
informací) a písemně potvrdit společnosti SODAT Technologies, že všechny takové informace a
údaje byly vráceny nebo zničeny. Tímto ustanovením není dotčeno oprávněné využívání reportů,
analýz a dalších výstupů Produktu, které Koncový uživatel oprávněně získal během řádného
užívání takového Produktu.
10.6 Licence přechází na právního nástupce Koncového uživatele, a to včetně převodu obchodního
závodu Koncového uživatele.
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11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Veškerá oznámení je Koncový uživatel povinen zasílat na adresu SODAT Technologies na
internetové stránce http://www.sodat.com/.
11.2 Koncovému uživateli nejsou v rámci Licence poskytována žádná oprávnění výslovně v Licenci a
v Podmínkách neuvedená a SODAT Technologies neposkytuje Koncovému uživateli záruky
a prohlášení ve vztahu k Produktům či Licenci výslovně neuvedená.
11.3 Pro jakýkoliv smluvní vztah řídící se těmito Podmínkami se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800
Občanského zákoníku.
11.4 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Licence nebo těchto Podmínek zdánlivým, neplatným
či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Licence
a Podmínek. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním
ustanovením.
11.5 Koncový uživatel souhlasí s tím, že SODAT Technologies může v průběhu trvání Licence nebo
i po jejím ukončení použít odkaz na obchodní firmu Koncového uživatele (popřípadě i s uvedením
loga Klienta) a typ poskytnutých Produktů jako referenci ve svých marketingových materiálech.
11.6 Koncový uživatel schvaluje doručování obchodních sdělení týkajících se výrobků nebo služeb
SODAT Technologies na svou korespondenční a e-mailovou adresu. Koncový uživatel má právo
kdykoliv souhlas se zasílám obchodního souhlasu odvolat, odvolání souhlasu je možné zaslat emailem na kontaktní e-mail SODAT Technologies uvedený na internetových stránkách SODAT
Technologies či písemně na adresu sídla SODAT Technologies.
11.7 Licence a Podmínky se řídí a budou vykládána v souladu s právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají
přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají
donucující účinky.
11.8 SODAT Technologies je oprávněna postoupit Licenci na třetí osobu, s čímž Koncový uživatel
výslovně souhlasí.
11.9 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti
s prováděním nebo výkladem těchto Podmínek jednáním a vzájemnou dohodou.
Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou smluvních stran, bude takový spor
předložen jednou ze stran věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní strany si tímto sjednávají
výlučnou pravomoc soudů České republiky rozhodovat spory v souvislosti s prováděním nebo
výkladem těchto Podmínek, přičemž si rovněž sjednávají místní příslušnost obecného soudu
společnosti SODAT Technologies.
11.10 V případě vyhotovení jazykových verzí těchto Podmínek v jiném než českém jazyce má přednost
česká jazyková verze.
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