Smlouva o poskytnutí údržby licence k software
~íslo smlouvy Poskytovatele: 2019-ZONER-H2S-1
~íslo smlouvy Uživatele: 268/2019

Smluvní strany
1.

~eská republika — Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7
se sídlem:
MV — Generální ~editelství Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky
Organiza~ní složka:
(dale jen „MV — Grt HZS ~R")
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Kontaktní adresa:
00007064
IC:
CZ00007064
DI~:
plk. Ing. Radkem Jan~íkem, ~editelem odboru komunika~ních a informa~ních
Zastoupená:
systém~~MV — Gft HZS ~R
~eská národní banka, pobo~ka Praha 1
Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:
8908881/0710
dale jen „Uživatel"

2.

ZONER software, a. s.
Nové sady 18/583, 602 00 Brno
se sídlem:
Zastoupená:
49437381
I~:
CZ49437381
DI~:
Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:
spole~nost zapsaná ve ve~ejném rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~~oddíl B, vložka 5824.
dále jen „Poskytovatel"
(spole~n~~dale jen „Smluvní strany")

Základní ustanovení
1.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 1746 odst. 2 zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, ve zn~ní
pozd~jších p~edpis~, (dale jen „ob~anský zákoník"), na základ~~nabídky podané Poskytovatelem v Národním
elektronickém nástroji NEN (syst. ~íslo NEN N006/19/V00029695) pro zakázku Uživatele ev. ozn. MV- 142514-1/P0KIS-2019. Uživatel prohlašuje, že je držitelem licence k programovému produktu pro zpracování digitální fotografické
dokumentace Zoner Photo Studio na základ~~Smlouvy o poskytnutí licence k software uzav~ené dne 31. 12. 2016 a
evidované pod ~. smlouvy uživatele: 277/2016 (dale jen „Smlouva o poskytnutí licence k software"), p~i~emž tato
smlouva s p~ílohami je nedílnou sou~ástí této Smlouvy.

2.

Smluvní strany prohlašují, že:
a. údaje o smluvních stranách uvedené v ~l. I. této Smlouvy jsou v souladu s právní skute~ností v dob~~uzav~ení
smlouvy;
b. osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn~ny.
Smluvní strany se zavazují, že zm~ny dot~ených údaj~~jedné smluvní strany oznámí neprodlen~~druhé smluvní
stran~.

3.

Ú~elem Smlouvy je zajistit pro Uživatele poskytování údržby (dale jen „Údržba") k programovému produktu pro
zpracování digitální fotografické dokumentace Zoner Photo Studio X (dale jen „Software") v níže specifikovaném
rozsahu a období.

P~edm~t smlouvy
1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje Uživateli poskytnout Údržbu k Software.
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2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje Uživateli poskytnout Údržbu k Software na dobu t~í kalendá~ních let od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 (dale jen „Období údržby").

3.

Údržba po celou stanovenou dobu (dale jen „Období údržby"), zahrnuje:
a. Aktualizace programu (dale jen „Aktualizace"). Aktualizacemi se rozumí poskytování všech dostupných oprav
(zejména oprav chyb v programu, zajišt~ní kompatibility s opera~ním systémem Microsoft Windows 10v 64bitové
verzi, aktualizace ovlada~~~hardware a software, které jsou integrální sou~ástí Software, p~ípadné dopin~ní
formát~~RAW dle technických možností a dostupnosti jejich popisu, aktualizace p~ístupu ke službám t~etích stran
apod.) a také funk~ních dopin~ní Software, které Poskytovatel v Období údržby u~iní ve~ejn~~dostupnými.
b. Poskytování technické podpory (dale jen „Podpora"). Podporou se rozumí pomoc s ~ešením funk~ních problém~~
p~i užívání Software a jeho instalaci a instalaci Aktualizací.

4. Tato Smlouva dále oprav~uje poskytnout Údržbu i dalším složkám Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky,
uvedeným v § 5 zákona ~. 320/2015 Sb., o Hasi~ském záchranném sboru ~eské republiky a o zm~n~~n~kterých zákon~~
(zákon o hasi~ském záchranném sboru), ve zn~ní zákona ~. 183/2017 Sb. (dále jen „Složky"), a to ve stejném rozsahu,
jaký je uveden v ~l. Ill. odst. 2 ve Smlouv~~o poskytnutí licence k software.
5.

Poskytovatel je povinen provést Aktualizaci v rozsahu pot~ebném pro sjednané užívání Software, a to formou
poskytnutí instala~ních soubor~~Software s možností jejich limitované konfigurace dle konkrétních požadavk~~na
užití Software v prost~edí Uživatele.

6.

Poskytovatel je povinen umožnit Uživateli provedení instalace Software prost~ednictvím Uživatelem ustanovených
osob Uživatele a Složek, které jsou pov~~eny správou Licence (evidencí užití Software) a instalací Software na za~ízení
na základ~~~l. Ill odst. 4 Smlouvy o poskytnutí licence k software (dale jen „Administráto~i"), to prost~ednictvím
elektronického uživatelského ú~tu (služba definovaná a poskytovaná za podmínek uvedených v p~íloze ~. 2 Smlouvy
o poskytnutí licence k software) Uživatele u Poskytovatele (dale jen „Zoner ú~et").

7.

Nebude-li Období údržby prodlouženo na základ~~ustanovení odst. 2 tohoto ~lánku, z~stává Uživateli k užívání
Software v podob~~poslední dostupné Aktualizace (z titulu zachování trvalé Licence).

8.

Poskytovatel se dale v rámci Údržby zavazuje k realizaci cyklu prezentací (dale jen „Prezentace") ur~ených pro fyzické
osoby, které jsou oprávn~ny užívat Software na základ~~Licence, a to v rozsahu nejmén~~3 x 1 hodiny v každém
kalendá~ním roce po dobu Období údržby. Obsahem Prezentací bude zejména ukázka zm~n a dopin~ní Software na
základ~~Aktualizací dle odst. 3 tohoto ~lánku a možnosti jejich konkrétního využití pro relevantní ~innosti Uživatele.
Prezentace budou uskute~n~ny p~ednostn~~telekonferen~ní formou (tzv. webiná~e) v termínech, které vzájemn~~
dohodnou kontaktní osoby uvedené v odst. 1 a IX této Smlouvy, pop~. prezen~ní formou.

9.

Sou~ástí pin~ní Smlouvy není:
a. Jakákoliv forma školení Administrátora ani fyzických osob, které budou Software užívat na p~edm~tných
za~ízeních.
b. Jakákoliv forma uživatelské podpory spo~ívající v pomoci týkající se konkrétního užití Software, jako jsou instrukce
pro konkrétní užívání funkcí Software a jeho instalaci, postupy a šablony, školení nebo vzorová nastavení Software
nad rámec uvedený v odst. 8 tohoto ~lánku.
c. Jakákoliv podoba provedení instalace Software u Uživatele a Složek.
d. Poskytnutí licencí na jiné samostatné programové produkty a ve Smlouv~~nevyjmenované služby z nabídky
Poskytovatele.
Poskytnutí dalších v této Smlouv~~nevyjmenovaných programových produkt~~a služeb Poskytovatele a jeho
dodavatel~~m~že být upraveno v podob~~písemného dodatku ke Smlouv~.

10. Rozsah Održby daný Smlouvou v~etn~~její další Údržby m~že být dodate~n~~upraven pouze na základ~~písemného
dodatku ke Smlouv~. Cena za p~ípadné rozší~ení licencí bude uživateli ú~tována dle podmínek sjednaných v dodatku.
11.

Poskytovatel prohlašuje, že na pin~ní ze Smlouvy neváznou žádné právní vady, ani jiné vady, které by p~ekážely jejímu
pin~ní.

12. Uživatel není povinen Software, resp. Údržbu využít.
IV.
Zp~sob a lh~ta pin~ní
1.

Poskytovatel je povinen umožnit Administrátorovi bezodkladné stažení aktuálních instala~ních soubor~~Software
v nejnov~jší dostupné verzi v.podob~~umož~ující hromadnou instalaci kopií Software na za~ízení — servery a koncové
po~íta~e — na stránkách Zoner ú~tu Administrátora Uživatele a Zoner ú~t~~Administrátor~~organiza~ních složek
Uživatele, a to vždy jakmile Poskytovatel u~iní takovéto sou bory ve~ejn~~dostupnými.
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2.

Poskytovatel je povinen informovat Administrátora o vydání zásadních inova~ních Aktualizací formou elektronické
zprávy na elektronickou adresu, která je použita pro Zoner ú~et Uživatele.
3. Technická podpora bude poskytnuta kterékoliv fyzické osob~, která prokáže, že užívá Software na základ~~
Licence.
v ~eském jazyce;
formou elektronické komunikace na elektronickou adresu
s odezvou Poskytovatele
nejpozd~ji do dvou pracovních dní od podání požadavku Uživatelem;
telefonicky na telefonním ~ísle
v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30.

4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na podobu a rozsah veškerých budoucích zm~n ve funk~nosti Software v rámci
Aktualizací, v~etn~~možnosti odstran~ní n~kterých funkcí a zm~n uživatelského rozhraní, a to bez p~edchozího
oznámení t~chto zm~n Uživateli a bez jakékoliv náhrady.

5.

Uživatel se zavazuje pro realizaci Prezentací:
a. Zajistit dostate~nou konektivitu k síti internet a odpovídající vybavení ú~astník~~seminá~~~pro ú~ast fyzických
osob, které se zú~astní Prezentací formou webiná~~;
b. zajistit bezplatn~~pro poskytovatele vhodnou projek~ní techniku;
c. organiza~n~~zajistit pr~b~h Prezentací.
d. poskytnout bezplatn~~pro Poskytovatele vhodn~~prostory v p~ípad~~konání fyzických Prezentací;
Ob~~smluvní strany se dohodly na maximální sou~innosti p~i výše uveden~~realizaci Prezentací a termínu jejich konání.
V.
Cena

1.

Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za p~edm~t pin~ní Smlouvy celkovou cenu ve výši 212 175 K~~(slovy dv~~
st~~dvanáct tisíc jedno sto sedmdesát p~t korun ~eských) bez DPH. V cen~~jsou zahrnuty veškeré náklady
Poskytovatele spojené se spin~ním jeho závazk~~vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu ustanovení ~lánk~~Ill, a IV. a
dalších souvisejících pin~ní dle Smlouvy. Cena za pin~ní byla sjednána p~i potvrzení návrhu této smlouvy mezi
smluvními stranami ve smyslu zákona ~. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. Cena za pin~ní v~etn~~
DPH se stanovuje p~ipo~tením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané
hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~.

2.

Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto ~lánku je dohodnuta jako cena nejvýše p~ípustná a není možno ji p~ekro~it.
Tato cena platí po celou dobu ú~innosti Smlouvy. Není-li stanoveno jinak, platí toto pravidlo také pro všechny další
platby na základ~~pozd~jších dodatk~~ke Smlouv~.
Vl.
Platební podmínky
1.

Cena dle této smlouvy bude zaplacena ve t~ech splátkách, každá ve výši 70 725 K~~(slovy sedmdesát tisíc sedmset
dvacet p~t korun ~eských) bez DPH takto:
a)

První ~ást pin~ní pro první rok, splatná ihned po zahájení pin~ní Smlouvy s datem uznatelného
zdanitelného pin~ní (dale jen „DUZP") v lednu 2020;

b)

Druhá a t~etí ~ást (celkem další dv~~~ásti), splatné vždy po zahájení dalšího kalendá~ního roku Období
údržby s DUZP v lednu 2021 a lednu 2022.

2.

Poskytovatel odpovídá za to, že sazba dan~~z p~idané hodnoty (dále jen „DPH") bude stanovena v souladu
s platnými právními p~edpisy k DUZP.

3.

Fakturace po spin~ní požadovaných podmínek dodávky se uskute~ní na adrese:
MV - G~~
HZS ~R pošt. p~ihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
na faktu~e bude jako objednatel uvedeno:
~R - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupená — kontaktní adresa:
MV — G~~
HZS ~R
Kloknerova 26
pošt. p~ih. 69
148 01 Praha 414
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4.

5.
6.

Pro úhradu smluvní ceny bude vystaven da~ový doklad s náležitostmi dle § 28 zákona ~. 235/2004 Sb., o dani
z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~a podle zákona ~. 563/1991 Sb., o ú~etnictví, ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~~(dále jen „zákon o DPH" a „Faktura"). DUZP bude den vystavení Faktury.
Lh~ta splatnosti faktury ~iní 30 kalendá~ních dn~~ode dne jejího doru~ení, p~i~emž Poskytovatel je povinen doru~it
fakturu Uživateli nejpozd~ji do t~ech (3) pracovních dn~~od data vystavení.
Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro da~ový doklad. V p~ípad~~Faktury
v elektronické podob~~bude faktura v souborovém formátu PDF opat~ena kvalifikovaným certifikátem (tzv.
elektronickým podpisem) Poskytovatele. Faktura vystavená Poskytovatelem v tišt~né podob~~bude obsahovat

jméno a vlastnoru~ní podpis osoby, která fakturu vystavila.
Nebude-li faktura obsahovat n~kterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybn~~vyú~tována
platba dle odst. 2 tohoto ~lánku, p~íp. bude obsahovat jiné nesprávné údaje, je uživatel oprávn~n Fakturu p~ed
uplynutím lh~ty splatnosti bez zaplacení vrátit druhé smluvní stran~~k provedení opravy s vyzna~ením d~vodu
vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové Faktury. V takovém p~ípad~~za~ne b~žet doba splatnosti
faktury až doru~ením ~ádn~~opravené, resp. nové Faktury uživateli.
8. Faktura bude doru~ena Uživateli elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby Uživatele uvedenou v odst. 1
~l. IX. a sou~asn~~také v tišt~né podob~~poštou nebo osobn~, a to ve dvou vyhotoveních.
9. Za den úhrady Faktury bude považován den odepsání fakturované ~ástky z ú~tu uživatele na ú~et Poskytovatele.
10. V p~ípad~, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen o torn
neprodlen~~písemn~~informovat Objednatele. Bude-li Poskytovatel ke DUZP veden jako nespolehlivý plátce, bude
~ást ceny odpovídající dani z p~idané hodnoty, vzniká-li povinnost k její úhrad~, uhrazena p~ímo na ú~et správce
dan~~v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. 0 tuto ~ástku bude ponížena cena pin~ní a Poskytovatel obdrží cenu
bez DPH. V p~ípad~, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má Uživatel

7.

sou~asn~~právo od této Smlouvy odstoupit.

VII.
Záruka za pin~ní, povinnost nahradit újmu
1.
2.

3.

Poskytovatel se zavazuje, že Údržba k Software bude poskytována po celou dobu uvedenou v ~l. III odst. 2 této
Smlouvy v rozsahu uvedeném v ~l. III odst. 4 této Smlouvy (dále též „záruka").
Zjistí-li Uživatel porušení záruky dle p~edchozího odstavce, tj. jakýkoli (i ~áste~ný) výpadek ~i jakoukoliv vadu
v poskytování Údržby v dob~~uvedené v ~l. III odst. 2 této Smlouvy, vyzve Poskytovatele k náprav~~e-mailem
zaslaným na e-mailovou adresu oprávn~né osoby Poskytovatele. Poskytovatel je v takovém p~ípad~~povinen
zjednat nápravu do patnácti (15) pracovních dn~~ode dne p~ijetí výzvy dle p~edchozí v~ty a ve stejné lh~t~~ji doložit
Uživateli p~íslušným písemným potvrzením. Zjednáním nápravy se rozumí zajišt~ní poskytování Údržby v piném
rozsahu dle této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen nahradit Uživateli v piném rozsahu veškerou újmu, zp~sobenou Uživateli v d~sledku
porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy, v~etn~~porušení záruky dle ~l. VII. odst. 1 této Smlouvy.

Sank~ní ujednání
1.

V p~ípad~~výpadku ~i vady v poskytování Údržby dle ~l. VII. odst. 2 této Smlouvy kdykoli b~hem období uvedeného
v ~l. III odst. 2 této Smlouvy zaplatí poskytovatel uživateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z hodnoty pin~ní za každý i
zapo~atý kalendá~ní den prodlení.

2.

V p~ípad~~prodlení Poskytovatele se zjednáním nápravy výpadku ~i vady Údržby oproti lh~t~~stanovené v ~l. VII. odst.
2 této Smlouvy, je povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý zapo~atý den prodlení.

3.

V p~ípad~~prodlení Uživatele se zaplacením ceny v ~l. V. odst. / této Smlouvy je Poskytovatel oprávn~n ú~tovat
Uživateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné ~ástky za každý i zapo~atý den prodlení oproti dohodnuté splatnosti.

4.

Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v ~l. X. odst. 11 této Smlouvy, je povinen uhradit Uživateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,-K~~za každé jednotlivé porušení.

5.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do ~trnácti (14) kalendá~ních dn~~ode dne jejich uplatn~ní.

6.

Smluvní pokuty se nep~ipo~ítávají k náhrad~~p~ípadn~~vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatn~~vedle smluvní
pokuty, a to v piné výši.

Smlouva o poskytnutí údržby licence k software

strana 4

ix.
Kontaktní osoby
1.

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prost~ednictvím následujících oprávn~ných osob,
pov~~ených pracovník~~nebo statutárních zástupc~~Smluvních stran:
a. Oprávn~nou osobou Uživatele je:
vedoucí odd~lení provozu a technické podpory, e-mail:
v administrativních i technických záležitostech pin~ní Smlouvy.

, tel.

b. Oprávn~nými osobami Poskytovatele jsou:
e-mail:
v administrativních záležitostech Smlouvy a pin~ní technické podpory;
e-mail:
v záležitostech instalace a funk~nosti Software na základ~~údržby.

, tel.:

, tel.

2. Oprávn~né osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávn~ny ke zm~nám Smlouvy, jejím dopl~k~m ani
zrušení, ledaže se prokáží pinou mocí ud~lenou jim k tomu osobami oprávn~nými jednat navenek za p~íslušnou
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávn~ny jednostrann~~zm~nit oprávn~né osoby,
jsou však povinny takovou zm~nu druhé Smluvní stran~~bezodkladn~~písemn~~oznámit.
3.

Veškeré uplat~ování nárok~, sd~lování, žádosti, p~edávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy
musí být p~íslušnou smluvní stranou provedeno v písemné form~~a doru~eno druhé smluvní stran~~osobn~,
doporu~enou poštou, nebo e-mailem s použitím kvalifikovaného certifikátu (tzv. elektronického podpisu).
X.
Záv~re~ná ujednání

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu této Smlouvy a ú~innosti dnem uve~ejn~ní v registru smluv Ministerstva
vnitra ~R, v souladu se zákonem ~. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých smluv, uve~ej~ování
t~chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. Tato Smlouva se ~ídí právním
~ádem ~eské republiky.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu ur~itou na celé Období údržby uvedené v odst. 2 ~l. Ill Smlouvy. Ú~innosti pozbývá dnem
31. 12. 2022.

3.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran~ní vzájemných spor~~vzniklých na základ~~této smlouvy
nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vy~ešení zejména prost~ednictvím jednání odpov~dných osob nebo
pov~~ených zástupc~. Nedohodnou-li se Smluvní strany na zp~sobu ~ešení vzájemného sporu, pak pro všechny spory
vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní jsou p~íslušné obecné soudy ~eské republiky.

4.

Uživatel m~že od Smlouvy písemn~~odstoupit v p~ípad~~podstatného porušení smlouvy, jímž se rozumí:
a) poskytovatel dlouhodob~~nespiní závazek p~edm~t pin~ní Smlouvy podle a V., zejména poskytování Aktualizací
nejmén~~2x v každém roce Období údržby.
b) Software poskytnutý nebude v období 30 dn~~poté, co bude uživateli upraven na základ~~kterékoliv Aktualizace,
schopen pinit funkce,
c) z jakéhokoli d~vodu spo~ívajícího na stran~~Poskytovatele nebude moci v piném rozsahu stanoveném Smlouvou
vykonávat právo užívat Software nebo jakoukoli jeho ~ást po dobu delší 15 dní a poskytovatel nezjedná nápravu ani
do 15 dn~~od doru~ení písemné výzvy uživatele,
d) v~~i majetku Poskytovatele probíhá insolven~'ní ~ízení, v n~mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní
p~edpisy umož~ují;
e) insolven~ní návrh na Poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele neposta~uje k úhrad~~náklad~~
insolven~'nfho ~ízení,
f) Poskytovatel vstoupí do likvidace

5.

Každá ze smluvních stran m~že od této Smlouvy odstoupit v p~ípadech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem,
zejména pak dle ustanovení § 1977, § 1978 nebo § 2002 a násl. ob~anského zákoníku a za podmínek § 2004 a § 2005
Ob~anského zákoníku. Ú~inky odstoupení nastávají okamžikem doru~ení písemného oznámení o odstoupení
poskytovateli. Odstoupením od Smlouvy nejsou dot~ena ustanovení týkající se smluvních pokut, nároku na náhradu
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škody, povinnosti ml~enlivosti Poskytovatele, ~ešení spor~~a ustanovení týkající se t~ch práv a povinností, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku ú~innosti této smlouvy.
6.

Poskytovatel nem~že bez písemného souhlasu uživatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy t~etí
stran~.

7.

Poskytovatel bere na v~domí, že Uživatel je povinným subjektem podle zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu
k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. Smluvní strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se zn~ním výše
uvedeného zákona (~. 106/1999 Sb.) s možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním celé této smlouvy v jejím piném zn~ní,
jakož i všech úkon~~a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému m~že kdykoliv v budoucnu dojít.

8.

a o zm~n~~
Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ~. 320/2001 Sb., o finan~ní kontrole ve ve~ejné správ~~
n~kterých zákon~~(zákon o finan~ní kontrole), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, osobou povinnou spolup~sobit p~i výkonu
finan~ní kontroly provád~né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve~ejných výdaj~.

9. Tuto smlouvu lze m~nit, dopl~ovat ~i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky
~íslovanými vzestupnou ~adou; jiná ujednání jsou neplatná.
10.

Nedílnou sou~ástí této Smlouvy je Smlouva o poskytnutí licence k software v~etn~~jejích p~íloh.

11. Smluvní strany se dohodly, že Uživatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní ve lh~t~, stanovené
tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran p~ed odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem ~.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj~, v ú~inném zn~ní.
12. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy zohled~ují Na~ízení Evropského parlamentu a Rady ~.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj~~a o volném
pohybu t~chto údaj~~a o zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~osobních údaj~) a zákon ~. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údaj~, v ú~inném zn~ní.
13. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke t~etím osobám ml~enlivost o informacích, které p~i pin~ní této
Smlouvy získá od Uživatele nebo o Uživateli ~i jeho zam~stnancích a spolupracovnících a nesmí je zp~ístupnit bez
písemného souhlasu Uživatele žádné t~etí osob~~ani je použít v rozporu s ú~elem této Smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou ve~ejn~~p~ístupné, nebo
b) o p~ípad, kdy je zp~ístupn~ní informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávn~ného orgánu.
14. Smluvní strany shodn~~prohlašují, že si Smlouvu p~ed jejím podepsáním p~e~etly, že byla uzav~ena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné v~le, že jejímu obsahu porozum~ly a sv~j projev v~le u~inily vážn~, ur~it~,
srozumiteln~, dobrovoln~~a nikoliv v tísni nebo za nápadn~~nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že p~edm~t Smlouvy není pin~ním nemožným a že smlouvu uzav~ely po pe~livém zvážení
všech možných d~sledk~.
16. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávn~nými zástupci Smluvních
stran, p~i~emž Uživatel obdrží jedno vyhotovení Smlouvy a Poskytovatel také jedno vyhotovení.
Ministerstvo vnitra - Hasi~ský záchranný sbor ~eské republiky

ZONER software, a. s.

V

VB

ast. plk. Ing. Radkem Jan~ík
~edit odboru komunika~ních a informa~ních
HZS ~R
systém~~MV - G~~
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Smlouva o poskytnutí licence k software
~íslo smlouvy Poskytovatele: 2016-ZONER-HZS~R-1
~íslo smlouvy Uživatele: 277/2016

Smluvní strany
1.

~eská republika — Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Se sídlem:
MV — Generální ~editelství Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky
Organiza~ní složka:
(dle jen „MV — G~~
HZS ~R")
Kontaktní adresa:
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
00007064
It:
Dl~:
CZ00007064
plk. Ing. Radkem Jan~íkem, ~editelem odboru komunika~ních a informa~ních
Zastoupená:
HZS ~R
systém~~MV — G~~
Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:

~eská národní banka, pobo~ka Praha 1
8908881/0710

dále jen „Uživatel"

2.

ZONER software, a. s.
Se sídlem:
Zastoupená:

It:
Dl~:

Nové sady 18/583, 602 00 Brno
49437381
CZ49437381

Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:
spole~nost zapsaná ve ve~ejném rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka 5824.
dále jen „Poskvtovatel"
(spole~n~~dále jen „Smluvní strany")

Základní ustanovení
1.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 2079 a násl. a v souladu s § 2358 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb.,
ob~anský zákoník. Tato smlouva (dále jen „Smlouva") se dále ~ídí zákonem ~. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o zm~n~~n~kterých zákon~~(autorský zákon), ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~.

2.

Smluvní strany prohlašují, že:
a. údaje o smluvních stranách uvedené v ~lánku I. smlouvy jsou v souladu s právní skute~ností v dob~~uzav~ení
smlouvy;
b. osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn~ny.
Smluvní strany se zavazují, že zm~ny dot~ených údaj~~jedné smluvní strany oznámí neprodlen~~druhé smluvní
stran~.

3.

Ú~elem Smlouvy je zajistit pro Uživatele programový produkt pro zpracování digitální fotografické dokumentace
Zoner Photo Studio (dále jen „Software"), v~etn~~následné údržby Software (dále jen „Údržba") po níže
specifikované období.

4. Poskytovatel prohlašuje, že je p~ímo nebo na základ~~platných smluvních vztah~~se t~etími osobami oprávn~n
poskytnout / dodat uživateli Software, poskytnout licence k jeho užívání (dále jen „Licence"), a to alespo~~v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a jejími p~ílohami, a že jeho užíváním dle této Smlouvy nebudou porušena osobnostní
ani majetková autorská práva t~etích osob. Licencí se rozumí licence programového produktu ve smyslu autorského
zákona, tj. nevýhradní oprávn~ní k výkonu práva programový produkt užít, a to všemi zp~soby b~žného užití (v~etn~~
po~ízení záložních kopii) v rozsahu, ~ase a podob~~uvedené v ~l. III. odst. 1 Smlouvy.
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5. Podkladem pro uzav~ení této smlouvy je výsledek výb~rového ~ízení „Upgrade SW Zoner Photo Studio X" vyhlášeného na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové ~íslo: T002/16/V00047631, eviden~ní ~íslo: 16081/2016.

P~edm~t smlouvy
1.

Poskytovatel Smlouvou poskytuje Uživateli Licenci, na základ~~
které je Uživatel oprávn~n Software užívat v souladu
s licen~ním ujednáním, které tvo~í P~ílohu ~. 1 Smlouvy, a to:
- ve vývojové verzi X, poskytnuté formou upgrade z vývojové verze 17;
- v edici PRO;
- na neomezeném po~tu za~ízení (po~íta~ích, pracovních stanicích apod.);
- v ~asov~~
neomezeném rozsahu (perpetuální licence);
- v ~eské jazykové mutaci.

2.

Tato smlouva dále oprav~uje uživatele poskytnout Software bezplatn~~k užívání i dalším složkám Hasi~ského
záchranného sboru ~eské republiky, uvedeným v § 5 zákona ~. 320/2015 Sb., o Hasi~ském záchranném sboru ~eské
republiky a o zm~n~~n~kterých zákon~~(dále jen „Složky"), a to ve stejném rozsahu jaký je uveden v odst. 1 tohoto
~lánku pro všechny níže uvedené složky formou díl~ích Licencí pro každou Složku:
It

Název organizace/složky

MV-generální ~editelství HZS ~R 00007064

3.

HZS hlavního m~sta Prahy

70886288

HZS St~edo~eského kraje

70885371

HZS Jiho~eského kraje

70882835

HZS Plze~ského kraje

70883378

HZS Karlovarského kraje

70883611

HZS ústeckého kraje

70886300

HZS Libereckého kraje

70888744

HZS Královéhradeckého kraje

70882525

HZS Pardubického kraje

70885869

HZS Kraje Vyso~ina

70885184

HZS Jihomoravského kraje

70884099

HZS Olomouckého kraje

70885940

HZS Moravskoslezského kraje

70884561

HZS Zlínského kraje

70887306

Záchranný útvar HZS ~R

75152304

SOS PO a VOS PO Frýdek-Místek

64122654

Poskytovatel umožní Uživateli, resp. všem Složkám, aby provedly instalaci Software v rozsahu pot~ebném pro
sjednané užívání samostatn~, a za tímto ú~elem jim poskytne instala~ní soubory Software s možností jejich
limitované konfigurace dle konkrétních požadavk~~na užití Software v prost~edí Uživatele nebo Složek.

4. Uživatel ustanoví osoby Uživatele a Složek, které budou pov~~eny správou Licence (evidencí užití Software) a
instalací Software na za~ízení (dále jen „Administráto~i"). Každý Administrátor si pro tento ú~el založí
u Poskytovatele sv~j uživatelský ú~et (dále jen „Zoner ú~et"). Podmínky vedení Zoner ú~tu jsou uvedeny v P~íloze
~. 2 smlouvy.
5.

Sou~ástí Smlouvy je rovn~ž Údržba, kterou se poskytovatel zavazuje uživateli a Složkám poskytovat po dobu t~í let
od nabytí ú~innosti této Smlouvy. Tato doba m~že být prodloužena na základ~~
dodatku k této Smlouv~. Údržba
zahrnuje:
a) poskytování technické podpory (dále jen „Podpora"), tj. pomoci s ~ešením funk~ních problém~~p~i užívání
Software a jeho instalaci,
b) aktualizaci Software (dále jen „Aktualizace"), tj. poskytování dostupných oprav a funk~ních dopin~ní Software.
Po uplynutí doby podle první v~ty tohoto odstavce je Uživatel nebo Složky oprávn~n využívat Licenci k Software
v podob~~
poslední dostupné Aktualizace.
tato ~ást stránky je zám~rn~~prázdná
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6.

Sou~ástí pin~ní dle Smlouvy není:
a. Jakákoliv forma školení Administrátor~~ani fyzických osob, které budou Software užívat na p~edm~tných
za~ízeních.
b. Jakákoliv forma uživatelské podpory spo~ívající v pomoci týkající se konkrétního užití Programu, jako jsou
instrukce pro konkrétní užívání funkcí Programu a jeho instalaci, postupy a šablony, školení nebo vzorová
nastavení Programu.
c. Instalace programu.
d. Poskytnutí Licencí na jiné samostatné programové produkty v nabídce Poskytovatele.

7.

Uživatel je povinen zajistit pomocí vhodných opat~ení dodržování správného užití Software v souladu s licen~ním
ujednáním, a to jak svými zam~stnanci, tak i zam~stnanci Složek a jimi sjednanými t~etími osobami, kte~í/které
budou užívat nebo instalovat Software.

8.

Poskytovatel prohlašuje, že na Software ani na jiném pin~ní z této smlouvy neváznou žádné právní ani jiné vady,
které by p~ekážely ~ádnému užívání Software Uživatelem.

9.

Uživatel není povinen Software, resp. Licence využít.

10. Rozsah Licence daný Smlouvou v~etn~~její další Údržby m~že být dodate~n~~upraven pouze na základ~~písemného
dodatku ke Smlouv~.
IV.
Zp~sob a !hate pin~ní
1.

Poskytovatel je povinen dodat Uživateli Licence v kompletním rozsahu dle Smlouvy elektronickou cestou formou
souboru aktiva~ních kód~~— unikátních sekvencí alfanumerických znak~, které umožní Administrátorovi v každé
Složce uložení konkrétní Licence na jeho Zoner ú~et, a to nejpozd~ji do 31. 1. 2017.
Sou~ástí dodávky jsou dále:
a. tišt~ný doklad o nabytí Licence v rozsahu a trváni dle Smlouvy vystavený Poskytovatelem zejména pro ú~ely
licen~ní evidence na stran~~Uživatele (dále jen „Licen~ní certifikát");
b. elektronická dokumentace k Software (referen~ní dokumentace / nápov~da).
Aktiva~ní kódy budou Uživateli dodány na Licen~ním certifikátu na adresu kontaktní osoby Uživatele dle ~l. IX. odst.
2 Smlouvy. Jejich p~evzetí bude písemn~~potvrzeno na kopii Licen~ního certifikátu.

2.

V rámci Údržby je Poskytovatel povinen Uživateli a Složkám bez zbyte~ného prodlení:
a. poskytnout Podporu v ~eském jazyce, a to zejména:
- formou elektronické komunikace na elektronickou adresu
s odezvou Poskytovatele
nejpozd~ji do dvou pracovních dní od podání požadavku na Podporu Uživatelem
- telefonicky na telefonním ~ísl
pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30
Podporu poskytne Poskytovatel každé fyzické osob~, která prokáže, že oprávn~n~~užívá Software v souladu se
Smlouvou;
b. umožnit bezodkladné stažení aktuálních instala~ních soubor~~Software (instala~ní soubory obsahující poslední
Aktualizaci) na stránkách Zoner ú~tu, jakmile Poskytovatel u~iní takovéto soubory ve~ejn~~dostupnými a
informovat o torn formou elektronické zprávy všechny Administrátory.

3.

Pln~ní této smlouvy je vázáno na Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") Poskytovatele, platnými ke dni
uzav~ení smlouvy, které tvo~í P~ílohu ~. 3 Smlouvy.
V.
Cena

1.

Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za p~edm~t pin~ní této Smlouvy celkovou cenu ve výši 232 250 la bez
DPH (slovy dv~~st~~t~icet dva tisíce dv~~st~~padesát korun ~eských bez dan~~z p~idané hodnoty). V cen~~jsou
zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele spojené se spin~ním jeho závazk~~vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu
ustanovení ~lánku III. a IV. a dalších souvisejících pin~ní a služeb dle Smlouvy.

2.

Poskytovatel odpovídá za to, že sazba dan~~z p~idané hodnoty (dále jen „DPH") bude stanovena v souladu
s platnými právními p~edpisy.

3.

Celková cena (bez DPH) uvedená v odst. 1. tohoto ~lánku Smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše p~ípustná a není
možno ji p~ekro~it. Tato cena platí po celou dobu platnosti Smlouvy. Není-li stanoveno jinak, platí toto pravidlo také
všechny další platby na základ~~pozd~jších dodatk~~ke Smlouv~.
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VI.
Platební podmínky
1.

Zálohy na platby nejsou sjednány.

2.

Platba za pin~ní bude rozd~lena do t~í splátek, a to:
a. ~ástka 108 750 K~~bez DPH (slovy jedno sto osm tisíc korun ~eských bez DPH), z toho ...
- ~ástka 47 000 K~~bez DPH (slovy ~ty~icet sedm tisíc korun ~eských bez DPH) za upgrade Software z vývojové
verze 17 na vývojovou verzi X
- ~ástka 61 750 K~~bez DPH (slovy ~ty~icet sedm tisíc korun ~eských bez dan~~z p~idané hodnoty) za první
rok Údržby
Ob~~~ástky dle bodu a. tohoto odstavce jsou splatné spole~n~~s poskytnutím Licence k verzi X s datem
uskute~n~ného zdanitelného pin~ní (dále jen „DUZP") v lednu 2017.
b. ~ástka 61 750 K~~bez DPH (slovy šedesát jeden tisíc sedm set padesát korun ~eských bez dan~~z p~idané
hodnoty) za druhý rok Údržby s DUZP v lednu 2018.
c. ~ástka 61 750 K~~bez DPH (slovy šedesát jeden tisíc sedm set padesát korun ~eských bez dan~~z p~idané
hodnoty) za t~etí rok Údržby s DUZP v lednu 2019.

3.

Smluvní cena dle p~edchozího odstavce bude uhrazena na ú~et poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy, pop~. na
jiný ~~et, který bude výslovn~~
uveden na da~ovém dokladu Poskytovatele.

4.

Pro úhradu smluvní ceny bude vystaven da~ový doklad s náležitostmi dle 28 zákona 6. 235/2004 Sb., o dani
z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~(dále jen „Faktura"). DUZP bude den vystavení faktury.
Poskytovatel je oprávn~n vystavit Fakturu za první ~ást pin~ní dle odst. 2 bezprost~edn~~po p~edání p~edm~tu
Smlouvy Uživatelem na základ~~p~edávacího protokolu dle ~l. IV. odst. 2 Smlouvy. Faktury za další ~ásti pin~ní je
Poskytovatel oprávn~n vystavit k prvnímu kalendá~nímu dni m~síce, do n~hož spadá DUZP za tato pin~ní.

5.

Fakturace se po spin~ní požadovaných podmínek dodávky uskute~ní na adrese:
MV—
HZS ~R
Kloknerova 26
pošt. p~ihr. 69
148 01 Praha 414
na faktu~e bude jako objednatel uvedeno:
~R — Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupená — kontaktní adresa:
MV— Gik HZS ~R
Kloknerova 26
pošt. p~ihr. 69
148 01 Praha 414

6.

Lh~ta splatnosti Faktur ~iní 60 kalendá~ních dn~~ode dne jejího doru~ení. Stejná lh~ta splatnosti platí i p~i placení
jiných plateb (smluvních pokut, úrok~~z prodlení, náhrady škody apod.), a to od doru~ení výzvy k zaplacení t~chto
jiných plateb druhé smluvní stran~.

7.

Faktura musí být vystavena v písemné podob~~a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro
da~ový doklad a dále jméno a vlastnoru~ní podpis osoby, která Fakturu vystavila.

8.

Nebude-li Faktura obsahovat n~kterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybn~~vyú~tována platba
dle odst. 2 nebo DPH, p~íp. bude obsahovat jiné nesprávné údaje, je uživatel oprávn~n Fakturu p~ed uplynutím lh~ty
splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyzna~ením d~vodu vrácení. Poskytovatel provede
opravu vystavením nové Faktury. V takovém p~ípad~~za~ne b~žet doba splatnosti faktury až doru~ením ~ádn~~
opravené, resp. nové faktury uživateli.

9.

Faktury budou doru~eny Uživateli v tišt~né podob~~
poštou nebo osobn~, a to ve dvou vyhotoveních.

10. Za den úhrady Faktury bude považován den odepsání fakturované ~ástky z ú~tu uživatele na ú~et poskytovatele
uvedený v ~l. I. (záhlaví) Smlouvy.
11.

Prodávající je povinen p~iložit k Faktu~e kopii Licen~ního certifikátu.
tato 'Cast stránky je zám~rn~~prázdná
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VII.
D~v~rné informace a povinnost ml~enlivosti
1. Ob~~Smluvní strany se zavazují zachovávat ml~enlivost o d~v~rných informacích vyplývajících z pin~ní Smlouvy. Za
„d~v~rné informace" se pro ú~ely této smlouvy považují p~edevším takové informace, které jsou p~edm~tem
ochrany jakožto obchodní tajemství a/nebo které jsou p~edm~tem ochrany podle p~edpis~~upravujících oblast
duševního vlastnictví a/nebo které jsou proti zp~ístupn~ní neoprávn~ným osobám chrán~ny obecn~~závaznými
právními p~edpisy. D~v~rnými informacemi se rozumí informace zp~ístupn~né v jakékoli podob~, tj. v podob~~ústní,
písemné, elektronické, v podob~~zvukového, obrazového ~i zvukov~-obrazového záznamu i jinak. D~v~rnými
informacemi se dále rozumí informace týkající se veškerých obchodních, marketingových, technických, výrobních a
dalších postup~~a poznatk~~souvisejících s podnikáním Poskytovatele a/nebo ~inností Uživatele, dále popisy nebo
~ásti popis~~technologických proces~~a vzorc~, technických vzorc~~a technického know-how, jakož i obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich ~ásti, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání
s t~etími stranami, a dále informace, které mají skute~nou nebo alespo~~potenciální hodnotu, a které nejsou
v p~íslušných obchodních kruzích b~žn~~dostupné a mají být utajeny, a to bez ohledu na to, zda jsou jako d~v~rné
informace výslovn~~ozna~eny, ~i nikoli.
2.

Za d~v~rné informace se nepovažují informace:
a. p~edm~t a rozsah pin~ní této smlouvy;
b. které m~la n~která ze smluvních stran k dispozici p~ed tím, než jí byly poskytnuty protistranou, to však za
p~edpokladu, že je tuto skute~nost schopna první strana doložit svými záznamy;
c. které se staly ve~ejn~~známými, aniž by to zp~sobila kterákoliv ze stran;
d. které po podpisu Smlouvy byly poskytnuty t~etí osobou, jež takové informace p~itom nezískala ani od jedné ze
stran p~ímo ani nep~ímo a jež zp~ístupn~ním t~chto informací Poskytovateli neporušila povinnost ml~enlivosti,
a~~již taková povinnost vyplývala ze zákona nebo ze smlouvy;
e. které jsou výsledkem postupu, p~i kterém k nim n~která ze stran dosp~je nezávisle bez p~edchozích znalostí
d~v~rných informací a je toto schopna doložit druhé stran~~svými záznamy;
o kterých daly ob~~strany výslovn~~najevo, že utajovány být nemusí, a to na základ~~písemného souhlasu obou
f.
stran s tím, že ani jedna ze stran není povinna o takových informacích dodržovat povinnost ml~enlivosti ~i je
oprávn~na takovou informaci sd~lit t~etím osobám.

3. S d~v~rnými informacemi je oprávn~na disponovat výhradn~~ta strana, která tyto informace poskytla. Zp~ístupn~ní
d~v~rných informací druhé stran~~nezakládá žádné oprávn~ní s d~v~rnými informacemi dále disponovat. Bez
p~edchozího písemného souhlasu druhé strany je tedy zejména zakázáno s d~v~rnými informacemi jakkoli
disponovat, p~edevším zp~ístupnit d~v~rné informace t~etím osobám nebo jakkoli je využít ve sv~j prosp~ch nebo ve
prosp~ch t~etích osob.
4. Každá strana se zavazuje vyvinout pro ochranu d~v~rných informací druhé strany alespo~~takové úsilí, jako by se
jednalo o jeho vlastní d~v~rné informace, nestanoví-li Smlouva výslovn~~n~co jiného.
5.

Každá strana je oprávn~na d~v~rné informace použít pouze v rámci pin~ní povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.

V p~ípad~, že došlo nebo m~že dojít k prozrazení d~v~rné informace neoprávn~né osob~, zavazuje se každá ze stran
o této skute~nosti neprodlen~~informovat uživatele a p~ijmout všechna opat~ení nezbytná k zabrán~ní vzniku škody
nebo omezení rozsahu škody již vzniklé.

7. Povinnost ml~enlivosti dle tohoto ~lánku zavazuje Poskytovatele až do doby, než se d~v~rné informace stanou
všeobecn~~známými.
8.

Nehled~~na výše uvedené jsou smluvní strany oprávn~ny sd~lit d~v~rné informace osobám, které na pin~ní smlouvy
spolupracují, za p~edpokladu, že tyto osoby jsou zavázány k ochran~~d~v~rných informací ve stejném rozsahu jako
smluvní strany dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje nevyužít d~v~rné informace uživatele získané v souvislosti
s touto smlouvou (i) jinak než pro ú~ely této smlouvy, (ii) v neprosp~ch Uživatele ~i k poškození jeho dobrého jména
nebo pov~sti. Za porušení závazku d~v~rnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zve~ejn~ní
d~v~rných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základ~~zákona, soudního, správního ~i
jiného obdobného rozhodnutí; o požadavku na sd~lení d~v~rných informací je však p~íslušná smluvní strana povinna
neprodlen~~písemn~~informovat smluvní stranu, které se d~v~rné informace týkají.

Sank~ní ujednání
1.

V p~ípad~~prodlení Poskytovatele s dodáním Licence podle ~l. IV. Smlouvy zaplatí poskytovatel uživateli smluvní
pokutu ve výši 0,025 % z hodnoty pin~ní) za každý i zapo~atý den prodlení oproti dohodnutému termínu dodání.
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2.

V p~ípad~~prodlení Uživatele se zaplacením ceny v ~l. VI. odst. 2 Smlouvy je Poskytovatel oprávn~n ú~tovat Uživateli
úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné ~ástky za každý i zapo~atý den prodlení oproti dohodnuté splatnosti.

3.

Poruší-li Poskytovatel svou povinnost ml~enlivosti podle ustanovení ~l. VII. Smlouvy, je povinen uhradit uživateli
škodu, kterou mu tím zp~sobil v souladu s ustanoveními p~íslušných právních p~edpis~. Dále je Poskytovatel
povinen za každé jednotlivé porušení povinnosti ml~enlivosti dle ~l. VII. Smlouvy (i kdyby z n~j uživateli nevznikla
škoda) uhradit uživateli smluvní pokutu ve výši 100 000 K~~(sto tisk korun ~eských). Uhrazením smluvní pokuty není
dot~ena povinnost Poskytovatele dodržovat i nadále povinnost ml~enlivosti ani povinnost Poskytovatele uhradit
uživateli vzniklou škodu.

4.

Poruší-li Uživatel svou povinnost ml~enlivosti podle ustanovení ~l. VII. této smlouvy, je povinen uhradit
poskytovateli škodu, kterou mu tím zp~sobil v souladu s ustanoveními p~íslušných právních p~edpis~. Dále je
Uživatel povinen za každé jednotlivé porušení povinnosti ml~enlivosti dle ~l. VII této smlouvy (i kdyby z n~j
poskytovateli nevznikla škoda) uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 K~~(sto tisíc korun ~eských).
Uhrazením smluvní pokuty není dot~ena povinnost Uživatele dodržovat i nadále povinnost ml~enlivosti ani
povinnost uživatele uhradit poskytovateli vzniklou škodu. Uživatel se porušení této své povinnosti nedopustí, pokud
p~edm~tné informace poskytl na základ~~platných právních p~edpis~, zejm. dle zákona ~. 137/2016 Sb., o zadávání
ve~ejných zakázek, dále dle zákona ~. ~. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dle zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném
p~ístupu k informacím

5.

Smluvní pokuty se nep~ipo~ítávají k náhrad~~p~ípadn~~vzniklé Škody, kterou lze vymáhat samostatn~~vedle smluvní
pokuty, a to v piné výši.
IX.
Kontaktní osoby

1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prost~ednictvím následujících oprávn~ných osob,
pov~~ených pracovník~~nebo statutárních zástupc~~Smluvních stran:
a. Oprávn~nou osobou Uživatele je:
e-mail:
, tel.
v administrativních i technických záležitostech pin~ní Smlouvy.
b. Oprávn~nými osobami Poskytovatele jsou:
e-mail:
, tel.:
v záležitostech Smlouvy a Licence;
e-mail:
, tel.
v záležitostech instalace a funk~nosti Software
2.

Oprávn~né osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávn~ny ke zm~nám této Smlouvy, jejím dopl~k~m ani
zrušení, ledaže se prokáží pinou mod ud~lenou jim k tornu osobami oprávn~nými jednat navenek za p~íslušnou
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávn~ny jednostrann~~zm~nit oprávn~né osoby,
jsou však povinny takovou zm~nu druhé Smluvní stran~~bezodkladn~~písemn~~oznámit.

3. Veškeré uplat~ování nárok~, sd~lování, žádosti, p~edávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této
Smlouvy musí být p~íslušnou smluvní stranou provedeno v písemné form~~a doru~eno druhé smluvní stran~~osobn~,
doporu~enou poštou, nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu.
X.
P~ílohy a jejich platnost
1.

Smlouva k datu podpisu obsahuje t~i p~ílohy, které jsou její nedílnou sou~ástí:
a. P~íloha ~. 1: Licen~ní ujednání ZONER software k programu Zoner Photo Studio s platností od 13. 9. 2016
b. P~íloha ~. 2: Podmínky pro z~ízení a užívání uživatelského ú~tu ZONER software, a. s., divize Software s platností
od 13. 9. 2016
c. P~íloha ~. 3: Všeobecné obchodní podmínky ZONER software, a. s., divize Software pro prodej softwarových
produkt~~a služeb divize Software (zejména program Zoner Photo Studio, zakázkové fotoprodukty, dopl~kové
produkty a služby k Zoner Photo Studiu) s platností od 5. 10. 2016

2.

Poskytovatel je oprávn~n kdykoliv zm~nit zn~ní p~íloh. Poskytovatel je povinen v p~ípad~~zm~ny v jakékoliv p~íloze
zaslat Uživateli její nové zn~ní formou ~íslovaného dodatku ke Smlouv~. Do doby podpisu tohoto dodatku z~stává
v platnosti p~vodní zn~ní p~ílohy. Dodatek m~že obsahovat pouze p~ípadné výjimky ze zn~ní p~íloh. Pokud Smlouva
a/nebo jiné její pozd~jší dodatky stanoví jakékoliv zm~ny v~~i p~vodním p~ílohám, jsou platné i ve vztahu
k p~ípadnému novému zn~ní p~ílohy.
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3.

Uživatel bere na v~domí, že p~i n~kterých ~innostech spojených s pin~ním Smlouvy (nap~. p~i každé instalaci
Software nebo z~ízení nového Zoner ú~tu) m~že být vyzván k elektronickému odsouhlasení zn~ní licen~ního
ujednání nebo podmínek. Toto odsouhlasení má pouze formální charakter. Platné je vždy zn~ní p~íloh dle Smlouvy a
p~ípadných pozd~jších dodatk~.

4.

Zn~ní p~íloh odpovídá jejich kompletnímu zn~ní, které je ur~eno pro všeobecné užití. N~které ~ásti p~íloh proto
mohou být nerelevantní v kontextu pin~ní Smlouvy. Terminologie použitá ve zn~ní p~íloh se m~že lišit od
terminologie užité ve Smlouv~. Terminologie Licen~ních podmínek je platná pouze v kontextu každé p~ílohy.

5.

rozporu jakékoliv ustanovení
Ustanovení Smlouvy jsou nad~azena povinnostem vyplývající z P~íloh. V p~ípad~~
obsaženého v p~ílohách se Smlouvou na p~ednost zn~ní Smlouvy.

XI.
Záv~re~ná ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti a ú~ihnosti dnem jejího podpisu ob~ma Smluvními stranami. Smlouva se ~ídí právním
~ádem ~eské republiky.
2.

S výjimkou zm~ny oprávn~ných osob Smluvních stran dle ~l. IX. odst. 1 Smlouvy lze zm~nit nebo dopinit Smlouvu
jen formou písemných dodatk~, které budou vzestupn~~~íslovány, výslovn~~prohlášeny za dodatek této Smlouvy a
podepsány oprávn~nými zástupci smluvních stran.

3.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran~ní vzájemných spor~~vzniklých na základ~~této
smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vy~ešení zejména prost~ednictvím jednání odpov~dných osob
nebo pov~~ených zástupc~. Nedohodnou-li se Smluvní strany na zp~sobu ~ešení vzájemného sporu, pak pro všechny
spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní jsou p~íslušné obecné soudy ~eské republiky.

4.

Uživatel m~že od Smlouvy písemn~~
odstoupit, pokud
a. Poskytovatel nedodá p~edm~t pin~ní v termínu podle ~l. V. Smlouvy do 60 dn~~ode dne ur~eného pro pin~ní;
b. Software poskytnutý Uživateli nebude v období 30 dn~~poté, co bude uživateli dodán, schopen pinit funkce;
c. z jakéhokoli d~vodu spo~ívajícího na stran~~
Poskytovatele nebude moci v piném rozsahu stanoveném Smlouvou
vykonávat právo užívat Software nebo jakoukoli jeho ~ást po dobu delší 15 dní a poskytovatel nezjedná nápravu
ani do 5 dn~~od doru~ení písemné výzvy uživatele.
Ú~inky odstoupení nastávají okamžikem doru~ení písemného oznámení o odstoupení poskytovateli. Odstoupením
Od Smlouvy nejsou dot~ena ustanovení týkající se smluvních pokut, povinnosti ml~enlivosti Poskytovatele, ~ešení
spor~~a ustanovení týkající se t~ch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku ú~innosti
této smlouvy.

5.

Tato smlouva zaniká též písemnou dohodou Smluvních stran.

6.

Poskytovatel nem~že bez písemného souhlasu uživatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy t~etí
stran~.

7.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zve~ejnit obsah této Smlouvy v~etn~~p~ípadných dodatk~~k této Smlouv~.
v~etn~~
ceny.
Poskytovatel dále souhlasí se zve~ejn~ním své identifikace a dalších údaj~~uvedených ve Smlouv~~

8. Poskytovatel bere na v~domí, že Uživatel je povinným subjektem podle zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném
p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~.
9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ~. 320/2001 Sb., o finan~ní kontrole ve ve~ejné správ~~
a o zm~n~~n~kterých zákon~~(zákon o finan~ní kontrole), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, osobou povinnou
spolup~sobit p~i výkonu finan~ní kontroly provád~né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve~ejných výdaj~.
prohlašují, že si Smlouvu p~ed jejím podepsáním p~e~etly, že byla uzav~ena po vzájemném
10. Smluvní strany shodn~~
projednání podle jejich pravé a svobodné v~le, že jejímu obsahu porozum~ly a sv~j projev v~le u~inily vážn~, ur~it~,
nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím
a nikoliv v tísni nebo za nápadn~~
srozumiteln~, dobrovoln~~
obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že p~edm~t Smlouvy není pin~ním nemožným a že smlouvu uzav~ely po pe~livém zvážení
všech možných d~sledk~.
12. Smlouva je vyhotovena ve ~ty~ech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávn~nými zástupci Smluvních
stran, p~i~emž Uživatel obdrží t~i vyhotovení Smlouvy a Poskytovatel jedno vyhotovení.
tato ~ást stránky je zám~rn~~prázdna
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13. Smluvní strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se zn~ním zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu
k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~epis~, s možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním celé této smlouvy v jejím piném
zn~ní, jakož i všech úkon~~a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému m~že kdykoliv v budoucnu dojít.
14.

Poskytovatel bere na v~domí, že smlouva bude uve~ejn~na v registru smluv v souladu se zákonem ~. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Za zve~ejn~ní v registru smluv odpovídá Uživatel.

Ministerstvo vnitra —
— Hasi~ský záchranný sbor ~eské republiky

ZONER software, a. s.

V Praze, dne:

V Brn~, dne: ,7
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P~íloha ~. 1
Licen~ní ujednání ZONER software k programu Zoner Photo Studio
s platností od 13. 9. 2016

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

4.

Všechna majetková autorská práva k Programu i všem jeho ~ástem
náleží Zoneru. Program je chrán~n autorským zákonem platným na
území ~eské republiky a v dalších státech podle platných
mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

Toto licen~ní ujednání (ale jen „Ujednání") obchodní spole~nosti
ZONER software, a. s., It: 49437381, sídlem v Brn~, Nové sady
602 00, zapsané v obchodním rejst~íku vedeném
583/18, PS~~
Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka ~. 5824, založené podle
práva ~eské republiky (dále jen „Zoner"), jako producenta
po~íta~ového programu Zoner Photo Studio (dále jen „Program ")
upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ~.
89/2012 Sb., ob~anský zákoník, vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ~~licen~ní
smlouvy uzav~ené mezi Zonerem jako poskytovatelem licence na
jedné stran~~a fyzickou nebo právnickou osobou (prost~ednictvím
oprávn~ného zástupce) jako držitelem licence na druhé stran~~
(dále jen „Držitel licence ").

Držitel licence není oprávn~n zejména jakýmkoliv zp~sobem
Program zve~ejnit ~i sdílet s jinými osobami ani jinak umožnit jeho
neoprávn~né užití t~etí osobou, která není dle Ujednání Program
oprávn~na užívat (nap~íklad zp~ístupn~ním Programu, Zoner ú~tu
s Licencí nebo jiného prost~edku umož~ujícího nakládání s Licenci).
Program, jeho jednotlivé ~ásti, Instala~ní soubor (definován dále
v Ujednání) ani nainstalované kopie Programu není dovoleno:
zahrnovat do vlastních produkt~~~i produkt~~t~etích osob;
zpracovávat ~i jakkoliv m~nit, vzájemn~~kombinovat, provád~t
jejich zp~tnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu ~innosti, která
je výslovn~~povolena zákonem.

Pokud souhlas s Ujednáním ~iní fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak u~in~ním souhlasu prohlašuje, že má
oprávn~ní za tuto osobu ~init právní jednáni a p~ijímat závazky
obsažené v Ujednání.
2.

Dojde-li k prokazatelnému porušení Ujednání ze strany Držitele
licence, je Zoner oprávn~n užívání Programu Držiteli licence
omezit, v~etn~~zkráceni období, na které byla Licence poskytnuta.

POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU
Uzav~ením licen~ní smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání
Zoner poskytuje Držiteli licence omezen~~p~evoditelné a
nevýhradní právo na užívání Programu (dále jen „Licence"), a to
v title vymezeném rozsahu a zp~sobu užívání a pro vymezené
~asové období (dále jen „Typy licencí"). Parametry licence jsou
Držiteli licence definovány Zonerem sou~asn~~s poskytnutím
Licence nebo p~i její pozd~jší zm~n~. Typické variace parametr~~a
podmínek poskytování licence jsou dále uvád~ny jako „Licen~ní
model".

5.

Pro ú~ely Ujednání se rozumí
Za~ízením: samostatný po~íta~~nebo jiný elektronický p~istroj,
na kterém je možné p~istoupit k Programu;
Instalaci programu: proces, p~i kterém je Program
nakopírován do Za~ízení a je p~ipraven k dalšímu užívání;
Sí~ovou instalaci: instalace Programu na server jakéhokoli typu
(zejména do prost~edí cloudu a poskytování Programu formou
software as a service, terminálový server), prost~ednictvím
n~hož mohou Uživatelé k Programu p~istoupit;
Instala~ním souborem: binární po~íta~ový soubor umož~ující
Instalaci programu;
Odinstalact: odstran~ní instalované kopie Programu ze Za~ízení
a zamezení v jejím dalším užívání.

Typ licence a p~ípadné omezení ~i rozší~ení užití Programu mohou
být Držiteli licence dle Obchodnich podmínek Zonerem doloženy
písemn~~na v~rohodném licen~ním dokumentu, a to v elektronické
nebo tišt~né podob~.

3.

6.

Uživatelem je osoba, která Program na základ~~Licence fyzicky
užívá (dále jen „Uživatel"), a to v souladu s p~íslušným Licen~ním
modelem nebo Typem licence (definovány dále v Ujednáni).
V p~ípad~, že je Držitel licence fyzickou osobou, m~že být Držitel
licence a Uživatel jedna osoba.

prgulná
uto ~dst stránkyje nUrn~~

o poskytnutí licence k software
P~íloha ~. 1 ke Smlouv~~

ZONER Ú~ET
V závislosti na Typu licence, popsaném dale v Ujednání, nebo
Licen~ním modelu je užívání Programu nebo n~kterých jeho funkci
podmín~no vytvo~ením osobního uživatelského ú~tu Držitele
licence nebo Uživatele u Zoneru (dále jen „Zoner ú~et"). Zoner
ú~et má povahu služby v síti internet. P~i vytvá~ení Zoner ú~tu je
Držitel licence nebo Uživatel povinen zadat svou platnou adresu
elektronické pošty (dále jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží jako
unikátní identifika~ní údaj Držitele licence nebo Uživatele pro
p~ihlášení k Zoner ú~tu, at již p~ímo z Programu nebo na webovych
stránkách Zoner ú~tu, a p~ípadn~~pro p~ístup k dalším vybraným
službám a programovým produkt~m Zoneru a také jako základní
komunika~ní prost~edek Zoneru s Držitelem licence nebo
Uživatelem.

UŽIVATELÉ

V~~i Zoneru odpovídá za dodrženi povinnosti vyplývajících
z Licence ze strany Uživatele Držitel licence, který je povinen
vhodnou formou každého Uživatele informovat o všech omezeních
v užívání Programu, jakož i o délce období, na které je Licence
poskytnuta, a rovn~ž skute~nosti, že pokud z jakéhokoliv d~vodu
skon~í platnost Licence, nebude moci Program dale užívat.

INSTALACE PROGRAMU
Kdokoliv, kdo nainstaluje Program jakýmkoli zp~sobem, který
nabízí Zoner, souhlasí s tímto Ujednáním a je povinen dodržovat
stanovené povinnosti. Odpov~dnost za Instalaci programu na
jakékoliv Za~ízení nese výhradn~~osoba, která instalaci fyzicky
provádí. Tato odpov~dnost se vztahuje na všechny instalace bez
ohledu na to, zda osoba, která Instalaci programu provádí, je
vlastníkem Za~ízení nebo je oprávn~na toto Za~ízení užívat a
instalovat na n~j Programy.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se Licen~ních
model~, podmínek nabytí Licence a podmínek užiti Programu,
pokud nejsou p~ímo stanovena Ujednáním, jsou uvedeny v ceníku
a ve všeobecných obchodních podmínkách (dále jen spole~n~~
„Obchodní podmínky"), které Zoner zve~ej~uje na svých webových
stránkách nebo v jiných ve~ejn~~dostupných materiálech.
V p~ípad~~rozporu Ujednání a Obchodních podmínek má p~ednost
Ujednání.

Sou~ástí Programu mohou být také jeho aktualizace, p~ídavné
sou~ásti ~i jiné dopl~ky a služby, které Zoner m~že Držiteli licence
poskytnout ~i jinak zp~ístupnit v r~zném rozsahu zdarma nebo za
úplatu dle Obchodních podmínek. Poskytnutí nebo užívání t~chto
položek m~že být p~edm~tem samostatného smluvního ujednání.

AUTORSKÁ PRAVA (COPYRIGHT)

Nakládání s E-mailem a dalšími údaji získanými se z~ízeným Zoner
ú~tem je popsáno v Obchodních podmínkách.
7.

TYPY LICENCE DLE ROZSAHU
Rozsah Licence ur~uje po~et konkrétních Uživatel~~nebo
nainstalovaných kopií Programu. P~i poskytnuti Licence m~že být
strana 1

Zonerem definován Typ licence pro r~zné jednotky, k nimž je
užívání Programu vázáno. Držitel licence je odpov~dný za:
dodrženi vymezeného rozsahu užití Programu;
za rozhodnuti o užívání programu jednotlivými Uživateli;
za formu zp~ístupn~ní Programu pro užívání v souladu
s Ujednáním.

Zoner je oprávn~n vyžádat si od Držitele licence v~rohodné
doložení skute~nosti, že po~et nainstalovaných kopií Programu
a zp~sob instalace odpovídají rozsahu licence. Nedoložení této
skute~nosti m~že být d~vodem pro ukon~ení platnosti
Licence.
d.

Typy licence z hlediska rozsahu jsou:
a.

LICENCE NA UŽIVATELE. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté
Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba, která m~že
Program užívat na libovolném Za~ízení. Po~et Za~ízení, na
které je možné Program instalovat, není v tomto p~ípad~~
omezen. Uživatel je vždy povinen p~i užiti Programu prokázat
oprávn~nost užívání Programu p~ihlášením se k Zoner ~~tu
prost~ednictvím instalovaného Programu. Po~et soub~žných
užití Programu (po~et soub~žn~~užívaných kopií programu) na
více Za~ízeních kterýmkoliv jedním oprávn~ným Uživatelem
není omezen, avšak užiti Programu jinou osobou odlišnou od
Uživatele, který je práv~~v Programu p~ihlášen ke svému Zoner
ú~tu, je zakázáno.

Je-li
licence
Držiteli
licence
poskytnuta
jako
„po~tem/rozsahem neomezena licence" nebo „celofiremní /
site/ campus / celoškolní apod. licence", není pevn~~ur~ena
horní hranice rozsahu Licence. Po~et Uživatel~~nebo po~et
Za~ízení v závislosti na Typu licence není omezen. Zoner si však
vyhrazuje pravo pro p~ípady, kdy po~et Uživatel~~nebo
Instalací programu významn~~p~ekro~í Zonerem na základ~~
jemu dostupných informací o~ekávaný nebo Držitelem licence
deklarovaný rozsah:
v p~ípad~~Licencí na uživatele omezit užívání Programu
nebo omezit Držiteli licence další rozši~ování po~tu
Uživatel~;
v p~ípad~~Licenci na za~ízení nebo Licencí na profil
uživatele zakázat Držiteli licence další instalace Programu.

Držitel licence bere na v~domí a souhlasí s tím, že správný
po~et Uživatel~~v rámci Licence je pr~b~žn~~kontrolován
Zonerem prost~ednictvím p~ihlášení Uživatel~~k Zoner ú~t~m.
Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatele,
bere Držitel licence na v~domi, že nese odpov~dnost za
správný po~et užití oprávn~nými Uživateli a užití programu
t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.
b.

LICENCE NA UŽIVATELSKÝ PROFIL. Jednotkou rozsahu takto
poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba,
která m~že Program užívat na takovém Za~ízení, ze kterého je
technicky možno ov~~it její nárok na toto užívání. Po~et
Za~ízení, na které je možné Program instalovat, není v tomto
p~ípad~~omezen. Jednotliví Uživatelé jsou povinni p~i užití
Programu prokázat oprávn~nost užívání Programu p~ihlášením
se na Za~ízení ke svému uživatelskému profilu z~ízenému
Držitelem licence (dale jen „Uživatelský profil"). Uživatelským
profilem se rozumí jakákoliv zabezpe~ena forma elektronické
identity uživatele umož~ující užívání konkrétniho Za~ízení
nebo sí~ových služeb (nap~. profil v sí~ové domény spravované
Držitelem licence nebo Držitelem licence autorizovaný
uživatelský profil na konkrétním Za~ízení).

8.

TYPY LICENCE DLE ~ASOVÉHO VYMEZENf
Licence je Držiteli licence poskytována na stanovené období v
závislosti na Licen~ním modelu.
Podle podmínek stanovených pro konkrétní Licen~ní modely
mohou ~ásti rozsahu Licence e poskytnuty na kratší období, než je
období platnosti Licence jako celku.
Typy licence z hlediska délky licen~ního období jsou:
a.

Zoner je oprávn~n vyžádat si od Držitele licence v~rohodné
doložení skute~nosti, že po~et Uživatel~~užívajících Program
odpovídá rozsahu licence. Nedoložení této skute~nosti m~že
být d~vodem pro ukon~ení platnosti Licence. Pokud byla
poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence
na v~domí, že nese odpov~dnost za správný po~et Uživatel~~a
užití programu t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.

LICENCE NA ZA~ÍZENi. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté
Licence je za~ízeni, na kterém je Program nainstalován. Po~et
Uživatel~, kte~í mohou instalovaný Program užívat na jednom
Za~ízení, není omezen s výjimkou p~ípad~, kdy je Program
užíván formou Sí~ové instalace. Není-li stanoveno Licen~ním
modelem nebo na základ~~dalšího ujednání se Zonerem jinak
ani to není ze strany Držitele licence vyžadováno, nemusí
Uživatel p~i užiti Programu prokázat oprávn~nost užívání
Programu p~ihlášením se do svého Zoner ú~tu.
Je-li Program nainstalován takovým zp~sobem, že umož~uje
sou~asné spušt~ní jedné nainstalované kopie Programu vice
Uživateli nebo na vice Za~ízeních sou~asn~, pak Držitel licence
male zvolit, a to bez zvláštního souhlasu Zoneru, jakou formou
se bude aplikovat rozsah Licence:
Rozsah licence se ur~í jako celkový po~et Za~ízeni.
Rozsah licence ur~uje po~et Uživatel~, kte~í mohou
Program spustit a kdykoliv uživat (nikoliv užívat v jednom
okamžiku, tedy tzv. konkuren~ních uživatel~).

P~íloha ~. 1 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software

TERMÍNOVANÁ LICENCE. Užívání Programu je omezeno
výhradn~~na vymezené ~asové období, pro které byla Licence
poskytnuta. Další užívání Programu po uplynuti ~asového
období je v rozporu se zákonem a s ustanoveními Ujednání.
Držitel licence ma nárok na prodloužení období platnosti
Licence dle Obchodních podmínek.
Po skon~ení období platnosti Licence m~že Zoner umožnit
~asov~~omezené užívání Programu za shodných podmínek jako
b~hem platnosti licence (dale jen „Ochranná lh~ta"). B~hem
Ochranné lh~ty m~že Zoner omezit n~které funkce Programu.
Délka Ochranné lh~ty, podmínky pro vydaní navazující Licence
a rozsah omezení jsou stanoveny Zonerem v Obchodních
podmínkách.

Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatelský
profil, bere Držitel licence na v~domí, že nese odpov~dnost za
správný po~et užití oprávn~nými Uživateli a užití programu
t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.
c.

HYBRIDNÍ LICENCE. Držiteli licence m~že být za specifických
podmínek poskytnuta Licence, která kombinuje vlastnosti výše
uvedených Typ~~licence, a tedy umož~uje kombinovat
jednotky užití, k nimž je licence vztažena (nap~. last jako
Licence na uživatele a ~ást Licence na za~ízení). Konkrétní užiti
Programu a zvolený Instala~ní soubor musí být vždy pin~~
v souladu s relevantním Typem licence v závislosti na
podmínkách Licen~ního modelu.

b.

9.

~ASOV~~NEOMEZENA LICENCE. Pokud je Licence poskytnuta
jako „~asov~~neomezena" nebo „trvalá" (anebo významov~~
obdobn~), je umožn~no trvalé užívání Programu, tedy bez
horní ~asové hranice, není-li z jiného d~vodu platnost Licence
ukon~ena. Poskytování ~asov~~neomezených licencí a rovn~ž
poskytování aktualizací Programu, jeho p~ídavných sou~ástí ~i
jiných dopl~k~~a služeb jsou upraveny v Obchodních
podmínkách.

FUNK~NÍ A JAZYKOVÉ VARIANTY PROGRAMU
Program a jeho Instala~ní soubory mohou být poskytovány
v r~zných variantách, které upravují funk~nost nebo prost~edí
Programu (dale jen „Varianty programu"). Licence jsou vždy
poskytovány pro konkrétní Variantu programu.
- Licence je vždy poskytována na Program s definovaným
rozsahem funk~nosti (dale „Edice"). Držitel licence je oprávn~n
užívat pouze takovou Edici, na kterou mu byla poskytnuta
Licence.
Licence m~že být poskytnuta pouze pro konkrétní jazykovou
úpravu Programu nebo jeho Instala~ní soubor, p~izp~sobené
ur~itému jazykovému prost~edí nebo skupin~~jazykových
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musí být Držitel licence, a zm~na typu Licence nebo rozší~ení
na další Uživatele jsou vylou~eny. Vylou~en je rovn~ž p~evod

školy" nebo s „možností domácího užívání Programu" (a
p~ípadn~~významov~~obdobn~) a sou~asn~~jako
Termínovaná licence, je Držitel licence oprávn~n umožnit
užívání Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou
v jakémkoliv pracovn~-právním vztahu k Držiteli licence
jako pedagogický pracovník, nebo všem žák~m, kte~í
navšt~vuji jakoukoliv formu studia této vzd~lávací
organizace. Všichni Uživatelé mohou Program užívat na
jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradn~~však
pro ú~ely výuky nebo k nekomer~ním ú~el~m v domácím
prost~edí, není-li na základ~~písemného potvrzení ze
strany Zoneru stanoveno jinak. Tento Licen~ní model
výslovn~~není ur~en vysokým školám ani k žádnému
jinému užívání v rámci vzd~lávání dosp~lých osob.
Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu pro vysoké školy a sou~asn~~jako Licence na
uživatele (nebo Hybridní licence) s rozší~ením „pro
studenty a u~itele školy" (a p~ípadn~~významov~~
obdobn~), je Držitel licence oprávn~n umožnit užívání
Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou
v pracovn~-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagog
~i v~decko-výzkumný pracovník. Všichni výše uvedení
Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv
nainstalované kopii Programu, výhradn~~však pro ú~ely
vzd~lávání a v~decko-výzkumn~~ ~innosti nebo
k nekomer~ním ú~el~m v domácím prost~edí, není-li na
základ~~písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
jinak.
Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu pro školicí st~ediska a jiné typy organizací pro
je poskytnuta jako
vzd~lávání dosp~lých osob a sou~asn~~
typ Licence na uživatele (nebo Hybridní licence), je Držitel
licence oprávn~n umožnit užívání Programu jako Uživateli
výhradn~~fyzickým osobám, které jsou v pracovn~právním nebo v jiném smluvním vztahu k Držiteli licence
za ú~elem výuky (nap~. lektor). Všichni tito Uživatelé
mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii
Programu, výhradn~~však pro ú~ely výuky nebo k
nekomer~ním ú~el~m v domácím prost~edí.
Je-li Licence pro školy poskytnuta jakoukoliv formou
Licence na za~ízení, smí být Program užíván výhradn~~pro
výuku nebo v~decko-výzkumnou ~innost, není-li na
písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
základ~~
jinak.
e)

„Licence pro studenty" nebo „Studentská licence" (a p~ípadn~~
významov~~obdobn~): Tato Licence m~že být poskytnuta
pouze za p~edpokladu, že Držitelem licence bude fyzická
osoba, která je v okamžiku nabytí Licence zapsaným
lakem/studentem jakékoliv formy studia státem registrované
vzd~lávací organizace pro d~ti a mládež nebo vysoké školy se
státem akreditovaným vzd~lávacím programem. Licence
výslovn~~není ur~ena osobám, které jsou pouze obchodními
klienty vzd~lávacích za~ízení pro dosp~lé (nap~íklad zákazníky
školicích st~edisek ~i jiné formy studia v institucích pro
vzd~lávání dosp~lých), není-li Zonerem pro konkrétní
organizaci stanoveno jinak.
Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na uživatele, kterým
musí být Držitel licence. Jakékoliv rozší~ení Licence o další
Uživatele je vylou~eno.

f)

g)

„NFR licence" nebo „Licence pro prodejce" (a p~ípadn~~
obdobn~): Licence takto poskytnuta jako Licence
významov~~
na uživatele je ur~ena výhradn~~pro ú~ely p~edvád~ní
Programu t~etím osobám s cílem zprost~edkování jeho dalšího
legálního užiti. Program s tímto typem licence nelze užívat
k jakýmkoliv jiným ú~el~m.

Licence na jiného Držitele licence.
h)

„Licence pro neziskové organizace" (a p~ípadn~~významov~~
podobn~). Licence m~že být poskytnuta pouze za
p~edpokladu, že Držitelem licence bude právnická osoba, která
nevytvá~í zisk p~erozd~lovaný mezi své zakladatele, vlastníky ~i
správce. V p~ípad~~sporu si Zoner vyhrazuje právo ur~it, zda
organizace spl~uje uvedenou podmínku, ~i nikoliv. Tento
licen~ní model není výslovn~~ur~en pro jakékoliv organizace
státní správy a samosprávy.

i)

Na základ~~zvláštních smluv upravujících vztah Zoneru
s organizací TechSoup Global a jejími distribu~ními partnery
mohou být licence poskytnuté prost~ednictvím této
neziskovými organizacemi, a to
organizace užívány výhradn~~
za podmínek rozši~ujících omezení užíváni Programu na
základ~~zvláštních pravidel této organizace. Další ustanoveni
Ujednání nejsou dot~ena.
P~i poskytnuti Licence je Zoner oprávn~n stanovit pro Držitele
licence specifické podmínky užívání Programu a poskytnutí
licence formou individuálního Licen~ního modelu. Tyto
podmínky potvrdí Zoner Držiteli licence písemn~~
v elektronické nebo tišt~né podob~.

12.

NEKOMER~NÍ UŽÍVÁNÍ
„Nekomer~ním užíváním" se myslí takové užiti Programu, které
neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výd~le~né ~innosti. Typicky
jde o soukromé užívání mimo pracovn~-právní vztah nebo
soukromé podnikání. P~íležitostné užívání Programu pro
výd~le~nou ~innost, k jejímuž vykonávání není pot~ebné ú~ední
povolení k podnikání (nap~. p~íležitostný prodej nebo placené
publikováni vlastních fotografii), je pro ú~ely Ujednání považováno
za nekomer~ní.

13.

VYUŽITÍ LICENCE TETI OSOBOU
Jakékoliv zp~ístupn~ni Programu pro jeho užíváni t~etí osobou,
které není definované v Ujednání, a~~už za úplatu nebo bezplatn~,
zejména vyp~j~ení nebo nájem Programu t~etí osob~, vyp~j~ení ~i
nájem Za~ízení Držitele licence s nainstalovanou kopií Programu
nebo sdílení nainstalované kopie Programu s Licenci na po~íta~, je
podmín~no písemným souhlasem Zoneru a ~ídí se Obchodními
podmínkami.

14.

AKTUALIZACE PROGRAMU
Držitel licence, který Program OW v souladu s Ujednáním, ma
Termínované licence po dobu platnosti Licence na
nárok v p~ípad~~
poskytováni neperiodických pr~b~žných aktualizací Programu
vydávaných Zonerem (dále jen „Updat~"), a to za p~edpokladu, že
Zoner p~íslušný Update zcela dokon~il a zve~ejnil na svých
webových stránkách nebo jej jinak jednozna~n~~definoval jako
ve~ejn~~~i pro konkrétního Držitele licence dostupný. Updaty
mohou zahrnovat jak nové vlastnosti a funkce Programu, tak i
opravy Programu. Držitel licence bere na v~domí, že instalace
Updat~~mohou být nezbytné pro optimální ~innost Programu.
Zoner nenese žádnou odpov~dnost za nefunk~nost Programu
v p~ípad~, kdy Držitel licence nebo Uživatel z jakéhokoliv d~vodu
~ádn~~neinstalují dostupné Updaty. Není-li Uživatel oprávn~n na
Za~ízení, na kterém je Program nainstalován, provád~t zm~ny
v softwarovém vybavení, pop~. byla instalovaná kopie Programu ze
strany Držitele licence nakonfigurována jako neakceptující Updaty,
není technicky možné Updaty zajistit.
Updaty mohou být vydávány zvláš~~pro r~zné Varianty programu.
Rozd~lení nových funkci Programu pro jednotlivé Varianty
programu stanoví Zoner.

Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
formou Licence na za~ízení.
poskytnuta výhradn~~

V p~ípad~~~asov~~neomezené licence m~že být poskytování
Updat~~omezeno pouze na ~asové období ur~ené v Obchodních
podmínkách.

„Edice FREE". Licence takto poskytnutá je ur~ena pouze
k nekomer~nímu domácímu užiti. Tato Edice m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na uživatele, kterým

Instalace Updat~~bez p~íslušného oprávn~ní vyplývajícího
z Licen~ního modelu dle Obchodních podmínek je porušením
tohoto Ujednání.

o poskytnuti licence k software
P~íloha ~. 1 ke Smlouv~~
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prost~edí (dale jen „Jazyková mutate"). Je-li takto Licence
omezena, je Držitel licence oprávn~n užívat výhradn~~takovou
Jazykovou mutaci, na kterou byla poskytnuta Licence.
Držitel licence bere na v~domí, le instalace konkrétní Varianty
programu m~že vyžadovat specifický Instala~ní soubor, bez n~hož
nelze Licenci uplatnit.
Aktuáln~~dostupné Varianty programu jsou specifikovány
v Obchodních podmínkách.
10.

11.

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU
Pro n~které Licen~ní modely nebo Varianty programu platí
výslovné omezení možnosti poskytnutí Licence nebo zp~sobu
užívání Programu. Zoner si vyhrazuje právo neposkytnout Licenci
jakékoliv fyzické nebo právnické osob~, která nedoloží, že jako
Držitel licence bude oprávn~na Program užívat v souladu
s Ujednáním. Veškerá níže vyjmenovaná omezení se vždy vztahují
na veškeré užíváni Programu, a to bez výjimky.
Jednotlivé Licen~ní modely nebo Varianty programu jsou omezeny
takto:

OVE~ENf LICENCE
Užíváni Programu, p~ípadn~~n~kterých jeho funkcí v závislosti na
Typu licence, m~že být podmín~no p~ihlášením každého Uživatele
k Zoner ú~tu nebo k Uživatelskému profilu z prost~edí Programu.
Tímto p~ihlášením dochází k ov~~ení skute~nosti, zda je Uživatel
oprávn~n Program užívat na základ~~platné Licence (dale jen
„Ov~~ení"). Držitel licence bere v této souvislosti na v~domi, že:
bez Ov~~ení m~že být Program zcela nebo ~áste~n~~nefunk~ní;
v okamžiku p~ihlašování k Zoner ú~tu je vždy požadována
dostupnost internetového p~ipojeni v Za~ízení a v okamžiku
p~ihlašování k Uživatelskému profilu dostupnost lokálního
sí~ového p~ipojení;
Uživatel není povinen se p~i ukon~eni b~hu Programu odhlásit
v Programu od Zoner ú~tu ani Uživatelského profilu a
v takovém p~ípad~~není p~i dalším spušt~ní stejné instance
Programu požadováno Ov~~eni licence op~tovným
p~ihlášením Uživatele, p~i~emž Zoner nenese žádnou
odpov~dnost za p~ípadné zneužiti Licence neodhlášeného
Uživatele jinou osobou.
Držitel licence je oprávn~n nastavením konfigurace v konkrétní
nainstalované kopii Programu vynutit odhlášeni Uživatel~~
užívajících Program. V tomto p~ípad~~je Uživatel p~i dalším užití
stejné nainstalované kopie Programu povinen op~tovn~~provést
Ov~~ení.
Držitel licence bere na v~domí, že v p~ípad~~
Licence na uživatele,
pop~. uplatn~ní tohoto Typu licence v rámci Hybridní licence, m~že
Program automatizovan~~a bez dalšího souhlasu prost~ednictvím
sít~~Internet, pop~. jinak technicky v pravidelných intervalech
ov~~ovat platnost Licence. V p~ípad~~zjišt~ní neplatnosti Licence
m~že Zoner okamžit~~ukon~it možnost užívání Programu, a to bez
jakékoliv odpov~dnosti za Škodu tím komukoliv p~ípadn~~vzniklou.
Stejné omezení m~že platit i pro nainstalované kopie Programu
s Licencí na uživatele, ve kterých uživatel neprovedl odhlášení od
Zoner ú~tu a nejmén~~po dobu deli( než 30 kalenda~nich dní od
posledního ov~~ení platnosti Licence nebylo možno automaticky
platnost Licence ov~~it.
V p~ípad~~Licence na za~ízení je Držitel licence oprávn~n upravit
konfiguraci nainstalované kopie Programu tak, že je Uživatel~m
znemožn~no p~ihlášeni k Zoner ú~tu v Programu, a omezit tak
následné užití Programu s využitím Zoner ú~tu. Držitel licence bere
v~domi, že v konkrétní nainstalované kopii Programu s Licencí na
za~ízení ma vždy p~ednost tato Licence p~ed Licencí na uživatele
nebo Licencí na profil uživatele a v p~ípad~~užívání takto
nainstalované kopie Programu, ve které je ponechána možnost
p~ihlášení k Zoner ú~tu, toto p~ihlášení nijak nesouvisí s Ov~~ením,
~ímž mohou být Uživatelé omezeni v užíváni Licence poskytnuté
jim na základ~~jiného Ujednání.
Pokud to podmínky konkrétního Licen~ního modelu vyžadují, m~že
konkrétní nainstalovaná kopie Programu s licenci na za~ízení
požadovat od Uživatele p~ihlášeni k Zoner ú~tu i v p~ípad~, že již
obsahuje Licenci na za~ízení, k n~muž je tato Licence vázána.
Držitel licence bere na v~domí, že tuto vlastnost nem~že ovlivnit.
Držitel licence bere na v~domi, že užívání konkrétní nainstalované
kopie Programu m~že být funk~n~~omezeno nebo zcela
znemožn~no v p~ípad~, kdy Licence uložená na Zoner ú~tu nebo
Profilu uživatele neodpovídá nainstalované kopii Programu
(zejména v p~ípad~~neodpovídající Varianty programu).
tato ~dst stránky je tám~rn~~pr~tdni

P~íloha ~. 1 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

a.

V p~ípad~~Licence na za~ízení je Držitel licence oprávn~n
instalovat Program pouze na Za~ízeních v jeho vlastnictví nebo
v trvalém smluvním užívání (nap~. formou výp~j~ky nebo
nájmu), není-li na základ~~jiného ustanovení Ujednáni nebo
písemného potvrzení Zoneru umožn~no jinak.

b.

V p~ípad~~Licence na uživatele nebo Licence na uživatelský
profil je Držitel licence oprávn~n umožnit užívání Programu
pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovn~-právním
vztahu k Držiteli licence (nap~. zam~stnavatel zam~stnanci)
nebo jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za ú~elem
zpracování fotodokumentace Držitele licence, není-li na
základ~~jiného ustanovení Ujednání nebo písemného
potvrzení Zoneru umožn~no jinak.

C. „Licence s rodinným rozší~ením" nebo" „Licence s rozší~ením
na rodinu" nebo „Licence pro rodinu" (a p~ípadn~~
významov~~
obdobn~): Licence takto poskytnuta umož~uje výhradn~~
domácí užívání pro soukromé nekomer~ní ú~ely bez ohledu na
to, na jakém Za~ízení nebo na jaké nainstalované kopii je
Program užíván. Pokud je tento Licen~ní model poskytnut
dodate~n~~jako rodinné rozší~ení stávající Licence pro jednoho
Uživatele, která dosud nebyla zatížena žádným licen~ním
omezením, nesmí být nadále p~vodní Licence užívána jinak,
než je stanoveno pro tento nový Licen~ní model, a Držitel
licence je povinen ukon~it jiné dosavadní užívání Programu,
které není v souladu s tímto omezením.
Držitel licence, kterým m~že být pouze fyzická osoba, je
oprávn~n umožnit užívání Programu výhradn~~osobám, které
jsou ~leny stejné domácnosti jako Držitel licence, tedy které
spole~n~~s nim žijí v jedné domácnosti a sdílejí náklady na tuto
domácnost a sou~asn~~jsou životním partnerem Držitele
licence nebo jsou v prvním ~i druhém stupni p~ímé ~i nep~ímé
p~íbuzenské linie k n~mu nebo k jeho životnímu partnerovi
(zejména manžel, manželka, druh, družka, syn, dcera nebo
sourozenec a jejich d~ti ~i rodi~e). Po~et Uživatel~~v rámci
tohoto Licen~ního modelu není omezen.
Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na uživatele.
d. „Licence pro školy" nebo „EDU licence" nebo „Školní licence"
nebo „Výuková licence" (a p~ípadn~~významov~~podobn~~~i se
zám~nou pojmu „licence" za „multilicence"): Licence takto
ozna~ená m~že být poskytnuta pouze za p~edpokladu, že
Držitelem licence je státem registrovaná nebo ú~edn~~
z~izovaná, spravovaná ~i autorizovaná vzd~lávací organizace
pro d~ti a mládež, jako nap~. škola, za~ízení pro p~edškolní
výchovu, d~tská volno~asová organizace (v ~R zejména
organizace zapsané v Rejst~íku škol a školských za~ízení MŠMT)
anebo vysoká škola se státem akreditovaným vzd~lávacím
programem, pop~. jiná organizace poskytující vzd~lávaní v
oboru po~íta~ového zpracování fotografie (nap~. školicí
st~edisko), není-li stanoveno Obchodními podmínkami nebo
na základ~~písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
jinak.
Pro jednotlivé skupiny Držitel~~licencí z oblasti vzd~lávacích
organizaci mohou být stanovena další omezení Licence formou
specifických Licen~ních model~:
- Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu ur~eného školským organizacím pro d~ti a mládež
a sou~asn~~je poskytnuta jako Licence na uživatele (nebo
jako Hybridní licence) a s rozší~ením „pro u~itele a žáky
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•

Testujícf je oprávn~n sou~asn~~užívat výhradn~~pouze jednu
Zkušební licenci. Toto omezení platí i p~i založeni nového Zoner

15. UPGRADE A DOWNGRADE
Zoner M~že Licenci Držiteli licence poskytnout formou aktualizace
starší vývojové verze Programu (dále jen „Upgrade"). V takovém
p~ípad~~má Držitel Licence nárok na užívání t~ch nižších
vývojových verzí Programu, ze kterých byl Upgrade uplatn~n, avšak
nesmí dojit k navýšeni rozsahu užívání Programu, a to ani za
situace, že sou~asn~~s Upgradem došlo ke zm~n~~Typu licence.

ú~tu pro tutéž fyzickou osobu. Opakované užívání Zkušební licence
konkrétní fyzickou osobou a opakované užívání Zkušební licence na
stejném Za~ízení je možné až po uplynutí doby stanovené Zonerem
v Obchodních podmínkách. Další užívání Programu po skon~ení
Zkušební doby až do doby možného opakovaného poskytnutí
Zkušební licence je vázáno výhradn~~na ~ádnou Licenci.

Pokud byla Licence Držiteli licence poskytnuta bez návaznosti na
p~edchozí Licenci, není právo užívat p~edchozí verze Programu za
p~vodních podmínek nijak dot~eno.
Držiteli licence m~že být umožn~no užívat nižší vývojovou verzi
Programu (dale jen „Downgrade"), zejména z d~vod~~možných
technologických nebo uživatelských omezení v užívání Programu.
Konkrétní vývojovou verzi pro uplatn~ní Downgradu ur~uje Zoner.
Nárok na Downgrade není automatický a Licenci pro užívání
Programu v nižší vývojové verzi m~že Držitel licence získat
dodate~n~~
od Zoneru za zvláš~~stanovených podmínek na základ~~
Individuální žádosti. Zoner je oprávn~n této žádosti nevyhov~t
v p~ípad~, že Licence nebyla Držiteli licence poskytnuta jako
Upgrade.

Po skon~ení Zkušebního období m~že být Testujícímu nabídnuta
možnost užívání programu v Edici FREE. Další užívání Programu
v této Edici je vázáno na omezeni daná Ujednáním. Pokud Testující
nespl~uje podmínky užiti této Edice, není oprávn~n bez ~ádné
Licence Program dále užívat.
18.

Není-li v Ujednání nebo na základ~~písemného souhlasu Zoneru
stanoveno jinak, není dovoleno:
Program p~enechat k užívání t~etí osob~, nap~. formou
výp~j~ky nebo najmu;
ud~lovat podlicence jinak, než je výslovn~~stanoveno
v Ujednání.

P~i užívání Programu formou Downgradu bere Držitel licence na
v~domí, že nižší vývojové verze Programu nemusejí být v piném
rozsahu funk~ní nebo k nim nemusí být poskytována kompletní
podpora ze strany Zoneru.
16.

P~evod Licence na jiný subjekt (jiného Držitele licence) bez
zvláštního souhlasu Zoneru je možný pouze u Licence na uživatele,
a to v rozsahu jednoho Uživatele, pop~. u Licence s rozší~ením na
rodinu. P~evod Licence s Rozší~ením na rodinu je možný výhradn~~
za podmínky, že nový Držitel licence spl~uje podmínky stanovené
v Ujednání a v Obchodních podmínkách pro tento Licen~ní model.

TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA
Zoner m~že Držiteli licence nebo Uživateli poskytovat ~asov~~
omezené služby technické podpory spojené s Licencí. Technickou
podporou se rozumí pomoc s ~ešením funk~ních problém~~p~i
užívání Programu a jeho instalaci. Zoner si vyhrazuje právo
neposkytnout nebo zvláš~~zpoplatnit technickou podporu osob~~
užívající Program, která:
užívá Program bez Licence,
neužívá Program v souladu s Ujednáním;
- požaduje podporu nesouvisející se závazky Zoneru
vymezenými v Ujednání;
požaduje vy~ešení problému s kompatibilitou Programu
silným softwarem nebo hardwarem;
požaduje speciální podporu vyžadující úpravu nebo dopin~ní
Programu;
vyžaduje podporu v mí~e v~tší, než je obvyklé.
-

P~evod licence na jiného Držitele licence je v ostatních p~ípadech
možný za podmínek, které stanoví Zoner zvláš~~v Obchodních
podmínkách nebo individuáln~~pro každý p~evod Licence. Držitel
licence nemá právní nárok na p~evod Licence na jiného Držitele
licence a Zoner si vysloven~~vyhrazuje pravo neumožnit p~evod
Licence bez udání d~vodu. Zm~na Držitele licence je dokon~ena až
v okamžiku, kdy je písemn~~
potvrzena Zonerem.
P~evodem Licence na nového Držitele licence není p~vodní Držitel
licence zbaven odpov~dnosti za své závazky v~~i Zoneru vyplývající
z tohoto Ujednání a užíváni Programu.
19.

Rozsah a ceny poskytování obou forem podpory stanoví Zoner pro
jednotlivé Licen~ní modely v Obchodních podmínkách.
ZKUŠEBNi UžíVÁN( PROGRAMU
Pro ov~~ení užitných vlastností Programu poskytuje Zoner jakékoliv
fyzické osob~~(dále jen „Testující") možnost zkušebního užiti
Programu (dale jen „Zkušební licence "). Ve vztahu ke Zkušební
licenci je Testující Držitelem licence a zárove~~jediným Uživatelem.
Zkušební licence je poskytována výhradn~~formou Licence na
uživatele, a to bezplatn~~na omezenou dobu (dale jen „Zkušební
období") uvedenou v Obchodních podmínkách. Zkušební licence
m~že být v ~asovém soub~hu s oprávn~ním Testujícího jako
Uživatele užívat Program u jiného Držitele licence s Licencí na
po~íta~, pokud je pro Zkušební licenci Oft jiný Zoner ú~et, než
který Testující užívá jako Uživatel u jiného Držitele Licence. Zp~sob
užíváni Programu se Zkušební licencí není nijak omezen. Jakékoliv
rozší~ení Zkušební licence o další Uživatele je vylou~eno.
Zkušební období po~íná b~žet prvním p~ihlášením Testujícího
k Zoner ú~tu v Programu. Testující bere na v~domí, že Program se
Zkušební licencí title být funk~n~~omezen a že po dobu
Zkušebního období nemá automatický nárok na poskytování
dostupných Updat~.
tato ~ást stránky Je zárn~rn~~prazdná

P~íloha ~. 1 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

INFORMACE 0 UŽ(VÁNf PROGRAMU
Není-li jinou dohodou stanoveno jinak, Držitel licence souhlasí se
sb~rem informací o užívání Programu. Program sbírá údaje o
doby
vybraných úkonech, které Uživatelé s Programem ~iní, v~etn~~
používání. V žádném p~ípad~~nejsou sbírány žádné údaje ze
zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela
všeobecných údaj~~o souborech (rozm~ry fotografií, typy formát~,
datový objem apod.). Získané údaje jsou zasílány Programem
Zoneru výlu~n~~
anonymn~, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním
Uživatelem ani jeho Zoner ú~tem a slouží výhradn~~pro statistické
ú~ely a podporu vývoje Programu a služeb Zoneru. Zasílání údaj~~
m~že Uživatel kdykoliv p~erušit v nastavení v Zoner ú~tu na
webové stránce nebo jinou technickou formou, kterou umožní
Program nebo s nim spojená služba. V p~ípad~~instalované kopie
Programu s Licenci na po~íta~~m~že toto nastavení zm~nit
výhradn~~Držitel licence.

Zoner m~že poskytovat Držiteli licence ~asov~~omezené služby
uživatelské podpory spojené s Licencí. Uživatelskou podporou se
rozumí pomoc týkající se konkrétního užití Programu, jako jsou
instrukce pro konkrétní užívání funkcí Programu a jeho instalaci,
postupy a šablony, školení nebo vzorová nastavení Programu.

17.

NAKLÁDÁNí S LICENCÍ

20.

ZOBRAZOVÁNÍ ZPRÁV
Zoner je oprávn~n bez dalšího souhlasu zasílat Držiteli licence nebo
Uživateli zprávy, které jsou zobrazovány p~ímo v prost~edí
Programu. Zprávy se mohou mit zejména (nikoliv však výlu~n~)
charakter:
informací k užívání Programu;
informací k Licenci;
novinek v oborech informa~ních technologií a fotografie;
bezpe~nostních upozorn~ni Zoneru;
informací o dalších produktech Zoneru nebo t~etích stran.
Objem zprav ani jejich charakter není nijak omezen. Zprávy mohou
mit povahu obchodního sd~lení s nabídkou produkt~~Zoneru nebo
t~etích stran a odkazovat na webové stránky.
Pro vybrané Licen~ní modely nebo Typy licencí m~že Zoner Držiteli
licence umožnit potla~ení nebo omezení zobrazování zpráv
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Uživatel~m nebo skupinám Uživatel~, a to bu~~
úpravou
konfigurace Instala~ního souboru Programu nebo nastavením na
Zoner ú~tu.
21.

OMEZENf ODPOV~DNOSTI A ZÁRUKY
Zoner nep~ebírá žádnou záruku za škody zp~sobené použitím
Programu na jakémkoliv Za~ízení, Škody zp~sobené nesprávným
informováním Uživatel~~o podmínkách užíváni Programu
vyplývajících z Ujednání ani za žádné jiné škody nep~ímo spojené s
užitím tohoto Programu. ZONER ANI JEHO DODAVATELÉ ~l
PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST NAHRADIT DRŽITELI LICENCE NEBO
UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ 11E11 OSOB~~ŽÁDNÉ NEP~ÍMÉ,
NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANK~NÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA
UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODN~NÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ,
ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZA~ÍZENÍ NEBO SOFTWARU V~ETN~~
TOHOTO PROGRAMU, P~ERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU
OBCHODNÍCH INFORMACÍ ~l JINOU PEN~ŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ
V SOUVISLOSTI SE UJEDNÁNÍM NEBO SOFTWAREM, JEHOŽ
UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLAD~~UMOŽ~OVÁNO, A TO ANI V
P~ÍPAD~, ŽE DRŽITEL LICENCE NEBO UŽIVATEL BYLI ZONEREM NA
MOŽNOST VZNIKU T~CHTO ŠKOD UPOZORN~NI, P~I~EMŽ NEBUDE
BRAN Z~ETEL NA P~Í~INU ŠKODY ANI TEORII ODPOV~DNOSTI ZA
ŠKODU. OMEZENÍ ODPOV~DNOSTI ZA ŠKODU DLE P~EDCHOZÍ
V~TY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
P~ÍPUSTNÉM P~ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P~EDPISY. ODPOV~DNOST
ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM
P~ÍPAD~~NEP~ESÁHNE ~ÁSTKU' KTEROU DRŽITEL LICENCE NEBO
ANA OSOBA ZA PROGRAM SKUTE~N~~ZAPLATILI, ANI ~ÁSTKU
ODPOVÍDAlfd DOPORU~ENÉ PRODEJNÍ CEN~~PROGRAMU DLE
OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZÍSKÁ
NÍ PROGRAMU
PODLE TOHO, KTERÁ Z T~CHTO ~ÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.

22.

KOMPONENTY A SLUŽBY T~ETÍCH STRAN
Program a jeho sou~ásti mohou využívat programové komponenty
a služby t~etích stran. Zoner tyto služby pouze spouští a není na n~~
p~ipojen. Zoner se proto jmenovit~~z~íká veškeré odpov~dnosti za
funk~nost komponent a dostupnost služeb, stejn~~jako za jakékoliv
jejich viditelné nebo skryté chování' které jsou takto poskytovány,
a to nad rámec všech omezení odpov~dnosti a záruk
vyjmenovaných v Ujednání.
Google Maps API: Používáním funkce Google Maps v Programu se
Držitel licence zavazuje souhlasit s podmínkami použití spole~nosti
Google Inc., které jsou dostupné na adrese
http://maps.google.com/help/terms_maps.html.

23.

Po ukon~ení platnosti Licence:
Uživatel, který užívá Program s Licencí na uživatele, pop~.
uvedený typ Licence v rámci Hybridní licence, je p~ihlášen do
Programu a sou~asn~~není p~i a po ukon~ení platnosti Licence
p~ipojen k síti Internet, je neprodlen~~povinen se odhlásit, a to
ve všech p~ípadných nainstalovaných kopiích Programu.
Držitel licence, který užívá Program s Licenci na profil uživatele
nebo Licenci na za~ízení, pop~. kterýkoli z uvedených typ~~
Licence v rámci Hybridní licence, je povinen Program
neprodlen~~odinstalovat, a to ze všech Za~ízení' na kterých je
Program instalován.

UKON~ENÍ PLATNOSTI LICENCE
Licence pozbývá platnosti v p~ípad~~porušení jakéhokoliv bodu
Ujednání ze strany Držitele licence. P~i ukon~ení platnosti Licence
je Zoner oprávn~n ukon~it možnost užívání Programu odebráním
Licence ze Zoner ú~tu Držitele licence nebo Uživatele.
Jakékoliv ustanoveni tohoto Ujednání m~že být zm~n~no nebo
Ujednání m~že být dopin~no na základ~~jiného smluvního ujednání
mezi Držitelem licence a Zonerem.

P~floha ~. 1 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software

Jakékoliv další užívání Programu po ukon~ení platnosti Licence je
bez získání nové Licence v rozporu se zákonem a ustanoveními
Ujednání a m~že být trestn~~
stíháno.
24.

SOUHLAS S UJEDNÁNÍM
Podmínkou jakéhokoliv užívání Programu a jeho Instalace na
libovolné Za~ízení je souhlas s Ujednáním ze strany Držitele licence.
Souhlas je elektronicky zaznamenán. Pokud osoba se zn~ním
Ujednání nesouhlasí, nesmí Program instalovat ani jakkoliv užívat.

25.

PLATNOST UJEDNÁNÍ
Rozhodným právem Licence je právo ~eské republiky. Není-li mezi
Držitelem licence a Zonerem sjednáno jinak, veškeré spory budou
~ešeny soudy ~eské republiky. Dojde-li v pr~b~hu platnosti
Ujednání ke zm~nám v rozhodném právu, které se dotýkají
jakýchkoliv ustanovení Ujednání a mohou ovlivnit prava a
povinnosti vyplývající z Ujednání, z~stávají jakákoliv další
ustanovení Ujednání v platnosti.
Toto Ujednání je Zoner oprávn~n kdykoliv zm~nit, pokud je to
nezbytné, zejména:
s ohledem na zm~ny rozhodného prava;
z d~vod~~vývoje Programu;
z d~vod~~zm~ny provozních požadavk~~na poskytované služby
Zoneru nebo t~etích stran.
O zm~nách Ujednání je Zoner povinen Držitele licence informovat
nejmén~~30 dní p~ed nabytím ú~innosti zm~n, a to:
na E-mail, který Držitel licence zadal prost~ednictvím Zoner
ú~tu;
prost~ednictvím zpráv zobrazovaných Držiteli licence
v Programu;
jiným zp~sobem ur~eným na základ~~jiného smluvním
ujednáním mezi Držitelem licence a Zonerem.
Zoner negarantuje doru~ení zprávy Držiteli licence. Spolu
s informací o zm~n~~bude Držiteli licence poskytnuta možnost
souhlasit s novým zn~ním Ujednání nebo tuto zm~nu odmítnout a
z tohoto d~vodu licen~ní smlouvu vypov~d~t ve lh~t~~3 m~síc~.

konec textu ---
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P~íloha ~. 2
Podmínky pro z~ízení a užívání uživatelského ú~tu ZONER software, a. s., divize Software
s platností od 13. 9. 2016

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.

Tyto Podmínky pro z~ízeni a užívání uživatelského ú~tu (dale jen
„Podmínky") spole~nosti ZONER software, a. s., It: 49437381,
sídlem v Brn~, Nové sady 583/18, PS~~
602 00, zapsané
v obchodním rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl 8,
vložka ~. 5824, založené podle prava ~eské republiky (dale jen
„Zoner"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, vzájemná prava a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ~~smlouvy
o z~ízení a užívání uživatelského ú~tu (dále Jen „Smlouva")
uzav~ené mezi Zonerem jako provozovatelem internetové služby
Zoner ú~et (dale jen „Zoner ú~et") na jedné stran~~a fyzickou nebo
právnickou osobou (prost~ednictvím oprávn~ného zástupce), která
bude Zoner ú~et užívat, na stran~~druhé (dale jen „Uživatel").
Smlouva je uzav~ena okamžikem vytvo~ení Zoner ú~tu.

Vytvo~eni Zoner ú~tu je bezplatné. Vytvo~eni musí být provedeno
osobn~~fyzickou osobou nebo oprávn~ným zástupcem právnické
osoby, kte~í budou tento ú~et fyzicky užívat a vytvo~ením ú~tu se
stávají jeho Uživatelem. Uživatel není oprávn~n Zoner ú~et
p~evést na jinou osobu. Jiný zp~sob vytvo~ení Zoner ú~tu není
dovolený, Pokud uživatel není pin~~svéprávný (nap~. z d~vodu
nezletilosti ~i omezení svéprávnosti), zastupuje jej p~i vytvo~ení
Zoner (au zákonný nebo jinak ustanovený zástupce (dale jen
„Zástupce"). Každý Uživatel je oprávn~n k vytvo~eni vice Zoner
ú~t~. Z~ízení a vedení každého Zoner ú~et je vázáno na
samostatnou Smlouvu mezi Zonerem a Uživatelem.
Pro vytvo~eni Zoner ú~tu není stanovena dolní v~ková hranice.
V p~ípad~~vytvo~eni Zoner ú~tu nezletilou osobou odpovídá za
p~ipadnou Škodu osoba, která nad nezletilou osobou zanedbala
dohled. Pokud Zoner ú~et zakládá Zástupce, ud~luje souhlas
s Podmínkami jménem takové osoby a nese odpov~dnost za
náležitý dohled nad používáním Zoner ú~tu Uživatelem v piném
rozsahu.

Pokud souhlas se Smlouvou ~iní fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak u~in~ním souhlasu prohlašuje, že má
oprávn~ní za tuto osobu ~init právní jednaní a p~ijímat závazky
obsažené ve Smlouv~.
2.

P~i z~ízení Zoner ú~tu je Uživatel povinen zadat platnou adresu
elektronické pošty (dale jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží jako
unikátní identifika~ní údaj Uživatele pro p~ihlášení k Zoner ú~tu na
webových stránkách Zoner ú~tu nebo prost~ednictvím Softwaru
nebo Dalších produkt~, pop~. produkt~~t~etích stran a také jako
komunika~ní prost~edek Zoneru s Uživatelem. Uživatel se zavazuje
poskytnout pro z~ízení Zoner ú~tu výhradn~~takový E-mail, který je
oprávn~n užívat a který je funk~ní (tj. jsou na n~j doru~ovány
zprávy).

Ú~EL ZONER U~TU
Zoner ú~et je službou v síti internet. Zoner ú~et piní funkci
uživatelského ú~tu Uživatele sdružujícího data a nástroje spojené
s užíváním vybraných programových produkt~~(dale je „Software")
nebo služeb a produkt~~(dale je „Další produkty"), zejména, nikoliv
však výlu~n~~t~ch, jichž je Zoner autorem nebo provozovatelem.
ú~elem Zoner ú~tu jsou p~edevším:
evidence údaj~~o Uživateli;
evidence a ov~~ování platebních údaj~~a nástroj~~Uživatele;
evidence a ov~~ováni oprávn~ní a jeho rozsahu k užívání
k Softwaru, k n~muž Uživatel oprávn~n~~nabyl pravo užívání
(dale jen „Licence");
evidence a ov~~ování oprávn~ní a jeho rozsahu k užívání
Dalších produkt~~(dale jen „P~ístupy");
evidence ú~etních a eviden~ních doklad~~k Softwaru a Dalším
produkt~m;
nastavení n~kterých vlastností (konfigurace) Softwaru a
Dalších produkt~;
evidence a nastavení souhlas~~se zpracováním osobních
údaj~;
- evidence a nastavení souhlas~~se zasíláním hromadných
sd~lení Uživateli Zone rem;
individuální komunikace Uživatele se Zonerem, vztahující se
k poskytovanému Softwaru nebo Dalším produkt~m
(poskytování technické podpory, vy~izování reklamaci apod.).
Rozsah a podmínky služeb poskytovaných prost~ednictvím Zoner
ú~tu, pokud nejsou p~ímo stanoveny v t~chto Podmínkách,
stanovuje Zoner dále v ceníku a ve všeobecných obchodních
podmínkách (dale je spole~n~~„Obchodní podmínky"), které jsou
nedílnou sou~ástí Smlouvy a které Zoner zve~ej~uje obvykle na
webové stránce Zoneru nebo v jiných ve~ejn~~dostupných
materiálech.
Uživatel bere na v~domí, že na ov~~ení platnosti Licence nebo
P~ístup~~prost~ednictvím Zoner ú~tu m~že být vázáno používání
n~kterého Software nebo Dalších služeb. Konkrétní rozsah a
podmínky služeb poskytovaných prost~ednictvím Zoner Ulu však
nemají vliv na rozsah a podmínky poskytování Software a Dalších
produkt~, p~ípadn~~produkt~~t~etích stran, které Zoner ú~et
využívají k ov~~ení oprávn~ní jejich užívání, a jsou p~edm~tem
dalších smluvních vztah~~se Zonerem nebo t~etími stranami.

P~íloha ~. 2 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

VYTVO~ENI ZONER Ú~TU

V p~ípad~~použití nesprávného E-mailu je Zoner oprávn~n
znemožnit vytvo~ení takového Zoner ú~tu nebo jej následn~~Zrušit
dle ~lánku 7 Podmínek. Nesprávným E-mailem se rozumí zejména
takový E-mail, který již byl použit pro vytvo~ení Zoner ú~tu jiného
uživatele, než který ú~et zakládá, nebo neexistující E-mail. Za
správnost poskytnutého E-mailu odpovídá výhradn~~Uživatel.
Uživatel je oprávn~n E-mail kdykoliv zm~nit na stránkách Zoner
ú~tu.
4.

OV~~ENÍ UŽIVATELE
Užívání n~kterých služeb Zoner ú~tu m~že být podmín~no
ov~~ením Uživatele (dale jen „Ov~~ení" a „Ov~~ený uživatel").
Sou~ástí ov~~ení m~že být požadavek na zadání osobních údaj~~
Uživatele, které umož~uji jeho jednozna~nou identifikaci jako
fyzické osoby. B~hem Ov~~eni je Uživatel povinen zadat pravdivé,
správné a nezavád~jící údaje. Zoner je oprávn~n vyžádat si od
Uživatele potvrzení údaj~~dokládající jeho skute~nou identitu, a to
zejména formou zaru~eného elektronického podpisu založeného
na kvalifikovaném certifikátu, pop~. p~edložením platných
osobních doklad~. V p~ípad~~zjišt~ní zadání nepravdivých nebo
nep~esných údaj~~je Zoner oprávn~n takové Ov~~ení zrušit.

5.

OCHRANA ZONER Ú~TU
Pro p~istup k Zoner ú~tu si Uživatel voli heslo. P~i volb~~hesla m~že
být po Uživateli požadováno, aby jím zvolené heslo obsahovalo
stanovený minimální celkový po~et znak~~nebo aby jeho struktura
zahrnovala ur~ité alfanumerické znaky nebo symboly s ohledem na
bezpe~nost hesla.
Délka platnosti hesla m~že být Zonerem ~asov~~omezena od jeho
zvolení Uživatelem. Opakované zadání stejného nebo velmi
podobného hesla použitého v minulosti m~že být omezeno. Po
uplynuti doby platnosti hesla je Uživatel vyzván ke zm~n~~hesla
potvrzeného zadanIm p~vodního hesla p~i Ohlášení se k Zoner
ú~tu.
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Dojde-li ke ztrát~~hesla, m~že Uživatel prost~ednictvím webové
stránky Zoner ú~tu požádat zaslání ~asov~~omezeného odkazu pro
zm~nu hesla. Zm~na hesla m~že být podmín~na zodpov~zením
kontrolních otázek, které zvolil Uživatel v nastavení Zoner ú~tu.

- Zástupce (ve smyslu Podmínek) nebo d~dic Uživatele Zoner
ú~tu a tuto skute~nost v~rohodn~~
prokáže.

Uživatel je povinen udržovat heslo v tajnosti a nezp~ístup~ovat jej
jakékoliv t~etí osob~. V p~ípad~~podez~ení na prozrazení hesla je
Uživatel povinen ve vlastním zájmu neprodlen~~heslo zm~nit.
V p~ípad~, že Ov~~ený uživatel zjistí, že mohlo dojit ke zneužiti
hesla, m~že požádat Zoner o zablokování p~ístupu ke svému Zoner
ú~tu prost~ednictvím odd~lení technické podpory Zoneru. Tato
služba m~že být zpoplatn~na dle Obchodních podmínek.

Úkon zrušeni Zoner ú~tu je nevratný. Uživatel souhlasí, že o Zoner
ú~tu, který byl zrušen (dále jen „Zrušený ú~et") m~že Zoner nadále
evidovat po neomezenou dobu skute~nost, že Zrušený ú~et byl
v minulosti užíván a s jakým E-mailem bylo jeho užívání spojeno.
Ostatní Zákaznická data jsou zrušením ú~tu odstran~na, ~ehož
p~ímým d~sledkem je nevratné odebrání a ukon~ení veškerých
Licencí a P~ístup~~uložených na Zrušeném ú~tu. Sou~asn~~bude
také odstran~n veškerý obsah z úložiš~, která jsou p~ímo spojena
s užíváním Softwaru nebo Dalších produkt~, k nimž se vážou
Licence a P~ístupy uložené na Zrušeném ú~tu.

Rozhodnutí o vyhov~ní žádosti o zrušení je pin~~
na Zoneru.

Uživatel výslovn~~souhlasí, že poskytl-li na Zoner ú~tu E-mail, který
z jakýchkoliv d~vod~~m~že v budoucnu p~ejít do užívání t~etí osoby
(nap~íklad zrušením e-mailové schránky nebo jejfm p~evedením na
jinou osobu), je si pin~~v~dom toho, že veškeré údaje, Licence a
P~ístupy uložené na tomto Zoner ú~tu mohou být zp~ístupn~ny
osob~, která nov~~získala právo užívat uvedený E-mail, pokud tyto
údaje Uživatel z ú~tu neodstranil.

Zoner je rovn~ž oprávn~n zrušit bez náhrady jakýkoliv Zoner ú~et,
ke kterému nebyl po dobu p~ti let zaznamenán žádný p~ístup.
O této skute~nosti bude nejmén~~rok p~ed uplynutím této doby
Uživatel informován na E-mail. Nové založení Zoner ú~tu na stejný
E-mail je povoleno.

Zoner prohlašuje, že veškeré p~ístupy k Zoner ú~tu prost~ednictvím
sít~~internet jsou zabezpe~eny pomocí šifrovaných p~enosových
protokol~. K zabezpe~eni spojení se serverem Zoner ú~tu a
zajišt~ní d~v~ryhodnosti používá Zoner EV SSL certifikát umož~ující
a utentizaci provozovatele.

Zoner je oprávn~n znep~ístupnit jakýkoliv Zoner ú~et:
který je využíván v rozporu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy;
byl zneužit k neoprávn~nému užívání Softwaru nebo Dalších
produkt~;
na základ~~pravomocného rozhodnutí nebo p~edb~žného
opat~ení soudu podle rozhodného práva.

Zákaznická data (definováno dále ve Smlouv~) jsou ukládána na
zabezpe~ených serverech Zoneru.
6.

Znep~ístupn~nfm Zoner ú~tu se rozumí znemožn~ní p~ihlášení
Uživatele, nikoliv zrušení Zoner ú~tu.

VEDEN( ZONER Ú~TU
Uživatel je oprávn~n na svém Zoner ú~tu voln~~disponovat
s veškerými svými údaji a nastavením Softwaru a Dalších produkt~,
které Zoner ú~et Uživateli zobrazuje (dále jen souhrnn~~
„Zákaznická data") a Zákaznická data prost~ednictvím dostupných
funkci Zoneru upravovat a dopl~ovat (dále jen „úkony"). Uživatel
bere na v~domí, že n~která Zákaznická data nelze zm~nit. Uživatel
bere na v~domí, že terminologie použitá v Zákaznických datech
nemusí být shodná s terminologií používanou v Softwaru nebo
Dalších produktech nebo v dokumentaci k nim (nap~. ozna~ení
„uživatel" ~i „licence"). Odpovídající výklad termín~~vždy vyplývá
z kontextu a nemá vliv na platnost ustanovení Smlouvy. V p~ípad~~
nejasností p~i provedení úkonu se m~že Uživatel obrátit na Zoner.
Není-li pro konkrétní Software nebo Další produkt stanoveno jinak,
je Uživatel oprávn~n p~evád~t Licence a P~ístupy na jiné Zoner ú~ty
(dále jen „P~evod") nebo rozši~ovat možnosti užívání Softwaru a
Dalších produkt~~dalším osobám. P~evodem Uživatel bezvýhradn~~
souhlasí s tím, že si je v~dom, že:
P~evod musí být v souladu se smluvními podmínkami užívání
Softwaru nebo Další služby;
je k P~evodu oprávn~n, vykonává-li P~evod jménem právnické
osoby;
P~evod Licencí nebo P~ístup~~je nevratný.

8.

Pokud je n~jaká osoba sou~asn~~Uživatelem vice Zoner ú~t~, m~že
Zoner požádat o slou~ení t~chto ú~t~~do jednoho (dále jen
„Slou~ení"). P~i Slou~ení Uživatel ur~í, který Zoner ú~et bude
zachován (dále jen „Cílový ú~et") a který bude zrušen. Na Cílový
ú~et budou p~evedena Zákaznická data ze Zrušeného ú~tu.
Uživatel bere na v~domí, le p~evod n~kterých Zákaznických dat na
Cílový ú~et m~že být omezen. V p~ípad~~Zákaznických údaj~, které
mohou být pro Zoner ú~et unikátní, budou použita výhradn~~data
Cílového ú~tu.
Nárok na Slou~ení ú~t~~není automatický a m~že být Zonerem
zpoplatn~n dle Obchodních podmínek.
9.

ZRUŠENÍ A ZNEP~ÍSTUPN~NÍ ZONER Ú~TU

Rovn~ž jakýkoliv p~ístup k Zákaznickým dat~m je dovolen výhradn~~
prost~edky, které Zoner Uživateli poskytl nebo vysloven~~uvolnil
k užití. Jakýkoliv jiný p~istup k Zákaznickým dat~m je zakázán a
Zoner si vyhrazuje právo v p~ípad~~zjišt~ní takového p~ístupu, který
byl autorizován heslem Uživatele, okamžit~~konkrétní Zoner ú~et
znep~ístupnit.
10.

P~íloha ~. 2 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software

ZPRACOVÁN( A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ~~
Používáním Zoner ú~tu souhlasí Uživatel s politikou Zoneru p~i
práci s osobními daty. Nakládání s E-mailem, p~ípadn~~dalšími
údaji Uživatele získanými se z~ízeným Zoner ú~tem se ~ídí pravidly
ochrany osobních údaj~~spole~nosti ZONER software
(https://www.zoner.cz/zoner/ochrana-osobnich-udaju.aspx).

Každý Zoner ú~et je zakládán na dobu neur~itou. Uživatel se m~že
rozhodnout, že Zoner ú~et již nebude dále používat, žádost
ofilzrušení ú~tu zadá Uživatel na webové stránce Zoner ú~tu po
p~ihlášení. Zoner není povinen jakkoliv p~ezkoumávat d~vody
zrušení Zoner ú~tu a žádosti bezprost~edn~~
vyhoví.
žádost o zrušení Zoner irctu m~že být podána take písemn~~na
adresu sidle Zoneru, a to pouze za p~edpokladu, že žádost
p~edkládá:
Uživatel, který je Ov~~eným uživatelem;
osoba, která jinak v~rohodn~~prokáže, že je Uživatelem Zoner
ú~tu, který požaduje zrušit;

PAÍSTUP K ZONER O~TU
Vytvo~eni Zoner ú~tu a p~ihlášení Uživatele k Zoner ú~tu je možné
výhradn~~prost~ednictvím technických prost~edk~, které k tomuto
ú~elu u~inil ve~ejn~~dostupnými Zoner, tj. zejména
prost~ednictvím:
webových stránek Zoner ú~tu;
Softwaru nebo Dalších produkt~;
webových stránek nebo produkt~~t~etích stran, které k tomu
Zoner zvláš~~ur~il.

Uživatel je odpov~dný za veškeré úkony, které na Zoner ú~tu ~iní,
a to v piné rozsahu. Uživatel bere na v~domí skute~nost, že
n~které úkony se Zákaznickými daty mohou být nevratné. Zoner
není povinen Uživateli vyhov~t požadavku na obnovu Zákaznických
dat po chybn~~provedeném úkonu ani v p~ípad~, že je to technicky
možné, nebo v p~ípad~~vyhov~ní je oprávn~n tuto službu Uživateli
zvláš~~individuáln~~zpoplatnit.
7.

SLOU~ENÍ VÍCE ZONER Ú~T~~

11.

INFORMACE 0 POUNVAN(
Webové stránky Zoner ú~tu mohou sbírat údaje o vybraných
Úkonech, které Uživatel ~iní, v~etn~~doby používání. Získané údaje
jsou p~edávány Zoneru výlu~n~~anonymn~, nejsou jakkoliv
spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner ú~tem a slouží
výhradn~~pro statistické ú~ely, podporu vývoje a optimalizaci
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Zoner ú~et zakládat ani používat. V p~ípad~, že již v minulosti sv~j
souhlas poskytla, m~že jej kdykoliv odvolat zrušením Zoner ú~tu.

Zoner ú~tu. Údaje jsou ukládány na zabezpe~ených serverech
Zoneru.

•

Krom~~Age uvedených údaj~~Zoner uchovává údaje o všech
Uživateli navštívených webových stránkách Zoner ú~tu a
navštívených odkazech a pohybu Uživatele na webových
stránkách. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies na
po~íta~i Uživatele a jsou anonymizovány. Webové stránky Zoner
ú~tu používají službu Google Analytics, poskytovanou spole~ností
Google, Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics používá
k ukládáni soubor~~cookies, které jsou textovými soubory
ukládanými do po~íta~e Uživatele a umož~ují analýzu zp~sobu
užívání Zoner ú~tu Uživateli. Informace vytvo~ené souborem
cookie o užívání Zoner ú~tu (v~etn~~IP adresy) budou spole~ností
Google p~eneseny a uloženy na serverech této spole~nosti. Google
bude užívat t~chto informed pro ú~ely vyhodnocování užíváni
Zoner ú~tu a vytvá~ení zpráv o aktivit~~jejích Uživatel~~ur~ených
Zoneru a pro poskytování dalších služeb týkajících se ~inností na
Zoner ú~tu a užívání internetu v~bec. Google m~že take
poskytnout tyto informace t~etlm osobám, bude-li to požadováno
zákonem nebo bude-li takovéto t~etí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat IP Uživatele adresu
s jakýmikoli jinými daty, která ma k dispozici. V žádném p~ípad~~
nejsou Googlu p~edávány jakékoliv osobní údaje Uživatele ani
Zákaznická data.

13.

Uživatel automaticky souhlasí se sbíráním, uložením a
vyhodnocováním výše uvedených anonymních dat ve výše rozsahu
v souladu s politikou Zoneru p~i práci s osobními daty obsaženou
v Obchodních podmínkách. Zasílání výše uvedených údaj~~Zoneru
nem~že Uživatel p~erušit.
12.

SOUHLAS S PODMiNKAMI
Užívání Zoner ú~tu je ze strany Zoneru umožn~no na základ~~
souhlasu Uživatele s Podmínkami. Souhlas je elektronicky
zaznamenán. Pokud osoba se zn~ním Podmínek nesouhlasí, nesmí

PLATNOST PODMÍNEK
Rozhodným právem Podmínek je právo ~eské republiky. Zoner
sou~asn~~respektuje zákony zemi, v nichž se fyzicky nacházejí
po~íta~e, na kterých je Zoner ú~et provozován. Zoner jakkoliv
teritoriáln~~neomezuje možnost užívání Zoner ú~tu.
Není-li mezi Uživatelem a Zonerem stanoveno jinak, veškeré spory
budou ~ešeny soudy ~eské republiky. Dojde-li v pr~b~hu platnosti
Smlouvy ke zm~nám v rozhodném právu, které se dotýkají
n~kterých ustanovení Smlouvy, z~stávají jakákoliv další ustanovení
Smlouvy v platnosti.
Zoner si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu zm~nit tyto
Podmínky, pokud je to nezbytné, zejména:
s ohledem na legislativní zm~ny rozhodného práva;
z d~vod~~vývoje Zoner ú~tu;
z d~vod~~zm~ny provozních požadavk~~Zoner ú~tu nebo
poskytovaných služeb.
O zm~nách Podmínek je Zoner povinen Uživatele informovat
nejmén~~30 dní p~ed nabytím ú~innosti zm~n, a to:
zasláním této informace na E-mail;
prost~ednictvím zprávy zobrazované Uživateli na webových
stránkách Zoner ú~tu;
jiným zp~sobem ur~eným na základ~~jiného smluvního
ujednáním mezi Uživatelem a Zonerem.
Zoner negarantuje doru~ení zprávy Uživateli. Spolu s informací
o zm~n~~bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s novým
zn~ním Podmínek nebo jej odmítnout a Smlouvu vypov~d~t ve
lh~t~~3 m~síc~.
Jakékoliv ustanovení t~chto Podmínek m~že být zm~n~no nebo
Smlouva m~že být dopin~na na základ~~jiného smluvního ujednáni
mezi Držitelem licence a Zonerem.

konec textu
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P~íloha ~. 3
Všeobecné obchodní podmínky ZONER software, a. s., divize Software
pro prodej softwarových produkt~~a služeb divize Software (zejména program Zoner Photo Studio, zakázkové
fotoprodukty, dopl~kové produkty a služby k Zoner Photo Studiu)
s platností od S. 10. 2016
1.

ZAKLADNf USTANOVENÍ

Objednávku m~že Kupující u~init na k tomu ur~ených
internetových stránkách Zoneru, v softwarové aplikaci Zoneru ~i
jiným vhodným zp~sobem, a to zejména poštou, elektronickou
poštou, telefonicky ~i osobn~~
v sidle Zoneru.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") obchodní
spole~nosti ZONER software, a. s., I~O: 49437381, sídlem v Brn~,
Nové sady 583/18, PS~~
602 00, zapsané v obchodním rejst~íku
vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka ~. 5824,
založené podle práva ~eské republiky (dále jen „Zoner"), upravuji
vztahy mezi Zonerem a Kupujícím v souvislosti s poskytováním
softwarových nebo jiných produkt~~vytvo~ených a nabízených
Zonerem (dále jen „produkt").
Kontakty Zoneru:
Obecné dotazy — produkty, ceny:

13.
, tel.

Obchodní dotazy — licence pro organizace, kalkulace:
tel
Objednávky, expedice, reklamace:
Technická a uživatelská podpora:
, online
formulá~~technické podpory
„Kupujícím" se rozumí spot~ebitel nebo organizace, kterému
Zoner úplatn~~poskytuje produkt, p~i~emž:
„Spot~ebitelem" se rozumí každý ~lov~k, který mimo rámec
své podnikatelské ~innosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolán' uzavírá smlouvu se Zonerem nebo
sním jinak jedná.
„Organizací" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se
Zonerem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti
s vlastní podnikatelskou nebo jinou ~innosti, v rámci
samostatného výkonu svého povolání anebo jménem ~i na
ú~et organizace. Pokud Kupující v objednávce uvede
identifika~ní ~íslo organizace (I~O), bere na v~domí, že se na
n~j v t~chto VOP vztahují pravidla pro organizace. Pokud
smlouvu se Zonerem uzavírá fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak uzav~ením této smlouvy prohlašuje, že
má oprávn~ni za tuto osobu ~init právní jednání a p~ijímat
závazky ve smlouv~~obsažené.
Informace o produktu a cen~~uvád~né Zonerem jsou závazné s
výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány v~etn~~všech dani
(nap~. DPH) a poplatk~~platných v ~R, nezahrnují však náklady na
doru~ení.
Kupující bere na v~domí, le kone~né ceny produkt~~mohou být
uvád~ny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s p~íslušnými
právními p~edpisy. Z toho d~vodu m~že v konkrétních p~ípadech v
kone~ném sou~tu cen sou~asn~~objednávaných produkt~~docházet
k nepatrným rozdíl~m od prostého sou~tu uvedených cen.
P~ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není p~ijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzav~ené v jiné než písemné form~,
které vykazuje odchylky od skute~n~~ujednaného obsahu smlouvy,
nemá právní ú~inky.
P~evzetí nevyžádaného pin~ni ze strany Kupujícího neznamená
p~ijetí nabídky.
Není-li Zonerem uvedeno jinak, na p~ípadné dárky a jiné bonusy,
které Zoner v~nuje Kupujícímu k objednávaným produkt~m, se
nevtahuje odpov~dnost za vady popsaná níže.
2.

Kupující si je v~dom, že koupi produkt~~z Obchodni nabídky Zoneru
mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných zna~ek,
obchodních názv~, firemních log ani jiných zákonem chrán~ných
ozna~ení náležících Zoneru ~i jeho obchodním partner~m, není-li
v konkrétním p~ípad~~zvláštni smlouvou ujednáno jinak.

OBJEDNÁVKA, UZAV~ENÍ SMLOUVY
Smlouva je uzav~ena v okamžiku, kdy Zoner Kupujícímu potvrdí
objednávku. Uzav~ením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil
s t~mito VOP a že s nimi souhlasí.

P~íloha ~. 3 ke Smlouv~~o poskytnutí licence k software

DORU~ENÍ PRODUKTU
Zoner se zavazuje, že Kupujícímu p~edá produkt a umožní mu
k n~mu nabýt vlastnické právo (pokud zahrnuje hmotnou v~c) a
užívat jej, a to prost~ednictvím fyzického p~edání, sít~~Internet
nebo jiným dohodnutým zp~sobem, a je-li produktem nebo
zahrnuje-li produkt autorské dílo, umožní mu nabýt licenci k jeho
užívání. Zoner produkt p~edá v ujednaném množství, kvalita a
provedeni budou odpovídat informacím o produktu uvád~ných
Zonerem.
Doru~ovací doba závisí na povaze objednaného produktu a
zp~sobu dopravy, který si Kupující zvolí. Je uvedena u jednotlivých
produkt~~na internetových stránkách Zoneru nebo v softwarové
aplikaci Zoneru.
Povinnost p~edat produkt Kupujícímu spiní Zoner tím, že
Kupujícímu umožní s produktem nakládat v míst~~pin~ní a
Kupujícího o této skute~nosti v~as informuje.
Kupující je povinen produkt p~evzít a zaplatit. Kupující se stane
vlastníkem produktu (pokud zahrnuje hmotnou v~c) a v p~ípad~~
digitálního obsahu držitelem licence teprve úpiným zaplacením
kupní ceny Zoneru.
V p~ípad~~doru~ení produktu prost~ednictvím dopravce je Kupující
povinen p~i p~ebírání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její
stav (po~et balík~, neporušenost p~epravního obalu apod.).
Kupující je oprávn~n nep~evzít zásilku, která neodpovídá smlouv~~
zejména tím, že je neúpiná nebo poškozená. Pokud takovou zásilku
Kupující od dopravce p~evezme, požádá dopravce o uvedení
odchylek od smlouvy do p~edávacího protokolu nebo sepsání
reklama~ního protokolu. Neu~iní-li tak, nemusí brát Zoner na
odchylky z~etel.
Je-li produktem digitální obsah a není-li tento sou~asn~~vázaný na
dodání jiné hmotné v~ci (nap~íklad datového nosi~e), p~edá Zoner
produkt elektronickou cestou. Autorizaci k užívání obsahu
poskytne Zoner Kupujícímu ve form~~kódu zaslaného e-mailem,
dodaného na tiskovin~~nebo p~ímým vložením na Zoner ú~et
zvolený Kupujícím, jehož využíváním je podmín~no užívání
produktu. Vyžaduje-li digitální obsah p~enos nebo instalaci na
po~íta~e, umožní Zoner Kupujícímu staženi tohoto obsahu. Osoba,
na jejíž Zoner ú~et Kupující vloží víceuživatelskou licenci, je
považována za správce licence.
Je-li Kupujícím Organizace, m~že Zoner nebo jeho obchodní
partner podmi~ovat vydání produktu p~edložením osobního
dokladu osoby, která produkt p~ebírá, nebo piné moci ud~lené
statutárním zástupcem Organizace této osob~~(není-li tato osoba
sama statutárním zástupcem).
Je-li z d~vod~~na strand Kupujícího nutné produkty doru~it
opakovan~~nebo jiným zp~sobem, než Kupující zvolil v objednávce,
je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doru~ením produktu, p~ípadn~~s jiným zp~sobem doru~ení.
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Je-li Kupujícím objednáno doru~ení produktu mimo zem~~Evropské
unie, m~že doru~ovaný produkt podléhat clu nebo jiným
poplatk~m, které se ~ídí právem zem~, do které ma být produkt
doru~en. Veškeré takové poplatky hradí Kupující jakožto dovozce.
Dodržení p~ípadných povinností vyplývajících ze zákon~~
regulujících dovoz platných v zemi, do které ma být produkt
doru~en, je v~ci Kupujícího.

S.

Doklady k produktu, zejména da~ový doklad, potvrzeni a
certifikáty, odešle Zoner Kupujícímu nejpozd~ji do dvou pracovních
dn~~od p~evzetí produktu Kupujícím. Není-ii ujednáno jinak,
p~edává Zoner Kupujícímu doklady v elektronické podob~. Da~ový
doklad je v takovém p~ípad~~ve formátu PDF a je opat~en
elektronickou zna~kou založenou na kvalifikovaném certifikátu a
spl~uje veškeré právní náležitosti ~R a sm~rnice EU.
Požádá-li oto Kupující, potvrdí mu Zoner v písemné form~, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného pin~ni a
jakým zp~sobem m~že Kupující práva z nich uplatnit.
Nep~evezme-li Kupující produkt v dohodnuté dob~~z d~vodu na
jeho stran~, Zoner je oprávn~n poté, co Kupujícího prokazateln~~emailem upozorni a poskytne mu novou p~im~~enou lh~tu pro
p~evzetí, a Kupující produkt op~t nep~evezme, od smlouvy
odstoupit a produkt vhodným zp~sobem prodat jiné osob~.
Náklady na uskladn~ní a náklady marného dodání produktu
z d~vodu nedostatku sou~innosti na stran~~Kupujícího v nezbytn~~
nutné výši je Zoner oprávn~n v~~i kupujícímu zapo~íst na výt~žek
prodeje. Toto ustanovení se netýká zakázkových produkt~~
obsahujících autorské dílo, na nakládání s nímž nemá Zoner licenci.
4.

Cena v~.
DPH

Poznámka

P~edání
prost~ednictví
m internetu

zdarma

pouze pro software nebo jiný
digitální obsah bez hmotného
nosi~e

~eská pošta —
doporu~ený
balí~ek

70 K~~

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Kurýrni služba
PPL — balík

70 K~~

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Kuryrnt služba
DPD — balík

a) 138 KC
b) 278 K~~

Uloženka —
výdejní místa
Uloženka
Premium a
Uloženka
Partner

25 K~~

Osobní odb~r
v sidle Zoneru
(Nové sady
18, Brno)

zdarma

pouze pro zakázkové
fotop~edm~ty:
a) fotoknihy, fotokalendá~e
b) fotoobrazy
pouze pro krabicová baleni
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Zp~sob platby

Cena v~. DPH

On-line platební kartou

zdarma

On-line službou PayPal

zdarma

Bankovním p~evodem

zdarma

Hotov~~nebo kartou na
výdejním míst~~Uloženka

42 K~~

Hotov~~nebo kartou v sidle
Zoneru

zdarma

Hotov~~p~i p~evzetí zásilky
Od ~eské potty

30 K~~

Hotov~~nebo kartou p~i
p~evzetí zásilky od PPL

30 K~~

Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner ú~tu zvolí
možnost uložení zvoleného zp~sobu platby i pro následující
objednávky (dostupná jen pro vybrané zp~soby on-line platby),
uloží Zoner platební údaje Kupujícího na zabezpe~eném serveru.
Zoner je oprávn~n využívat t~chto platebních údaj~~pouze pro
úhradu produkt~~v~dom~~
objednaných Kupujícím.

DOSTUPNÉ ZP~SOBY DOPRAVY

Zp~sob
dopravy

P~I1fMAN~~PLATBY

Zpracování platby za objednávky došlé od Kupujícího
prost~ednictvím jiné než ~eské nebo slovenské jazykové mutace
formulae nebo platby za využiti služby Zoner Pohlednice pro
Zoner zajiš~uje spole~nost Zoner Inc., 1275 Shiloh Road NW, Suite
2750, Kennesaw, GA 30144, USA.
6.

VÝROBA ZAKÁZKOVÝCH PRODUKT~~
P~edm~tem smlouvy m~že být produkt vyráb~ný na zakázku,
nap~íklad tišt~ný produkt s individuálním obsahem Kupujícího.
Sou~ástí objednávkového procesu je v takovém p~ípad~~p~edání
obrazových dat Kupujícího Zoneru. Obrazová data mají obvykle
podobu fotografií Kupujícího vsazených do šablony poskytnuté
Zonerem. Kupující je p~ipravuje v k tornu ur~ené softwarové
aplikaci Zoneru, prost~ednictvím které je zárove~~p~edává Zoneru.
P~edání obrazových dat Kupujícím je podmínkou pro zahájení
výroby produktu Zonerem.
Kupující je povinen p~ed odesláním Zoneru zkontrolovat podobu
obrazových dat. Zoner neprovádí jejich kontrolu p~ed vytišt~ním a
neodpovídá ani za zjevné vady vzniklé na stran~~Kupujícího (nap~.
textové chyby, chyb~jící ~ásti fotografie nebo neodpovídající
kvalita fotografie).
Není-li mezi Zonerem a Kupujícím dohodnuto jinak, Zoner zapo~ne
práce na výrob~~produktu až po zaplacení kupní ceny v~etn~~
dopravného Kupujícím. Doba výroby je sou~ásti doru~ovací doby.
Doru~ovací doba po~íná b~žet v okamžiku zaplacení Kupujícím a
trvá maximáln~~15 pracovních dn~.
Odpov~dnost za zákonnou a etickou nezávadnost použitých
fotografii, které jsou sou~ástí obrazových dat, nese výhradn~~
Kupující. Zoner si vyhrazuje právo neuzav~ít smlouvu nebo od ní
odstoupit s okamžitou ú~innost', pokud by výroba produktu nebo
jeho p~edání Kupujícímu byly v rozporu s právními p~edpisy,
dobrými mravy, zásadami ~ádného ob~anského soužití nebo by
mohlo zp~sobit Škodu t~etí osob~.
Specifická ustanovení pro službu Zoner Pohlednice

Ceny dopravy jsou platné pro doru~eni na území ~eské republiky a
již zahrnují p~ípadné náklady na kompletaci a zabaleni produktu.
—(,to ~ást stránky je zám~rné prázdna

P~íloha ~. 3 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

Kupující nese pinou odpov~dnost za správnost údaj~~zadaných
v aplikaci b~hem tvorby pohlednice, zejména adresy p~íjemce.
Pokud je adresa zadána nesprávn~~nebo neúpin~, Kupující nemá
náhradu na náhradu škody v p~ípad~~nedoru~eni pohlednice.
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Zoner odpovídá za bezchybnou výrobu pohlednice a její v~asné
p~edání poštovnímu p~epravci (zejména ~eská pošta, s. p., a další
zahrani~ní dopravci). Zoner nenese žádnou zodpov~dnost za

8. SPECIFICKÉ PODM(NKY PRO VÝUKOVÉ TERMÍNOVANÉ
(P~EDPLACENÉ)
DPLACENt) LICENCE
Objednáni a aktivace

zpožd~ní nebo nedodání zásilky z d~vodu na strand p~epravce.
Kupující bere na v~domí, že ~as doru~eni pohlednice uvád~ný na
webových stránkách služby a v aplikaci je pouze orienta~ní a nelze
na jeho základ~~
vymáhat finan~ní kompenzaci. Pohlednice Zoner
podává k odeslání nejpozd~ji druhý pracovní den po doru~ení
obrazových dat Kupujícím.

-

Kupující nemá nárok na náhradu p~ímé, nep~ímé ani jakékoliv jiné
škody vzniklé nedoru~ením, zpožd~ným doru~ením adresátovi
nebo poškozením pohlednice b~hem p~epravy. V p~ípadech
!farad garantovaných zákonem cena této náhrady nep~esáhne
cenu zaplacenou Kupujícím za poskytnutí služby.

-

Za výrobu a odesláni pohlednic poskytovaných zdarma v rámci
marketingových akcí nebo dárk~~nelze vymáhat finan~ní ani jinou
náhradu.
Cena a podmínky služby Zoner Pohlednice se mohou m~nit bez
p~edchozího upozorn~ní.
7.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO DOMÁCÍ A KOMER~N( TERMÍNOVANÉ
(P~EDPLACENÉ) LICENCE

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

Objednání a aktivace

-

Termínovanou licenci si m~že Kupující objednat na ~asové
období nabízené Zonerem. Období platnosti licence za~íná
b~žet v okamžiku aktivace a kon~í ve stejný ~as posledního
dne objednaného období.
Licence se aktivuje vložením na Zoner ú~et (v p~ípad~~
víceuživatelských licencí jde o Zoner úlet správce licence).
Platbu za objednanou licenci uskute~ní Kupující p~edem
s využitím Zonerem nabízených zp~sob~~platby.
Licence je vázána na Zoner ú~et Kupujfcfho. Jednouživatelskou
licenci ani licenci s rodinným rozší~ením není možné p~edat
jiné osob~. V p~ípad~~
víceuživatelské licence jde o Zoner ú~et
správce pov~~eného Kupujícím jakožto držitelem licence.
Správcovství je možné p~edat jiné osob~.

Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner ú~tu
zvolí možnost automatického prodlužování licence, Zoner
Kupujícímu vystaví p~ed uplynutím b~žícího období autorizaci
k licenci na bezprost~edn~~navazující období, a to ve stejné
délce jako b~žící období. Cenu navazující licence Kupujícímu
ode~te prost~ednictvím zp~sobu platby zvoleného Kupujícím
na stejném míst~.
Pot~ebuje-li Kupující, který nevyužívá možnosti automatického
prodlužováni licence, objednat prodloužení licence na další
období p~ed uplynutím b~žícího období, u~iní tak v e-shopu
Zoneru, p~ímo v aplikaci nebo jiným dostupným zp~sobem
(e-mail, telefon).

-

9.

V p~ípad~, že Kupující, který si zvolil automatické prodlužování
licence, neuhradí cenu licence na navazující období (nap~.
z d~vodu nedostatku finan~ních prost~edk~~ve zvoleném
zp~sobu platby), vyzve Zoner Kupujícího k úhrad~~jiným
zp~sobem a autorizaci k navazující licenci vystaví po zaplacení
Kupujícím.
P~erušení b~žícího období platnosti licence není možné. Platbu
za termínovanou licenci Zoner nevrací.
Mimo období platnosti licence je pro uživatele program
dostupný pouze v rámci 30denniho zkušebního období nebo
30dennfho ochranného období, které Zoner m~že poskytnout
bezprost~edn~~po skon~ení platnosti licence.
--- tato ~ast strónky Jo zArti~rn~~
pr6zdna

P~íloha ~. 3 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

Pro zajišt~ní hladkého a nep~erušovaného p~echodu mezi
dv~ma obdobími Zoner Kupujícímu vystavuje 14 dní p~ed
uplynutím b~žícího období autorizaci k licenci na
bezprost~edn~~navazující období, a to ve stejné délce jako
b~žící období (tzv. automatické prodloužení). 0 této
skute~nosti informuje Kupujícího e-mailem a zašle mu fakturu
se lh~tou splatnosti 14 dní od data aktivace licence na
navazující období. Chce-li Kupující licenci na navazující období
využívat, fakturu ve lh~t~~
splatnosti uhradí.
Pot~ebuje-li Kupující objednat licenci na další období s v~tším
p~edstihem než 14 dní p~ed uplynutím b~žícího období, m~že
tak u~init v e-shopu Zoneru nebo jiným dostupným zp~sobem
(e-mail, telefon).

Ukon~ení

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

Ukon~ení

Termínovanou licenci si male Kupující objednat na ~asové
období nabízené Zonerem. Období platnosti licence za~íná
b~žet v okamžiku aktivace a kon~í ve stejný ~as posledního
dne objednaného období.
Datum aktivace si Kupující volí v objednávce. M~že být
stanoveno na 0 až 90 dni ode dne odeslání objednávky.
Platbu za objednanou licenci uskute~ní Kupující na základ~~
faktury vystavené Zonerem po p~ijeti objednávky. Splatnost
faktury je 14 dní od data objednávky.
Aktivace domácích licencí uživatel~~(žák~~a pedagog~) probíhá
automaticky b~hem prvního p~ihlášení uživatel~~do specificky
nastavené školní instalace programu b~hem období platnosti
licence. Období platnosti domácích licenci kon~í automaticky
31. 8. v 23.59 za p~edpokladu, že výuková licence nekon~i
d~íve.
Licence je vázána na Zoner ú~et správce pov~~eného
Kupujícím jakožto držitelem licence. Správcovství je možné
p~edat jiné osob~. Domácí licence uživatel~~jsou vázány na
Zoner ú~ty jednotlivých uživatel~~a není možné je p~edat.

Pokud se Kupující rozhodne automaticky prodlouženou
navazující licenci nevyužít, sail tuto skute~nost do konce
platnosti b~žícího období Zoneru a ten navazující licenci i
vystavenou fakturu stornuje.
V p~ípad~, že Kupující neuhradí ve lh~t~~splatnosti fakturu za
licenci, Zoner mate tuto licenci deaktivovat, a to i bez
p~edchozího upozorn~ni.
P~erušení b~žícího období platnosti licence není možné. Platbu
za termínovanou licenci Zoner nevrací.
Mimo období platnosti licence je pro uživatele program
dostupný pouze v rámci 30dennfho zkušebního období nebo
30denního ochranného období, které Zoner m~že poskytnout
bezprost~edn~~po skon~ení platnosti licence.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující je oprávn~n od smlouvy odstoupit kdykoliv p~ed dodáním
produktu.
Kupujfdm je Spot~ebitel
Spot~ebitel m~že odstoupit od smlouvy uzav~ené prost~ednictvím
internetu nebo telefonu do 14 dn~~od p~evzetí produktu nebo
poslední ~ásti dodávky, a to bez ohledu na zp~sob p~evzetí
produktu ~i provedení platby.
Spot~ebitel nem~že odstoupit od smlouvy v p~ípad~, je-li
objednávaným produktem:
služba, kterou Zoner poskytnul s p~edchozím výslovným
souhlasem Spot~ebitele p~ed uplynutím 14dennf lh~ty pro
odstoupení od smlouvy;
zboží, které bylo upraveno podle p~ání Spot~ebitele nebo pro
jeho osobu (zakázkový produkt);
digitální obsah, pokud porušil p~vodní obal jeho nosi~e (nap~.
rozbalené krabicové balení softwaru);
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digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosi~i a byl
dodán s p~edchozím výslovným souhlasem Spot~ebitele p~ed
uplynutím lh~ty pro odstoupení od smlouvy (software nebo
jiný obsah distribuovaný prost~ednictvím internetu).

prodleni s pin~ním jakýchkoli jiných závazk~~v~~i Zoneru ze
strany Kupujícího;
nevhodnosti obrazových dat dodaných Kupujícím za ú~elem
výroby zakázkového produktu pro tisk, zejména z d~vodu
jejích nekompletnosti nebo poškozeni;
svého odstoupení od licen~ního ujednání k softwaru nebo
jinému digitálnímu obsahu uzav~eného s Kupujícím k témuž
produktu.

Odstoupení od smlouvy Spot~ebitel Zoneru zašle nebo p~edá
v uvedené lh~t~. Nemusí uvád~t' d~vod, pro který od smlouvy
odstupuje. Pro usnadn~ni komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu ~i ~íslo objednávky, bankovní spojení a
zvolený zp~sob vráceni produktu.

Odstoupí-Ii Zoner od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již
zaplacené ceny za objednaný produkt. V p~ípad~~podstatného
porušení smlouvy ze strany Kupujícího je však Zoner oprávn~n
zapo~íst prokazatelné pohledávky vzniklé v d~sledku porušení
povinnosti Kupujícím (nap~. škody nebo zvýšené náklady) proti
pohledávce Kupujícího. Je-li d~vodem odstoupení od smlouvy
odstoupení od licen~ního ujednání Zonerem z d~vodu porušení
povinnosti Kupujícím, není Zoner povinen Kupujícímu zaplacenou
cenu ani její pom~rnou ~ást vracet.

K odstoupení m~že Spot~ebitel využít vzor formulae, který
nalezne na konci t~chto VOP.
Spot~ebitel bez zbyte~ného odkladu, nejpozd~ji do ~trnácti dn~~od
odstoupení od smlouvy na své náklady zašle nebo p~edá Zoneru
produkt, který od Zoneru obdržel. Produkt by m~ly být vrácen
Zoneru kompletní, nejlépe v p~vodním obalu, nesmí jevit známky
opot~ebení ani poškození.
Je-li vrácený produkt poškozen porušením povinnosti Spot~ebitele,
je Zoner oprávn~n v~~i Spot~ebiteli uplatnit nárok na náhradu
snížení hodnoty produktu a zapo~íst jej na vracenou ~ástku.

10.

Zoner Kupujícímu odpovídá, že produkt v okamžiku p~evzetí
Kupujícím nemá vady, zejména že:
produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, takové vlastnosti, které Zoner popsal ve své nabídce
nebo které Kupující mohl o~ekávat s ohledem na povahu a
ú~el produktu;
produkt se hodí k ú~elu, který pro jeho použití Zoner uvádí
nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;
produkt je v odpovídajícím množství, obvyklém provedení a
jakosti;
produkt vyhovuje požadavk~m právních p~edpis~.

Zoner je povinen Spot~ebiteli vrátit ~ástku pin~~
odpovídající cen~~
produktu a zaplaceným náklad~m na jeho dodání do 14 dn~~od
odstoupení od smlouvy, a to stejným zp~sobem, jakým platbu od
Spot~ebitele p~ijal. Nabízí-Ii Zoner v rámci ur~itého zp~sobu dodání
produkt~~n~kolik možností, je povinen Spot~ebiteli nahradit
nejlevn~jší z nich. Náklady spojené s navrácením produktu nese
Spot~ebitel.
Zoner není povinen vrátit ~ástku Spot~ebiteli drive, než mu
Spot~ebitel produkt doru~í nebo prokáže, že produkt Zoneru
odeslal.
Pokud byl sou~ástí objednávky dárek nebo jiný bonus v~novaný
Kupujícímu Zonerem, odstoupením od smlouvy pozbývá Kupující
nároku na tento bonus a je povinen jej vrátit Zoneru spolu se
zakoupeným produktem. Je-li bonusem služba, digitální obsah
nebo licence k n~mu, p~ípadn~~jiná nehmotná v~c, je Kupující
povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s nim a Zoner je oprávn~n
technickými prost~edky Kupujícímu v nakládání s bonusem
zabránit (nap~. deaktivací vydané licence, znep~ístupn~ním on-line
služby). Nebude-li bonus Kupujícím vrácen, bude jeho hodnota
brána jako bezd~vodné obohacení Kupujícího. Nebude-li vrácení
bonusu možné (nap~. z d~vodu jeho spot~ebováni nebo
neodebratelnosti), vzniká Zoneru právo na finan~ní náhradu ve výši
obvyklé ceny bonusu.
Kupujícím je Organizace
Organizace m~že odstoupit od smlouvy uzav~ené prost~ednictvím
internetu nebo telefonu v p~ípad~, že Zoner smlouvu nepiní, je
v prodlení s dodáním produktu více než 31 dn~~nebo dodaný
produkt vykazuje podstatnou vadu.
Odstoupení musí být písemné. Pro usnadn~ní komunikace je
vhodné v odstoupení uvést datum nákupu ~i ~íslo objednávky,
bankovní spojení a zvolený zp~sob vrácení produktu.
Zoner je povinen Organizaci vrátit ~ástku pine odpovídající cen~~
produktu a do 14 dn~~od odstoupení od smlouvy, a to stejným
zp~sobem, jakým platbu od Organizace p~ijal.
Zoner není povinen vrátit ~ástku Organizaci d~íve, než mu
Organizace produkt doru~í nebo prokáže, že produkt Zoneru
odeslala.
Je-li dohodnuto vrácení ~ástky v hotovosti v sídle Zoneru, Zoner
m~že vyplacení podmi~ovat p~edložením osobního dokladu osoby,
která ~ástku p~ebírá, nebo piné moci ud~lené statutárním
zástupcem Organizace této osob~~(není-li tato osoba sama
statutárním zástupcem).
Odstoupení od smlouvy Zonerem
Zoner m~že odstoupit od smlouvy z d~vodu:
podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména
prodlení s úhradou ceny nebo její ~ásti;
P~íloha ~. 3 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

ODPOV~DNOST ZA VADY, ZÁRUKA NA JAKOST

Pokud se vada projeví v pr~b~hu šesti m~síc~~od p~evzetí
produktu, má se za to, že vada existovala již p~i p~evzetí.
11.

VYrtíZEN( REKLAMACE
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Zoneru nebo osoby ur~ené
k oprav~~bez zbyte~ného odkladu od zjišt~ni nedostatku. U~iní-li
tak písemn~~nebo elektronicky, m~l by uvést své kontaktní údaje,
popis vady a požadavek na zp~sob vy~ízení reklamace.
K uplatn~ni reklamace m~že Kupující využit vzor formulá~e, který
nalezne na konci t~chto VOP.
Kupující je povinen p~i oznámení vady sd~lit Zoneru, jaké právo si
zvolil. Zm~na volby bez souhlasu Kupujícího je možná jen tehdy,
žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy v~as,
má práva jako p~i nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup produktu (nejlépe dokladem
o koupi). Lh~ta pro vy~ízení reklamace b~ží od p~edání/doru~ení
produktu Zoneru nebo do místa ur~eného k oprav~. Produkt by
m~l být p~i p~eprav~~zabalen ve vhodném obalu, aby nedošlo
k jeho poškození, m~l by být ~istý a kompletní.
Zoner je povinen bezodkladn~, nejpozd~ji do t~í pracovních dn~,
rozhodnout o reklamaci, p~ípadn~~o torn, že je k rozhodnutí
pot~ebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení Kupujícímu v této lh~t~~sd~lí. Reklamaci, v~etn~~
odstran~ní vady, Zoner vy~ídí bez zbyte~ného odkladu, nejpozd~ji
do 30 dn~~od jejího uplatn~ní, pokud se s Kupujícím písemn~~
nedohodnou na delší lh~t~. Po uplynutí této lh~ty má Kupující
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li Zoner odstranit vadu v~ci, m~že Kupující požadovat
p~im~~enou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záru~ní doba se prodlužuje o dobu od uplatn~ní reklamace do
jejího vy~ízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si v~c
vyzvednout. Dojde-li k vým~n~~produktu nebo jeho ~ásti, uplatní
se odpov~dnost Zoneru, jako by šlo o koupi nového produktu nebo
jeho ~ásti.
Není-li umožn~no sledovat stav vy~ízení reklamace on-line,
zavazuje se Zoner o vy~ízení reklamace Kupujícího informovat
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podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prost~ednictvím
SMS.
U oprávn~né reklamace náleží Kupujícímu náhrada ti~eln~~
vynaložených náklad~.

12.

p~istoupit pomocí odkazu uvedeného v každé takové zpráv~, nebo
e-mailoyé adresy, z níž obchodní sd~lení obdržel.
13.

P~ípadné spory mezi Zonerem a Kupujícím ~eší obecné soudy ~eské
republiky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ~, ZASfLÁNf OBCHODNÍCH SD~LENÍ
Kupující bere na v~domí, že yin poskytnuté osobní údaje budou
Zonerem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o
ochran~~osobních údaj~~ (I. 101/2000 Sb.) za ú~elem pin~ní
p~edm~tu smlouvy.

Kupující, který je Spot~ebitelem, ma podle zákona ~. 634/1992 Sb.,
o ochran~~spot~ebitele, v platném zn~ní, právo na mimosoudní
~ešení spot~ebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je
oprávn~n mimosoudní ~ešení sporu provád~t a vykonává dozor
nad dodržováním zákona, je ~eská obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o n~m Zoner eviduje,
a je oprávn~n tyto údaje m~nit, p~ípadn~~písemn~~
vyslovit
nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních
údaj~~vykonává ú~ad pro ochranu osobních tidaj~.

Mimosoudní ~ešeni spot~ebitelského sporu se zahajuje výlu~n~~na
návrh Spot~ebitele, a to pouze v p~ípad~, že se spor nepoda~ilo se
Zonerem vy~ešit p~ímo. Návrh lze podat nejpozd~ji do 1 roku ode
dne, kdy Spot~ebitel uplatnil své právo, které je p~edm~tem sporu,
U Zoneru poprvé.

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údaj~~jsou popsány
v samostatném dokumentu Ochrana soukromí a nakládání
s osobními údaji (https://www.zoner.cz/zoner/ochrana-osobnichudaju.aspx).
Potvrzením objednávky Kupující souhlasí se zasíláním nabídkových,
vzd~lávacích a jiných e-mailových zprav Zonerem, v souladu se
zákonem ~. 480/2004 Sb., o n~kterých službách informa~ní
spole~nosti.
Kupující m~že Zoneru sd~lit, že chce ukon~it zasílání obchodních
sd~lení, aniž by mu tim vznikly jakékoliv náklady, a to
prost~ednictvím k tornu ur~ené internetové stránky, na kterou lze

~EŠENÍ SPOR~~

Spot~ebitel má právo zahájit mimosoudní ~ešení sporu on-line
prost~ednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.

OSTATNÍ
Ostatní zde neuvedené záležitosti se ~ídí právním ~adem ~eské
republiky, zejména ob~anským zákoníkem (~. 89/2012 Sb.),
zákonem o ochran~~spot~ebitele (~. 634/1992 Sb.), a dalšími
právními p~edpisy.

konec textu tiskové strany

P~íloha ~. 3 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software
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Dodatek ~. 1
o poskytnutí licence k software
ke smlouv~~
(dále jen „Smlouva")
~íslo smlouvy Poskytovatele: 2016-ZONER-HZS~R-1
~íslo smlouvy Uživatele: 277/2016
Smluvní strany
1.

~eská republika — Ministerstvo vnitra

Se sídlem:

Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zastoupená:Ministerstvem vnitra — generálním ~editelstvím Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky, plk.
Ing. Radkem Jandkem, ~editelem odboru komunika~ních a informa~ních systém~~(dále jen „MV — G~~
HZS ~R")
Kontaktní adresa:
It:
Dl~:

MV — G~~
HZS ~R, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
00007064
CZ00007064

Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:

~eská národni banka, pobo~ka Praha 1
8908881/0710

dále jen „Uživatel"
2.

ZONER software, a. s.
Se sídlem:
Zastoupená:
I~:
Dl~:

Nové sady 18/583, 602 00 Brno
Ing. Milanem Behrem, p~edsedou p~edstavenstva
49437381
CZ49437381

Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:
spole~nost zaksaná v obchodním rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka 5824.
s..,

dle jen•„Pbskvt&atel"

(spolg~n,~~dále.tséljako „Smluvní strany")

Základní ustanovení
1.

Z d~vod~~zm~n ve zn~ních n~kterých ujednání, které se týkají služeb poskytovaných Poskytovatelem anebo
souvislosti s pin~ním obsahu Smlouvy anebo Všeobecných obchodních podmínek, které spole~n~~tvo~í p~ílohy
p~vodní Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku (dále jen „Dodatek") ke Smlouv~.

2.

Krom~~
jiných zm~n nová zn~ní p~íloh upravují také ustanovení týkající se ~lánku 28 Na~ízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj~~
a o volném pohybu t~chto údaj~~a o zrušeni sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~
osobních údaj~) platné
a použitelné od 25. kv~tna 2018.

3.

Tento dodatek ke Smlouv~~
stanovuje:
a. úpravu zn~ní a dopin~ní p~íloh Smlouvy.
b. podmínky pro p~ípadné budoucí dodatky v souvislosti se zm~nami ve zn~ní p~íloh.

4.

Není-li stanoveno tímto dodatkem ke Smlouv~~stanoveno jinak, z~stávají veškerá ustanovení Smlouvy v platnosti,
stejn~~
jako fakt, že ustanovení ve Smlouv~~
jsou nad~azena zn~ní p~íloh.

P~edm~t dodatku
1.

P~ílohy Smlouvy se nahrazují takto:
a. P~íloha ~. 1 (Licen~ní ujednáni ZONER software k programu Zoner Photo Studio) je nahrazena P~ílohou ~. 4 a
P~íloha ~. 1 se tak stává nabytím platnosti a ú~innosti tohoto dodatku ke Smlouv~~neplatnou;
b. P~íloha ~. 2 (Podmínky pro z~ízení a užíváni uživatelského tj46 ZONER software, divize Software) je nahrazena
p~ílohou ~. 5 a P~íloha ~. 5 se tak stává nabytím platnosti a ú~innosti tohoto dodatku ke Smlouv~~neplatnou;

Dodatek ~. 1 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software
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c.
d.

P~íloha ~. 3 (Všeobecné obchodní podmínky ZONER software, divize software) je nahrazena P~ílohou ~. 6 a
P~íloha ~. 6 se tak stává nabytím platnosti a ú~innosti tohoto dodatku ke Smlouv~~neplatnou;
Nov~~je dopin~na P~íloha ~. 7 (Podmínky služby a úložišt~~Zonerama).
VI.
Záv~re~ná ujednánf
1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami, ú~innosti nabývá nejd~íve
dnem registrace Smlouvy podle zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých smluv,
uve~ej~ování t~chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve zn~ní pozd~jších p~edpis~.

2.

Poskytovatel bere na v~domí, že Uživatel je povinným subjektem podle zákona ~. 106/1999 Sb., o svobodném
p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. Smluvní strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se
zn~ním výše uvedeného zákona (~. 106/1999 Sb.) s možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním celého Dodatku v piném
zn~ní jejího textu v~. p~íloh; v p~ípad~~zve~ejn~ní úkon~~a okolností s podpisem Dodatku souvisejících.

3.

Uživatel si vyhrazuje právo zve~ejnit obsah Dodatku na webových stránkách Uživatele a v monitorovacím systému,
v~etn~~p~ípadných dodatk~~ke Smlouv~. Poskytovatel dale souhlasí se zve~ejn~ním své identifikace a dalších údaj~~
uvedených v Dodatku.

4.

Poskytovatel není oprávn~n zve~ej~ovat svou ú~ast na pin~ní této Smlouvy bez p~edchozího písemného souhlasu
Uživatele.

5.

Smluvní strany shodn~~prohlašují, že si zn~ní Dodatku p~ed jeho podepsáním p~e~etly, že dohoda byla uzav~ena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v~le, že jejímu obsahu porozum~ly a sv~j projev v~le u~inily
vážn~, ur~it~, srozumiteln~, dobrovoln~~a nikoliv v tísni nebo za nápadn~~nevýhodných podmínek a že se dohodly na
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.

Dodatek, v~. p~íloh, je vyhotoven ve ~ty~ech stejnopisech, Uživatel obdrží t~i výtisky, Poskytovatel jeden.
Ministerstvo vnitra —
— Hasi~ský záchranný sbor ~eské republiky
V Praze, dne:

0 \,A.

ZONER software, a. s.

V Brn~, dne: (2_

P. O'1S

# Zoner
ZONER soetwaro, as.

rno
9.1
75
.cr.

~editel .dboru komunika~ních a informa~ních
HZS ~R
systém~~MV — G~~

ZONER software, a. s

Ministerstvo vnitra
generálni ~editelství
Hasi~ského zachranného sboru ~R
Kloknerova 26
i4801 Praha 414
-18-

Dodatek ~. 1 ke Smlouv~~
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P~íloha ~. 4
Licen~ní ujednání ZONER software k programu Zoner Photo Studio
s platností od 10. 4. 2017
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Toto licen~ní ujednání (dále jen „Ujednání") obchodní spole~nosti
ZONER software, a. s., 16 49437381, sídlem v Brn~, Nové sady
583/18, PS~~
602 00, zapsané v obchodním rejst~íku vedeném
Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka ~. 5824, založené podle
práva ~eské republiky (dále jen „Zoner"), jako producenta
po~íta~ového programu Zoner Photo Studio (dále jen „Program ")
upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ~.
89/2012 Sb., ob~anský zákoník, vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ~~licen~ní
smlouvy uzav~ené mezi Zonerem jako poskytovatelem licence na
jedné stran~~a fyzickou nebo právnickou osobou (prost~ednictvím
oprávn~ného zástupce) jako držitelem licence na druhé stran~~
(dále jen „Držitel licence ").

4.

Všechna majetková autorská práva k Programu i všem jeho ~ástem
náleží Zoneru. Program je chrán~n autorským zákonem platným na
území ~eské republiky a v dalších státech podle platných
mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.
Držitel licence není oprávn~n zejména jakýmkoliv zp~sobem
Program zve~ejnit ~i sdílet s jinými osobami ani jinak umožnit jeho
neoprávn~né užiti t~etí osobou, která není dle Ujednáni Program
oprávn~na užívat (nap~íklad zp~ístupn~ním Programu, Zoner ú~tu
s Licencí nebo jiného prost~edku umož~ujícího nakládání s Licencí).
Program, jeho jednotlivé ~ásti, Instala~ní soubor (definován dále
v Ujednání) ani nainstalované kopie Programu není dovoleno:
zahrnovat do vlastních produkt~~~i produkt~~t~etích osob;
zpracovávat ~i jakkoliv m~nit, vzájemn~~kombinovat, provád~t
jejich zp~tnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu ~innosti, která
je výslovn~~povolena zákonem.

Pokud souhlas s Ujednáním ~iní fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak u~in~ním souhlasu prohlašuje, že má
oprávn~ní za tuto osobu ~init právní jednání a p~ijímat závazky
obsažené v Ujednání.
2.

Dojde-li k prokazatelnému porušení Ujednání ze strany Držitele
licence, je Zoner oprávn~n užívání Programu Držiteli licence
omezit, v~etn~~zkrácení období, na které byla Licence poskytnuta.

POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU
Uzav~ením licen~ní smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání
Zoner poskytuje Držiteli licence omezen~~p~evoditelné a
nevýhradní právo na užívání Programu (dále jen „Licence"), a to
v níže vymezeném rozsahu a zp~sobu užívání a pro vymezené
~asové období (dále jen „Typy licencí"). Parametry licence jsou
Držiteli licence definovány Zonerem sou~asn~~s poskytnutím
Licence nebo p~i její pozd~jší zm~n~. Typické variace parametr~~a
podmínek poskytování licence jsou dále uvád~ny jako „Licen~ní
model".

5.

Pro ú~ely Ujednání se rozumí
Za~ízením: samostatný po~íta~~nebo jiný elektronický p~ístroj,
na kterém je možné p~istoupit k Programu;
- Instalací programu: proces, p~i kterém je Program
nakopírován do Za~ízení a je p~ipraven k dalšímu užívání;
Sí~ovou instalací: instalace Programu na server jakéhokoli typu
(zejména do prost~edí cloudu a poskytováni Programu formou
software as a service, terminálový server), prost~ednictvím
n~hož mohou Uživatelé k Programu p~istoupit;
Instala~ním souborem: binární po~íta~ový soubor umož~ující
Instalaci programu;
Odinstalacf: odstran~ní instalované kopie Programu ze Za~ízení
a zamezení v jejím dalším užívání.

Typ licence a p~ípadná omezení ~i rozší~ení did Programu mohou
být Držiteli licence dle Obchodních podmínek Zonerem doloženy
písemn~~na v~rohodném licen~ním dokumentu, a to v elektronické
nebo tišt~né podob~.

3.

UŽIVATELÉ
Uživatelem je osoba, která Program na základ~~Licence fyzicky
užívá (dále jen „Uživatel"), a to v souladu s p~íslušným Licen~ním
modelem nebo Typem licence (definovány dále v Ujednání).
V p~ípad~, že je Držitel licence fyzickou osobou, m~že být Držitel
licence a Uživatel jedna osoba.
V~~i Zoneru odpovídá za dodrženi povinností vyplývajících
z Licence ze strany Uživatele Držitel licence, který je povinen
vhodnou formou každého Uživatele informovat o všech omezeních
v užívání Programu, jakož i o délce období, na které je Licence
poskytnuta, a rovn~ž skute~nosti, že pokud z jakéhokoliv d~vodu
skon~i platnost Licence, nebude moci Program dále užívat.
tato ~ást stránky je zarnérn~~prázdná

P~íloha ~. 5 ke smlouv~~o poskytnutí licence k software

INSTALACE PROGRAMU
Kdokoliv, kdo nainstaluje Program jakýmkoli zp~sobem, který
nabízí Zoner, souhlasí s tímto Ujednáním a je povinen dodržovat
stanovené povinnosti. Odpov~dnost za Instalaci programu na
jakékoliv Za~ízení nese výhradn~~osoba, která instalaci fyzicky
provádí. Tato odpov~dnost se vztahuje na všechny instalace bez
ohledu na to, zda osoba, která Instalaci programu provádí, je
vlastníkem Za~ízení nebo je oprávn~na toto Za~ízení užívat a
Instalovat na n~j Programy.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se Licen~ních
model~, podmínek nabytí Licence a podmínek užití Programu,
pokud nejsou p~ímo stanovena Ujednáním, jsou uvedeny v ceníku
a ve všeobecných obchodních podmínkách (dile jen spole~n~~
„Obchodní podmínky"), které Zoner zve~ej~uje na svých webových
stránkách nebo v jiných ve~ejn~~dostupných materiálech.
V ptfpad~~rozporu Ujednání a Obchodních podmínek rnd p~ednost
Ujednání.

Sou~ástí Programu mohou být take jeho aktualizace, p~ídavné
sou~ásti ~i Pile dopl~ky a služby, které Zoner m~že Držiteli licence
poskytnout ~i jinak zp~ístupnit v r~zném rozsahu zdarma nebo za
úplatu dle Obchodních podmínek. Poskytnutí nebo užívání t~chto
položek m~že být p~edm~tem samostatného smluvního ujednání.

AUTORSKÁ PRAIA (COPYRIGHT)

6.

ZONER Ú~ET
V závislosti na Typu licence, popsaném dále v Ujednání, nebo
Licen~ním modelu je užívání Programu nebo n~kterých jeho funkcí
podmín~no vytvo~ením osobního uživatelského u~tu Držitele
licence nebo Uživatele u Zoneru (dále jen „Zoner ú~et"). Zoner
ú~et má povahu služby v síti internet. P~i vytvá~ení Zoner ú~tu je
Držitel licence nebo Uživatel povinen zadat svou platnou adresu
elektronické pošty (dále jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží jako
unikátní identifika~ní údaj Držitele licence nebo Uživatele pro
p~ihlášeni k Zoner ú~tu, a~~již p~ímo z Programu nebo na webových
stránkách Zoner ú~tu, a p~ípadn~~pro p~istup k dalším vybraným
službám a programovým produkt~m Zoneru a také jako základní
komunika~ní prost~edek Zoneru s Držitelem licence nebo
Uživatelem.
Nakládání s E-mailem a dalšími údaji získanými se z~ízeným Zoner
ú~tem je popsáno v Obchodních podmínkách.
Into ~zist siranky je zámárne prázdni

strana 1

7.

Rozsah licence se ur~í jako celkový po~et Za~ízení.
Rozsah licence ur~uje po~et Uživatel~, kte~í mohou
Program spustit a kdykoliv užívat (nikoliv užívat v jednom
okamžiku, tedy tzv. konkuren~ních uživatel~).

TYPY LICENCE DLE ROZSAHU
Rozsah Licence ur~uje po~et konkrétních Uživatel~~nebo
nainstalovaných kopií Programu. P~i poskytnutí Licence male být
Zonerem definován Typ licence pro r~zné jednotky, k nimž je
užívání Programu vázáno. Držitel licence je odpov~dný za:
dodržení vymezeného rozsahu užití Programu;
za rozhodnuti o užívání programu jednotlivými Uživateli;
za formu zp~ístupn~ní Programu pro užívání v souladu
s Ujednáním.

Zoner je oprávn~n vyžádat si od Držitele licence v~rohodné
doložení skute~nosti, že po~et nainstalovaných kopii Programu
a zp~sob instalace odpovídají rozsahu licence. Nedoložení této
skute~nosti m~že být d~vodem pro ukon~ení platnosti
Licence.
d.

Typy licence z hlediska rozsahu jsou:
a.

LICENCE NA UŽIVATELE. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté
Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba, která m~že
Program užívat na libovolném Za~ízení. Po~et Za~ízení, na
které je možné Program instalovat, není v tomto p~ípad~~
omezen. Uživatel je vždy povinen p~i užití Programu prokázat
oprávn~nost užívání Programu p~ihlášením se k Zoner ú~tu
prost~ednictvím instalovaného Programu. Po~et soub~žných
užití Programu (po~et soub~žn~~užívaných kopii programu) na
více Za~ízeních kterýmkoliv jedním oprávn~ným Uživatelem
není omezen, avšak užití Programu jinou osobou odlišnou od
Uživatele, který je práv~~v Programu p~ihlášen ke svému Zoner
ú~tu, je zakázáno.

jako
poskytnuta
Držiteli
licence
Je-li
licence
„po~tem/rozsahem neomezená licence" nebo „celofiremní /
site / campus / celoškolní apod. licence", není pevn~~ur~ena
horn( hranice rozsahu Licence. Po~et Uživatel~~nebo po~et
Za~ízení v závislosti na Typu licence není omezen. Zoner si však
vyhrazuje pravo pro p~ípady, kdy po~et Uživatel~~nebo
instalací programu významn~~p~ekro~í Zonerem na základ~~
jemu dostupných informací o~ekávaný nebo Držitelem licence
deklarovaný rozsah:
v p~ípad~~Licencí na uživatele omezit užívání Programu
nebo omezit Držiteli licence další rozši~ování po~tu
Uživatel~;
v p~ípad~~Licenci na za~ízení nebo Licenci na profil
uživatele zakázat Držiteli licence další instalace Programu.

Držitel licence bere na v~domi a souhlasí s tím, že správný
po~et Uživatel~~v rámci Licence je pr~b~žn~~kontrolován
Zonerem prost~ednictvím p~ihlášení Uživatel~~k Zoner ú~t~m.
Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatele,
bere Držitel licence na v~domí, že nese odpov~dnost za
správný po~et užití oprávn~nými Uživateli a užití programu
t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.
b.

LICENCE NA UŽIVATELSKÝ PROFIL Jednotkou rozsahu takto
poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba,
která m~že Program užívat na takovém Za~ízení, ze kterého je
technicky možno ov~~it její nárok na toto užívání. Po~et
Za~ízení, na které je možné Program instalovat, není v tomto
p~ípad~~omezen. Jednotliví Uživatelé jsou povinni p~i užití
Programu prokázat oprávn~nost užíváni Programu p~ihlášením
se na Za~ízení ke svému uživatelskému profilu z~ízenému
Držitelem licence (dale jen „Uživatelský profil"). Uživatelským
profilem se rozumí jakákoliv zabezpe~ena forma elektronické
identity uživatele umož~ující užívání konkrétního Za~ízení
nebo sí~ových služeb (nap~. profil v sí~ové domény spravované
Držitelem licence nebo Držitelem licence autorizovaný
uživatelský profil na konkrétním Za~ízení).
Zoner je oprávn~n vyžádat si od Držitele licence v~rohodné
doložení skute~nosti, že po~et Uživatel~~užívajících Program
odpovídá rozsahu licence. Nedoložení této skute~nosti m~že
být d~vodem pro ukon~eni platnosti Licence. Pokud byla
poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence
na v~domí, že nese odpov~dnost za správný po~et Uživatel~~a
užiti programu t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.
Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatelský
profil, bere Držitel licence na v~domi, že nese odpov~dnost za
správný po~et užití oprávn~nými Uživateli a užití programu
t~mito Uživateli v souladu s Ujednáním.

c.

LICENCE NA ZA~(ZENL Jednotkou rozsahu takto poskytnuté
Licence je za~fzenf, na kterém je Program nainstalován. Po~et
Uživatel~, kte~í mohou instalovaný Program užívat na jednom
Za~ízení, není omezen s výjimkou p~ípad~, kdy je Program
užíván formou Sí~ové instalace. Není-li stanoveno Licen~ním
modelem nebo na základ~~dalšího ujednání se Zonerem jinak
ani to není ze strany Držitele licence vyžadováno, nemusí
Uživatel p~i užití Programu prokázat oprávn~nost užívání
Programu p~ihlášením se do svého Zoner ú~tu.
Je-li Program nainstalován takovým zp~sobem, že umož~uje
sou~asné spušt~ní jedné nainstalované kopie Programu více
Uživateli nebo na více Za~ízeních sou~asn~, pak Držitel licence
m~že zvolit, a to bez zvláštního souhlasu Zoneru, jakou formou
se bude aplikovat rozsah Licence:

P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~o poskytnutí licence k software

HYBRIDNÍ LICENCE. Držiteli licence m~že být za specifických
podmínek poskytnuta Licence, která kombinuje vlastnosti výše
uvedených Typ~~licence, a tedy umož~uje kombinovat
jednotky užití, k nimž je licence vztažena (nap~. ~ást jako
Licence na uživatele a last Licence na za~ízení). Konkrétní užití
Programu a zvolený Instala~ní soubor musí být vždy pin~~
v souladu s relevantním Typem licence v závislosti na
podmínkách Licen~ního modelu.

8.

TYPY LICENCE DLE ~ASOVÉHO VYMEZEN(
Licence je Držiteli licence poskytována na stanovené období v
závislosti na Licen~ním modelu.
Podle podmínek stanovených pro konkrétní Licen~ní modely
mohou ~ásti rozsahu Licence e poskytnuty na kratší období, než je
období platnosti Licence jako celku.
Typy licence z hlediska délky licen~ního období jsou:
a. TERMÍNOVANÁ LICENCE. ~ádné Užívání Programu je omezeno
výhradn~~na vymezené ~asové období, pro které byla Licence
poskytnuta. ~ádným užíváním se rozumí možnost užívání
všech funkci programu, které jsou na základ~~Licence pro
Uživatele dostupné. Další ~ádné užívání Programu po uplynuti
~asového období je v rozporu se zákonem a s ustanoveními
Ujednání. Držitel licence má nárok na prodlouženi období
platnosti ~cence dle Obchodních podmínek.
Po skon~ení období platnosti Licence m~že Zoner umožnit
~asov~~omezené užívání Programu za shodných podmínek jako
b~hem platnosti licence (dale jen „Ochranná lh~ta"). B~hem
Ochranné lh~ty m~že Zoner omezit n~které funkce Programu.
Délka Ochranné lh~ty, podmínky pro vydání navazující Licence
a rozsah omezení jsou stanoveny Zonerem v Obchodních
podmínkách.
Po skon~ení Období platnosti Licence nebo po uplynutí
Ochranné lh~ty m~že Zoner umožnit Uživateli ~asov~~
neomezené užíváni Programu s omezením v~tšiny jeho funkcí
(dale jen „Minimální licence"). Minimální licence zaru~uje
Uživateli minimáln~~p~istup ke všem dat~m Uživatele, která
jsou uložena v datových formátech, jejichž vnit~ní struktura
není obecn~~známa, a jejich následný export do datových
formát~~obecn~~známých. Nárok na Minimální licenci vzniká
Držiteli licence výhradn~~za p~edpokladu, že užívání Minimální
licence p~edcházelo ~ádné užíváni Programu v souladu s
Ujednáním, nikoliv Zkušební licence. Minimální licence je
poskytnuta bez jakéhokoliv nároku Uživatele na jakoukoliv
formu technické ~i uživatelské podpory ze strany Zoneru.
Zoner se výslovn~~z~íká jakékoliv zodpov~dnosti za funk~nost
Programu s Minimální licenci a dostupnosti dat, zejména
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souvisejících s p~ípadným omezením z d~vod~~kompatibility
Programu s opera~ním systémem, dalšími programovými
produkty t~etích Stran nebo hardwarem.
b.

9.

znemožn~no p~ihlášeni k Zoner ú~tu v Programu, a omezit tak
následné užiti Programu s využitím Zoner ú~tu. Držitel licence bere

~ASOV~~NEOMEZENA LICENCE. Pokud je Licence poskytnuta
jako „~asov~~neomezená" nebo „trvalá" (anebo významov~~
obdobn~), je umožn~no trvalé užívání Programu, tedy bez
horní ~asové hranice, není-Ii z jiného d~vodu platnost Licence
ukon~ena. Poskytování ~asov~~neomezených licencí a rovn~ž
poskytování aktualizaci Programu, jeho p~ídavných sou~ásti ~i
jiných dopl~k~~a služeb jsou upraveny v Obchodních
podmínkách.

v~domi, že v konkrétní nainstalované kopii Programu s Licencí na
za~ízení má vždy p~ednost tato Licence p~ed Licencí na uživatele
nebo Licencí na profil uživatele a v p~ípad~~užívání takto
nainstalované kopie Programu, ve které je ponechána možnost
p~ihlášení k Zoner ú~tu, toto p~ihlášení nijak nesouvisí s Ov~~ením,
~ímž mohou být Uživatelé omezeni v užívání Licence poskytnuté
jim na základ~~jiného Ujednání.
Pokud to podmínky konkrétního Licen~ního modelu vyžadují, m~že
konkrétní nainstalovaná kopie Programu s licencí na za~ízení
požadovat od Uživatele p~ihlášení k Zoner ú~tu i v p~ípad~, že již
obsahuje Licenci na za~ízení, k n~muž je tato Licence vázána.
Držitel licence bere na v~domí, le tuto vlastnost nem~že ovlivnit.

FUNK~NÍ A JAZYKOVÉ VARIANTY PROGRAMU
Program a jeho instala~ní soubory mohou být poskytovány
v r~zných variantách, které upravují funk~nost nebo prost~edí
Programu (dále jen „Varianty programu"). Licence jsou vždy
poskytovány pro konkrétní Variantu programu.
Licence je vždy poskytována na Program s definovaným
rozsahem funk~nosti (dále „Edice"). Držitel licence je oprávn~n
užívat pouze takovou Edici, na kterou mu byla poskytnuta
Licence.
Licence m~že být poskytnuta pouze pro konkrétní jazykovou
úpravu Programu nebo jeho instala~ní soubor, p~izp~sobené
ur~itému jazykovému prost~edí nebo skupin~~jazykových
prost~edí (dále jen „Jazyková mutate"). Je-li takto Licence
omezena, je Držitel licence oprávn~n užívat výhradn~~
takovou
Jazykovou mutaci, na kterou byla poskytnuta Licence.

10.

V p~ípad~~Licence na za~ízení je Držitel licence oprávn~n upravit
konfiguraci nainstalované kopie Programu tak, že je Uživatel~m

Držitel licence bere na v~domi, že užívání konkrétní nainstalované
kopie Programu m~že být funk~n~~omezeno nebo zcela
znemožn~no v p~ípad~, kdy Licence uložená na Zoner ú~tu nebo
Profilu uživatele neodpovídá nainstalované kopii Programu
(zejména v p~ípad~~neodpovídající Varianty programu).
11.

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

Držitel licence bere na v~domi, že instalace konkrétní Varianty
programu male vyžadovat specifický Instala~ní soubor, bez n~hož
nelze Licenci uplatnit.

Pro n~které Licen~ní modely nebo Varianty programu platí
výslovné omezení možnosti poskytnutí Licence nebo zp~sobu
užívání Programu. Zoner si vyhrazuje právo neposkytnout Licenci
jakékoliv fyzické nebo právnické osob~, která nedoloží, že jako
Držitel licence bude oprávn~na Program užívat v souladu
s Ujednáním. Veškerá níže vyjmenovaná omezení se vždy vztahují
na veškeré užívání Programu, a to bez výjimky.

Aktuáln~~dostupné Varianty programu jsou specifikovány
v Obchodních podmínkách.

Jednotlivé Licen~ní modely nebo Varianty programu jsou omezeny
takto:

OV~~ENÍ LICENCE

a.

V p~ípad~~Licence na za~ízení je Držitel licence oprávn~n
instalovat Program pouze na Za~izenich v jeho vlastnictví nebo
v trvalém smluvním užívání (nap~. formou výp~j~ky nebo
nájmu), není-li na základ~~
jiného ustanovení Ujednání nebo
písemného potvrzení Zoneru umožn~no jinak.

b.

V p~ípad~~
Licence na uživatele nebo Licence na uživatelský
profil je Držitel licence oprávn~n umožnit užívání Programu
pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovn~-právním
vztahu k Držiteli licence (nap~. zam~stnavatel zam~stnanci)
nebo jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za ú~elem
zpracování fotodokumentace Držitele licence, není-ii na
základ~~jiného ustanovení Ujednání nebo písemného
potvrzení Zoneru umožn~no jinak.

c.

„Licence s rodinným rozší~ením" nebo" „Licence s rozší~ením
na rodinu" nebo „Licence pro rodinu" (a p~ípadn~~významov~~
obdobn~): Licence takto poskytnutá umož~uje výhradn~~
domácí užívání pro soukromé nekomer~ní ú~ely bez ohledu na
to, na jakém Za~ízení nebo na jaké nainstalované kopii je
Program užíván. Pokud je tento Licen~ní model poskytnut
dodate~n~~jako rodinné rozší~ení stávající Licence pro jednoho
Uživatele, která dosud nebyla zatížena žádným licen~ním
omezením, nesmí být nadále p~vodní Licence užívána jinak,
než je stanoveno pro tento nový Licen~ní model, a Držitel
licence je povinen ukon~it jiné dosavadní užívání Programu,
které není v souladu s tímto omezením.

Užívání Programu, p~ípadn~~n~kterých jeho funkcí v závislosti na
Typu licence, m~že být podmín~no p~ihlášením každého Uživatele
k Zoner ú~tu nebo k Uživatelskému profilu z prost~edí Programu.
Tímto p~ihlášením dochází k ov~~ení skute~nosti, zda je Uživatel
oprávn~n Program užívat na základ~~platné Licence (dále jen
„Ov~~ení"). Držitel licence bere v této souvislosti na v~domi, že:
bez Ov~~ení m~že být Program zcela nebo ~áste~n~~nefunk~ní;
v okamžiku p~ihlašování k Zoner u~tu je vždy požadována
dostupnost internetového p~ipojení v Za~ízení a v okamžiku
p~ihlašování k Uživatelskému profilu dostupnost lokálního
sí~ového p~ipojení;
Uživatel není povinen se p~i ukon~ení b~hu Programu odhlásit
v Programu od Zoner u~tu ani Uživatelského profilu a
v takovém p~ípad~~není p~i dalším spušt~ní stejné instance
Programu požadováno Ov~~ení licence op~tovným
p~ihlášením Uživatele, p~i~emž Zoner nenese žádnou
odpov~dnost za p~ípadné zneužiti Licence neodhlášeného
Uživatele jinou osobou.
Držitel licence je oprávn~n nastavením konfigurace v konkrétní
nainstalované kopii Programu vynutit odhlášení Uživatel~~
užívajících Program. V tomto p~ípad~~je Uživatel p~i dalším užití
stejné nainstalované kopie Programu povinen op~tovn~~provést
Ov~~ení.
Držitel licence bere na v~domí, že v p~ípad~~Licence na uživatele,
pop~. uplatn~ni tohoto Typu licence v rámci Hybridní licence, m~že
Program automatizovan~~a bez dalšího souhlasu prost~ednictvím
sít~~Internet, goof. jinak technicky v pravidelných intervalech
ov~~ovat platnost Licence. V p~ípad~~zjišt~ní neplatnosti Licence
m~že Zoner okamžit~~ukon~it možnost užívání Programu, a to bez
jakékoliv odpov~dnosti za Škodu tím komukoliv p~ípadn~~vzniklou.
Stejné omezení m~že platit i pro nainstalované kopie Programu
s Licencí na uživatele, ve kterých uživatel neprovedl odhlášení od
Zoner ú~tu a nejmén~~
po dobu delší než 30 kalendá~ních dni od
posledního ov~~ení platnosti Licence nebylo možno automaticky
platnost Licence ov~~it.

P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~
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Držitel licence, kterým m~že být pouze fyzická osoba, je
oprávn~n umožnit užívání Programu výhradn~~osobám, které
jsou ~leny stejné domácnosti jako Držitel licence, tedy které
spole~n~~s ním žijí v jedné domácnosti a sdílejí náklady na tuto
domácnost a sou~asn~~jsou životním partnerem Držitele
licence nebo jsou v prvním ~i druhém stupni p~ímé ~i nep~ímé
p~íbuzenské linie k n~mu nebo k jeho životnímu partnerovi
(zejména manžel, manželka, druh, družka, syn, dcera nebo
sourozenec a jejich d~ti ~i rodi~e). Po~et Uživatel~~v rámci
tohoto Licen~ního modelu není omezen.
Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
formou Licence na uživatele.
poskytnuta výhradn~~
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výslovn~~není ur~ena osobám' které jsou pouze obchodními
klienty vzd~lávacích za~ízení pro dosp~lé (nap~íklad zákazníky
školicích st~edisek ~i jiné formy studia v institucích pro
vzd~lávání dosp~lých), není-li Zonerem pro konkrétní
organizaci stanoveno jinak.

d. „Licence pro školy" nebo „EDU licence" nebo „Školní licence"
nebo „Výuková licence" (a p~ípadn~~významov~~podobn~~~i se
zám~nou pojmu „licence" za „multilicence"): Licence takto
ozna~ená male být poskytnuta pouze za p~edpokladu, že
Držitelem licence je státem registrovaná nebo ú~edn~~
z~izovaná, spravovaná ~i autorizovaná vzd~lávací organizace
pro d~ti a mládež, jako nap~. škola, za~ízení pro p~edškolní
výchovu, d~tská volno~asová organizace (v ~R zejména
organizace zapsané v Rejst~íku škola školských za~ízení MSMT)
anebo vysoká škola se státem akreditovaným vzd~lávacím
programem, pop~. jiná organizace poskytující vzd~lávání v
oboru po~íta~ového zpracování fotografie (nap~. školicí
st~edisko), není-li stanoveno Obchodními podmínkami nebo
písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
na základ~~
jinak.
Pro jednotlivé skupiny Držitel~~licenci z oblasti vzd~lávacích
organizaci mohou být stanovena další omezení Licence formou
specifických Licen~ních model~:
- Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu ur~eného školským organizacím pro d~ti a mládež
a sou~asn~~je poskytnuta jako Licence na uživatele (nebo
jako Hybridní licence) a s rozší~ením „pro u~itele a žáky
školy" nebo s „možností domáciho užívání Programu" (a
p~ípadn~~významov~~obdobn~) a sou~asn~~jako
Termínovaná licence, je Držitel licence oprávn~n umožnit
užívání Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou
v jakémkoliv pracovn~-právním vztahu k Držiteli licence
jako pedagogický pracovník' nebo všem žák~m, kte~í
navšt~vují jakoukoliv formu studia této vzd~lávací
organizace. Všichni Uživatelé mohou Program užívat na
jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradn~~však
pro ú~ely výuky nebo k nekomer~ním ú~el~m v domácím
prost~edí, není-li na základ~~písemného potvrzení ze
strany Zoneru stanoveno jinak. Tento Licen~ní model
výslovn~~není ur~en vysokým školám ani k žádnému
jinému užívání v rámci vzd~láváni dosp~lých osob.
Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu pro vysoké školy a sou~asn~~jako Licence na
uživatele (nebo Hybridní licence) s rozší~ením „pro
studenty a u~itele školy" (a p~ípadn~~významov~~
obdobn~), je Držitel licence oprávn~n umožnit užívání
Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou
v pracovn~-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagog
~i v~decko-výzkumný pracovník. Všichni výše uvedení
Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv
nainstalované kopii Programu, výhradn~~však pro ú~ely
~innosti nebo
vzd~lávání a v~decko-výzkumné
k nekomer~nim ú~el~m v domácím prost~edí, není-li na
základ~~písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
jinak.
Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen~ního
modelu pro školicí st~ediska a jiné typy organizací pro
vzd~lávání dosp~lých osob a sou~asn~~je poskytnuta jako
typ Licence na uživatele (nebo Hybridní licence), je Držitel
licence oprávn~n umožnit užívání Programu jako Uživateli
výhradn~~fyzickým osobám, které jsou v pracovn~právním nebo v jiném smluvním vztahu k Držiteli licence
za ú~elem výuky (nap~. lektor). Všichni tito Uživatelé
mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii
Programu, výhradn~~však pro ú~ely výuky nebo k
nekomer~ním ú~el~m v domácím prost~edí.
Je-li Licence pro školy poskytnuta jakoukoliv formou
Licence na za~ízeni, smí být Program užíván výhradn~~pro
výuku nebo v~decko-výzkumnou ~innost, není-li na
základ~~písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno
jinak.
e) „Licence pro studenty" nebo „Studentská licence" (a p~ípadn~~
významov~~obdobn~): Tato Licence m~že být poskytnuta
pouze za p~edpokladu, že Držitelem licence bude fyzická
osoba, která je v okamžiku nabytí Licence zapsaným
žákem/studentem jakékoliv formy studia státem registrované
vzd~lávací organizace pro d~ti a mládež nebo vysoké školy se
státem akreditovaným vzd~lávacím programem. Licence
P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~o poskytnuti licence k software

Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na uživatele, kterým
musí být Držitel licence. Jakékoliv rozší~ení Licence o další
Uživatele je vylou~eno.
f) „NFR licence" nebo „Licence pro prodejce" (a p~ípadn~~
významov~~obdobn~): Licence takto poskytnutá jako Licence
na uživatele je ur~ena výhradn~~pro ú~ely p~edvád~ní
Programu t~etím osobám s diem zprost~edkování jeho dalšího
legálního užití. Program s tímto typem licence nelze užívat
k jakýmkoliv jiným ú~el~m.
Licence v rámci tohoto Licen~ního modelu m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na za~ízení.
g)

„Edice FREE". Licence takto poskytnutá je ur~ena pouze
k nekomer~nímu domácímu užití. Tato Edice m~že být
poskytnuta výhradn~~formou Licence na uživatele, kterým
musí být Držitel licence, a zm~na typu Licence nebo rozší~ení
na další Uživatele jsou vylou~eny. Vylou~en je rovn~ž p~evod
Licence na jiného Držitele licence.

h) „Licence pro neziskové organizace" (a p~ípadn~~významov~~
podobn~). Licence m~že být poskytnuta pouze za
p~edpokladu, že Držitelem licence bude právnická osoba, která
nevytvá~í zisk p~erozd~lovaný mezi své zakladatele, vlastníky ~i
správce. V p~ípad~~sporu si Zoner vyhrazuje právo ur~it, zda
organizace spl~uje uvedenou podmínku, ~i nikoliv. Tento
licen~ní model není výslovn~~ur~en pro jakékoliv organizace
státní správy a samosprávy.
i)

Na základ~~zvláštních smluv upravujících vztah Zoneru
s organizací TechSoup Global a jejími distribu~ními partnery
mohou být licence poskytnuté prost~ednictvím této
organizace užívány výhradn~~neziskovými organizacemi, a to
za podmínek rozši~ujících omezeni užíváni Programu na
základ~~zvláštních pravidel této organizace. Další ustanovení
Ujednáni nejsou dot~ena.
P~i poskytnutí Licence je Zoner oprávn~n stanovit pro Držitele
licence specifické podmínky užíváni Programu a poskytnutí
licence formou Individuálního Licen~ního modelu. Tyto
podmínky potvrdí Zoner Držiteli licence písemn~~
v elektronické nebo tišt~né podob~.

12.

NEKOMER~NÍ UŽÍVÁNÍ
„Nekomer~ním užíváním" se mysli takové užití Programu, které
neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výd~le~né ~innosti. Typicky
jde o soukromé užívání mimo pracovn~-právní vztah nebo
soukromé podnikaní. P~íležitostné užívání Programu pro
výd~le~nou ~innost, k jejímuž vykonávání není pot~ebné ú~ední
povoleni k podnikání (nap~. p~íležitostný prodej nebo placené
publikování vlastních fotografií), je pro ú~ely Ujednání považováno
za nekomer~ní.

13.

VYUŽITÍ LICENCE T~ETÍ OSOBOU
Jakékoliv zp~ístupn~ní Programu pro jeho užívání t~etí osobou,
které není definované v Ujednání, a~~už za úplatu nebo bezplatn~,
zejména vyp~j~ení nebo nájem Programu t~etí osob~, vyp~j~eni ~i
nájem Za~ízení Držitele licence s nainstalovanou kopii Programu
nebo sdíleni nainstalované kopie Programu s Licenci na po~íta~, je
podmín~no písemným souhlasem Zoneru a MI se Obchodními
podmínkami.

14.

AKTUALIZACE PROGRAMU
Držitel licence, který Program užívá v souladu s Ujednáním, ma
nárok v p~ípad~~Termínované licence po dobu platnosti Licence na
poskytování neperiodických pr~b~žných aktualizaci Programu
vydávaných Zonerem (dále jen „Updat~"), a to za p~edpokladu, že
Zoner p~íslušný Update zcela dokon~il a zve~ejnil na svých
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webových stránkách nebo jej jinak jednozna~n~~definoval jako
ve~ejn~~~i pro konkrétního Držitele licence dostupný. Updaty
mohou zahrnovat jak nové vlastnosti a funkce Programu, tak i
opravy Programu. Držitel licence bere na v~domí, že instalace
Updat~~mohou být nezbytné pro optimální ~innost Programu.
Zoner nenese žádnou odpov~dnost za nefunk~nost Programu
v p~ípad~, kdy Držitel licence nebo Uživatel z jakéhokoliv d~vodu
~ádn~~neinstalují dostupné Updaty. Není-Ii Uživatel oprávn~n na
Za~ízení, na kterém je Program nainstalován, provád~t zm~ny
v softwarovém vybavení, pop~. byla instalovaná kopie Programu ze
strany Držitele licence nakonfigurována jako neakceptující Updaty,
není technicky možné Updaty zajistit.

Rozsah a ceny poskytování obou forem podpory stanoví Zoner pro
jednotliv~~Licen~ní modely v Obchodních podmínkách.
17.

Pro ov~~ení užitných vlastnosti Programu poskytuje Zoner jakékoliv
fyzické osob~~(dále jen „Testující") možnost zkušebního užití
Programu (dále jen „Zkušební licence "). Ve vztahu ke Zkušební
licenci je Testující Držitelem licence a zárove~~jediným Uživatelem.
Zkušební licence je poskytována výhradn~~formou Licence na
uživatele, a to bezplatn~~
na omezenou dobu (dále jen „Zkušební
období") uvedenou v Obchodních podmínkách. Zkušební licence
m~že být v ~asovém soub~hu s oprávn~ním Testujícího jako
Uživatele užívat Program u jiného Držitele licence s Licencí na
po~íta~, pokud je pro Zkušební licenci užit jiný Zoner ú~et, než
který Testující užívá Jako Uživatel u jiného Držitele Licence. Zp~sob
užívání Programu se Zkušební licenci není nijak omezen. Jakékoliv
rozší~eni Zkušební licence o další Uživatele je vylou~eno.

Updaty mohou být vydávány zvláš~~pro r~zn~~Varianty programu.
Rozd~leni nových funkcí Programu pro jednotliv~~Varianty
programu stanoví Zoner.
V p~ípad~~~asov~~neomezen~~licence m~že být poskytováni
Updat~~omezeno pouze na ~asové období ur~en~~v Obchodních
podmínkách.

Zkušební období po~íná b~žet prvním p~ihlášením Testujícího
k Zoner ú~tu v Programu. Testující bere na v~domí, le Program se
Zkušební licencí m~že být funk~n~~omezen a že po dobu
Zkušebního období nemá automatický nárok na poskytováni
dostupných Updat~.

Instalace Updat~~bez p~íslušného oprávn~ní vyplývajícího
z Licen~ního modelu dle Obchodních podmínek je porušením
tohoto Ujednání.
15.

UPGRADE A DOWNGRADE

Testující je oprávn~n sou~asn~~užívat výhradn~~pouze jednu
Zkušební licenci. Toto omezení platí i p~i založení nového Zoner
ú~tu pro tutéž fyzickou osobu. Opakovan~~užívání Zkušební licence
konkrétní fyzickou osobou a opakované užívání Zkušební licence na
stejném Za~ízení je možné až po uplynuti doby stanovené Zonerem
v Obchodních podmínkách. Další užívání Programu po skon~ení
Zkušební doby až do doby možného opakovaného poskytnutí
Zkušební licence je vázáno výhradn~~
na ~ádnou Licenci.

Zoner m~že Licenci Držiteli licence poskytnout formou aktualizace
starší vývojov~~verze Programu (dále jen „Upgrade"). V takovém
p~ípad~~má Držitel Licence nárok na užívání t~ch nižších
vývojových verzí Programu, ze kterých byl Upgrade uplatn~n, avšak
nesmí dojít k navýšent rozsahu užívání Programu, a to ani za
situace, že sou~asn~~s Upgradem došlo ke zm~n~~Typu licence.
Pokud byla Licence Držiteli licence poskytnuta bez návaznosti na
p~edchozí Licenci, není právo užívat p~edchozí verze Programu za
p~vodních podmínek nijak dot~eno.
Držiteli licence m~že být umožn~no užívat nižší vývojovou verzi
Programu (dále jen „Downgrade"), zejména z d~vod~~možných
technologických nebo uživatelských omezení v užíváni Programu.
Konkrétní vývojovou verzi pro uplatn~ní Downgradu ur~uje Zoner.
Nárok na Downgrade není automatický a ~cenci pro užíváni
Programu v nižší vývojové verzi m~že Držitel licence získat
dodate~n~~od Zoneru za zvláš~~stanovených podmínek na základ~~
individuální žádosti. Zoner je oprávn~n této žádosti nevyhov~t
v p~ípad~, že Licence nebyla Držiteli licence poskytnuta jako
Upgrade.

Po skon~ení Zkušebního období m~že být Testujícímu nabídnuta
možnost užívání programu v Edici FREE. Další užívání Programu
v této Edici je vázáno na omezení daná Ujednáním. Pokud Testující
nespl~uje podmínky užití této Edice, není oprávn~n bez ~ádné
Licence Program dále užívat.
18.

P~evod Licence na jiný subjekt (jiného Držitele licence) bez
zvláštního souhlasu Zoneru je možný pouze u Licence na uživatele,
a to v rozsahu jednoho Uživatele, pop~. u Licence s rozší~ením na
rodinu. P~evod Licence s Rozší~ením na rodinu je možný výhradn~~
za podmínky, že nový Držitel licence spl~uje podmínky stanovené
v Ujednání a v Obchodních podmínkách pro tento Licen~ní model.

TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA
Zoner m~že Držiteli licence nebo Uživateli poskytovat ~asov~~
omezené služby technické podpory spojen~~s Licencí. Technickou
podporou se rozumí pomoc s ~ešením funk~ních problém~~p~i
užívání Programu a jeho instalaci. Zoner si vyhrazuje právo
neposkytnout nebo zvláš~~zpoplatnit technickou podporu osob~~
užívající Program, která:
užívá Program bez Licence,
neužívá Program v souladu s Ujednáním;
požaduje podporu nesouvisející se závazky Zoneru
vymezenými v Ujednání;
- požaduje vy~ešení problému s kompatibilitou Programu
S jiným softwarem nebo hardwarem;
požaduje speciální podporu vyžadující úpravu nebo dopin~ní
Programu;
vyžaduje podporu v mí~e v~tší, než je obvyklé.
Zoner m~že poskytovat Držiteli licence ~asov~~omezen~~
služby
uživatelské podpory spojen~~s Licencí. Uživatelskou podporou se
rozumí pomoc týkající se konkrétního užití Programu, jako jsou
instrukce pro konkrétní užívání funkcí Programu a jeho instalaci,
postupy a šablony, školení nebo vzorová nastavení Programu.
tato ~iist Irinky je z5m~rn~~práulna •-•
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NAKLÁDÁNÍ s LICENCÍ
Není-ii v Ujednání nebo na základ~~písemného souhlasu Zoneru
stanoveno jinak, není dovoleno:
- Program p~enechat k užívání t~etí osob~, nap~. formou
výp~j~ky nebo nájmu;
ud~lovat podlicence jinak, než je výslovn~~stanoveno
v Ujednání.

P~i užívání Programu formou Downgradu bere Držitel licence na
v~domí, že nižší vývojové verze Programu nemusejí být v piném
rozsahu funk~ní nebo k nim nemusí být poskytována kompletní
podpora ze strany Zoneru.
16.

ZKUŠEBNÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

P~evod licence na jiného Držitele licence je v ostatních p~ípadech
možný za podmínek, které stanoví Zoner zvláš~~v Obchodních
podmínkách nebo individuáln~~pro každý p~evod Licence. Držitel
licence nemá právní nárok na p~evod Licence na jiného Držitele
licence a Zoner si vysloven~~vyhrazuje právo neumožnit p~evod
Licence bez udání d~vodu. Zm~na Držitele licence je dokon~ena až
v okamžiku, kdy je písemn~~
potvrzena Zonerem.
P~evodem Licence na nového Držitele licence není p~vodní Držitel
licence zbaven odpov~dnosti za své závazky v~~i Zoneru vyplývající
z tohoto Ujednání a užívání Programu.
19.

INFORMACE 0 UŽÍVÁNÍ PROGRAMU
Není-ii jinou dohodou stanoveno jinak, Držitel licence souhlasí se
sb~rem informací o užívání Programu. Program sbírá údaje o
vybraných úkonech, které Uživatelé s Programem dint, v~etn~~doby
údaje ze
používání. V žádném p~ípad~~nejsou sbírány žádné
zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela
všeobecných údaj~~o souborech (rozm~ry fotografií, typy formát~,
datový objem apod.). Získané údaje jsou zasílány Programem
anonymn~, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním
Zoneru výlu~n~~
Uživatelem ani jeho Zoner ú~tem a slouží výhradn~~pro statistické
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ú~ely a podporu vývoje Programu a služeb Zoneru. Zasílání údaj~~
m~že Uživatel kdykoliv p~erušit v nastavení v Zoner ú~tu na
webové stránce nebo jinou technickou formou, kterou umožní
Program nebo s ním spojená služba. V p~ípad~~instalované kopie
Programu s Licencí na po~íta~~m~že toto nastavení zm~nit
výhradn~~Držitel licence.
20.

Google Maps API: Používáním funkce Google Maps v Programu se
Držitel licence zavazuje souhlasit s podmínkami použití spole~nosti
Google Inc., které jsou dostupné na adrese
http://maps.google.com/help/terms_maps.html.
23.

Licence pozbývá platnosti v p~ípad~~
porušení jakéhokoliv bodu
Ujednání ze strany Držitele licence. P~i ukon~eni platnosti Licence
je Zoner oprávn~n ukon~it možnost užívání Programu odebráním
Licence ze Zoner ú~tu Držitele licence nebo Uživatele.

ZOBRAZOVÁNÍ ZPRÁV
Zoner je oprávn~n bez dalšího souhlasu zasílat Držiteli licence nebo
Uživateli zprávy, které jsou zobrazovány p~ímo v prost~ed(
Programu. Zprávy se mohou mit zejména (nikoliv však výlu~n~)
charakter:
informaci k užívání Programu;
informaci k Licenci;
novinek v oborech informa~ních technologii a fotografie;
bezpe~nostních upozorn~ní Zoneru;
informaci o dalších produktech Zoneru nebo t~etích stran.

Po ukon~eni platnosti Licence:
Uživatel, který užívá Program s Licencí na uživatele, pop~.
uvedený typ Licence v rámci Hybridní licence, je p~ihlášen do
Programu a sou~asn~~není p~i a po ukon~ení platnosti Licence
p~ipojen k síti internet, je neprodlen~~povinen se odhlásit, a to
ve všech p~ípadných nainstalovaných kopiích Programu.
Držitel licence, který užívá Program s Licencí na profil uživatele
nebo Licenci na za~ízeni, pop~. kterýkoli z uvedených typ~~
Licence v rámci Hybridní licence, je povinen Program
neprodlen~~odinstalovat, a to ze všech Za~ízeni, na kterých je
Program instalován.

Objem zpráv ani jejich charakter není nijak omezen. Zprávy mohou
mít povahu obchodního sd~lení s nabídkou produkt~~Zoneru nebo
t~etích stran a odkazovat na webové stránky.
Pro vybrané Licen~ní modely nebo Typy licencí m~že Zoner Držiteli
licence umožnit potla~ení nebo omezení zobrazování zpráv
Uživatel~m nebo skupinám Uživatel~, a to bud' úpravou
konfigurace Instala~ního souboru Programu nebo nastavením na
Zoner ú~tu.
21.

22.

Jakékoliv další užívání Programu po ukon~ení platnosti Licence je
bez získání nové Licence v rozporu se zákonem a ustanoveními
Ujednání a m~že být trestn~~stíháno.
24.

OMEZENI ODPOV~DNOSTI A ZÁRUKY
Zoner nep~ebírá žádnou záruku za škody zp~sobené použitím
Programu na jakémkoliv Za~ízení, škody zp~sobené nesprávným
informováním Uživatel~~o podmínkách užíváni Programu
vyplývajících z Ujednání ani za žádné jiné škody nep~ímo spojené s
užitím tohoto Programu. ZONER ANI JEHO DODAVATELÉ ~l
PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST NAHRADIT DRŽITELI LICENCE NEBO
UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ T~ETÍ OSOB~~ŽÁDNÉ NEP~ÍMÉ,
NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANK~NÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA
UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODN~NÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ,
ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZA~ÍZENÍ NEBO SOFTWARU V~ETN~~
TOHOTO PROGRAMU, P~ERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU
OBCHODNÍCH INFORMACÍ ~l JINOU PEN~ŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ
V SOUVISLOSTI SE UJEDNÁNÍM NEBO SOFTWAREM, JEHOŽ
UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLAD~~UMOŽ~OVÁNO, A TO ANI V
P~ÍPAD~, ŽE DRŽITEL LICENCE NEBO UŽIVATEL BYLI ZONEREM NA
MOŽNOST VZNIKU T~CHTO ŠKOD UPOZORN~NI, P~I~EMŽ NEBUDE
BRAN Z~ETEL NA P~Í~INU ŠKODY ANI TEORII ODPOV~DNOSTI ZA
ŠKODU. OMEZENÍ ODPOV~DNOSTI ZA ŠKODU DLE P~EDCHOZÍ
V~TY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
P~ÍPUSTNÉM P~ISLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P~EDPISY. ODPOV~DNOST
ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM
P~ÍPAD~~NEP~ESÁHNE ~ASTKU, KTEROU DRŽITEL LICENCE NEBO
JINÁ OSOBA ZA PROGRAM SKUTE~N~~ZAPLATILI, ANI ~ÁSTKU
ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORU~ENÉ PRODEJNÍ CEN~~PROGRAMU DLE
OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZÍSKÁNÍ PROGRAMU
PODLE TOHO, KTERÁ Z T~CHTO ~ÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.
KOMPONENTY A SLUŽBY T~ETÍCH STRAN
Program a jeho sou~ásti mohou využívat programové komponenty
a služby t~etích stran. Zoner tyto služby pouze spouští a není na n~~
p~ipojen. Zoner se proto jmenovit~~z~íká veškeré odpov~dnosti za
funk~nost komponent a dostupnost služeb, stejn~~jako za jakékoliv
jejich viditelné nebo skryté chování, které jsou takto poskytovány,
a to nad rámec všech omezení odpov~dnosti a záruk
vyjmenovaných v Ujednání.

UKON~ENÍ PLATNOSTI LICENCE

SOUHLAS S UJEDNÁNÍM
Podmínkou jakéhokoliv užívání Programu a jeho Instalace na
libovolné Za~ízení je souhlas s Ujednáním ze strany Držitele licence.
Souhlas je elektronicky zaznamenán. Pokud osoba se zn~ním
Ujednáni nesouhlasí, nesmí Program instalovat ani jakkoliv užívat.

25.

PLATNOST UJEDNÁNÍ
Rozhodným právem Licence je právo ~eské republiky. Není-Ii mezi
Držitelem licence a Zonerem sjednáno jinak, veškeré spory budou
~ešeny soudy ~eské republiky. Dojde-li v pr~b~hu platnosti
Ujednání ke zm~nám v rozhodném právu, které se dotýkají
jakýchkoliv ustanovení Ujednání a mohou ovlivnit práva a
povinnosti vyplývající z Ujednáni, z~stávají jakákoliv další
ustanovení Ujednání v platnosti.
Toto Ujednání je Zoner oprávn~n kdykoliv zm~nit, pokud je to
nezbytné, zejména:
s ohledem na zm~ny rozhodného práva;
z d~vod~~vývoje Programu;
z d~vod~~zm~ny provozních požadavk~~na poskytované služby
Zoneru nebo t~etích stran.
O zm~nách Ujednání je Zoner povinen Držitele licence informovat
nejmén~~30 dní p~ed nabytím ú~innosti zm~n, a to:
na E-mail, který Držitel licence zadal prost~ednictvím Zoner
ú~tu;
prost~ednictvím zpráv zobrazovaných Držiteli licence
v Programu;
- jiným zp~sobem ur~eným na základ~~jiného smluvním
ujednáním mezi Držitelem licence a Zonerem.
Zoner negarantuje doru~ení zprávy Držiteli licence. Spolu
s informací o zm~n~~bude Držiteli licence poskytnuta možnost
souhlasit s novým zn~ním Ujednání nebo tuto zm~nu odmítnout a
z tohoto d~vodu licen~ní smlouvu vypov~d~t ve lh~t~~3 m~síc~.
tato ~ást stránky le zánlerne nreulnS - -

Jakékoliv ustanovení tohoto Ujednání m~že být zm~n~no nebo
Ujednání m~že být dopin~no na základ~~jiného smluvního ujednání
mezi Držitelem licence a Zonerem.
--- konec textu

P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~o poskytnutí licence k software
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P~íloha ~. 5
Podmínky pro z~ízení a užívání uživatelského ú~tu ZONER software, a. s., divize Software
s platností od 2. 5. 2018
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.

Tyto Podmínky pro z~ízení a užíváni uživatelského u~tu (dale jen
„Podminky") spole~nosti ZONER software, a. s., It: 49437381,
sídlem v Brn~, Nové sady 583/18, PS~~602 00, zapsané
v obchodním rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B,
vložka ~. 5824, založené podle práva ~eské republiky (dále jen
„Zoner"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ~~smlouvy
o z~ízeni a užíváni uživatelského ú~tu (dale jen „Smlouva")
uzav~ené mezi Zonerem jako provozovatelem internetové služby
Zoner ú~et (dale Jen „Zoner ú~et") na jedné stran~~a fyzickou nebo
právnickou osobou (prost~ednictvím oprávn~ného zástupce), která
bude Zoner ú~et užívat, na strand druhé (dále jen „Uživatel").
Smlouva je uzav~ena okamžikem vytvo~eni Zoner ú~tu.

Vytvo~ení Zoner ú~tu je bezplatné. Vytvo~ení musí být provedeno
osobn~~fyzickou osobou nebo oprávn~ným zástupcem právnické
osoby, kte~í budou tento ú~et fyzicky užívat a vytvo~ením ú~tu se
stávají jeho Uživatelem. Uživatel není oprávn~n Zoner (Met
p~evést na jinou osobu. Jiný zp~sob vytvo~ení Zoner ú~tu není
dovolený, Pokud uživatel není pin~~svéprávný (nap~. z d~vodu
nezletilosti ~i omezení svéprávnosti), zastupuje jej p~i vytvo~eni
Zoner u~tu zákonný nebo jinak ustanovený zástupce (dale jen
„Zástupce"). Každý Uživatel je oprávn~n k vytvo~eni vice Zoner
ú~t~. Z~ízení a vedení každého Zoner ú~et je vázáno na
samostatnou Smlouvu mezi Zonerem a Uživatelem.
V p~ípad~~vytvo~ení Zoner ú~tu nezletilou osobou odpovídá za
p~ípadnou Škodu osoba, která nad nezletilou osobou zanedbala
dohled. Pokud Zoner ú~et zakládá Zástupce, ud~luje souhlas
s Podmínkami jménem takové osoby a nese odpov~dnost za
náležitý dohled nad používáním Zoner ú~tu Uživatelem v piném
rozsahu.

Pokud souhlas se Smlouvou ~iní fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak u~in~ním souhlasu prohlašuje, že ma
oprávn~ní za tuto osobu ~init právní jednání a p~ijímat závazky
obsažené ve Smlouv~.
2.

P~i z~ízení Zoner u~tu je Uživatel povinen zadat platnou adresu
elektronické pošty (dale jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží Jako
unikátní identifika~ní údaj Uživatele pro p~ihlášení k Zoner u~tu na
webových stránkách Zoner Mu nebo prost~ednictvím Softwaru
nebo Dalších produkt~, pop~. produkt~~t~etích stran a také jako
komunika~ní prost~edek Zoneru s Uživatelem. Uživatel se zavazuje
poskytnout pro z~ízení Zoner ú~tu výhradn~~takový E-mail, který je
oprávn~n užívat a který je funk~ní (tj. jsou na n~j doru~ovány
zprávy).

Ú~EL ZONER U~TU
Zoner ú~et je službou v síti internet. Zoner ú~et pini funkci
uživatelského ú~tu Uživatele sdružujícího data a nástroje spojené
s užíváním vybraných programových produkt~~(dale je „Software")
nebo služeb a produkt~~(dale je „Další produkty"), zejména, nikoliv
však výlu~n~~
t~ch, jichž je Zoner autorem nebo provozovatelem.
Ú~elem Zoner ú~tu jsou p~edevším:
evidence údaj~~o Uživateli;
evidence a ov~~ováni platebních údaj~~a nástroj~~Uživatele;
evidence a ov~~ováni oprávn~ní a jeho rozsahu k užívání
k Softwaru, k n~muž Uživatel oprávn~n~~nabyl právo užívání
(dale jen „Licence");
evidence a ov~~ováni oprávn~ní a jeho rozsahu k užíváni
Dalších produkt~~(dale jen „P~ístupy");
evidence ú~etních a eviden~ních doklad~~k Softwaru a Dalším
produkt~m;
nastavení n~kterých vlastnosti (konfigurace) Softwaru a
Dalších produkt~;
evidence a nastavení souhlas~~se zpracováním osobních
údaj~;
evidence a nastavení souhlas~~se zasíláním hromadných
sd~lení Uživateli Zonerem;
individuální komunikace Uživatele se Zonerem, vztahující se
k poskytovanému Softwaru nebo Dalším produkt~m
(poskytování technické podpory, vy~izování reklamaci apod.).
Rozsah a podmínky služeb poskytovaných prost~ednictvím Zoner
u~tu, pokud nejsou p~ímo stanoveny v t~chto Podmínkách,
stanovuje Zoner dale v ceníku a ve všeobecných obchodních
podmínkách (dale je spole~n~~
„Obchodní podmínky"), které jsou
nedílnou sou~ástí Smlouvy a které Zoner zve~ej~uje obvykle na
webové stránce Zoneru nebo v jiných ve~ejn~~dostupných
materiálech.
Uživatel bere na v~domí, že na ov~~eni platnosti Licence nebo
P~ístup~~prost~ednictvím Zoner ú~tu m~že být vázáno používání
n~kterého Software nebo Dalších služeb. Konkrétní rozsah a
podmínky služeb poskytovaných prost~ednictvím Zoner ú~tu však
nemají vliv na rozsah a podmínky poskytování Software a Dalších
produkt~, p~ípadn~~produkt~~t~etích stran, které Zoner ú~et
využívají k ov~~ení oprávn~ní jejich užívání, a jsou p~edm~tem
dalších smluvních vztah~~se Zonerem nebo t~etími stranami.
— tato east stranky le zám~rn~~prázdni --

P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

VYTVO~ENÍ ZONER Ú~TU

V p~ípad~~použiti nesprávného E-mailu je Zoner oprávn~n
znemožnit vytvo~eni takového Zoner ú~tu nebo jej následn~~Zrušit
dle ~lánku 7 Podmínek. Nesprávným E-mailem se rozumí zejména
takový E-mail, který již byl použit pro vytvo~ení Zoner ú~tu jiného
uživatele, než který ú~et zakládá, nebo neexistující E-mail. Za
správnost poskytnutého E-mailu odpovídá výhradn~~Uživatel.
Uživatel je oprávn~n E-mail kdykoliv zm~nit na stránkách Zoner
ú~tu.
4.

OVRENÍ UŽIVATELE
Užíváni n~kterých služeb Zoner ú~tu m~že být podmín~no
ov~~ením Uživatele (dale jen „Ov~~eni" a „Ov~~ený uživatel").
Sou~ástí ov~~ení m~že být požadavek na zadáni osobních údaj~~
Uživatele, které umož~ují jeho jednozna~nou identifikaci jako
fyzické osoby. B~hem Ov~~ení je Uživatel povinen zadat pravdivé,
správné a nezavád~jící údaje. Zoner je oprávn~n vyžádat si od
Uživatele potvrzení údaj~~dokládající jeho skute~nou identitu, a to
zejména formou zaru~eného elektronického podpisu založeného
na kvalifikovaném certifikátu, pop~. p~edložením platných
osobních doklad~. V p~ípad~~zjišt~ni zadání nepravdivých nebo
nep~esných údaj~~je Zoner oprávn~n takové Ov~~eni zrušit.

5.

OCHRANA ZONER Ú~TU
Pro p~ístup k Zoner ú~tu si Uživatel volí heslo. P~i volb~~hesla m~že
být po Uživateli požadováno, aby jím zvolené heslo obsahovalo
stanovený minimální celkový po~et znak~~nebo aby jeho struktura
zahrnovala ur~ité alfanumerické znaky nebo symboly s ohledem na
bezpe~nost hesla.
Délka platnosti hesla m~že být Zonerem ~asov~~omezena od jeho
zvoleni Uživatelem. Opakované zadáni stejného nebo velmi
podobného hesla použitého v minulosti m~že být omezeno. Po
uplynutí doby platnosti hesla je Uživatel vyzván ke zm~n~~hesla
potvrzeného zadáním p~vodního hesla p~i p~ihlášení se k Zoner
ú~tu.
Dojde-li ke ztrát~~hesla, m~že Uživatel prost~ednictvím webové
omezeného odkazu pro
stránky Zoner ú~tu požádat zaslání ~asov~~
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Rozhodnutí o vyhov~ní žádosti o zrušení je pin~~na Zoneru.

zm~nu hesla. Zm~na hesla m~že být podmín~na zodpov~zenfm
kontrolních otázek, které zvolil Uživatel v nastavení Zoner ú~tu.

Úkon zrušení Zoner ú~tu je nevratný. Uživatel souhlasí, že o Zoner
ú~tu, který byl zrušen (dale jen „Zrušený ú~et") m~že Zoner nadále
evidovat po neomezenou dobu skute~nost, že Zrušený ú~et byl
v minulosti užíván a s jakým E-mailem bylo Jeho užívání spojeno.
Ostatní Zakaznicka data jsou zrušením ú~tu odstran~na, ~ehož
p~ímým d~sledkem je nevratné odebrání a ukon~ení veškerých
Licencí a P~ístup~~uložených na Zrušeném ú~tu. Sou~asn~~bude
také odstran~n veškerý obsah z úložiš~, která jsou p~ímo spojena
s užíváním Softwaru nebo Dalších produkt~, k nimž se vážou
Licence a P~ístupy uložené na Zrušeném ú~tu.

Uživatel je povinen udržovat heslo v tajnosti a nezp~ístup~ovat jej
jakékoliv t~etí osob~. V p~ípad~~podez~ení na prozrazení hesla je
Uživatel povinen ve vlastním zajmu neprodlen~~heslo zm~nit.
V p~ípad~, že Ov~~ený uživatel zjistí, že mohlo dojit ke zneužití
hesla, m~že požádat Zoner o zablokování p~ístupu ke svému Zoner
ú~tu prost~ednictvím odd~lení technické podpory Zoneru. Tato
služba m~že být zpoplatn~na dle Obchodních podmínek.
Uživatel výslovn~~souhlasl, že poskytl-li na Zoner ú~tu E-mail, který
z jakýchkoliv d~vod~~m~že v budoucnu p~ejít do užíváni t~etí osoby
(nap~íklad zrušením e-mailové schránky nebo jejím p~evedením na
jinou osobu), je si pin~~v~dom toho, že veškeré údaje, Licence a
P~istupy uložené na tomto Zoner ú~tu mohou být zp~ístupn~ny
osob~, která nov~~získala právo uživat uvedený E-mail, pokud tyto
údaje Uživatel z Mu neodstranil.

Zoner je rovn~ž oprávn~n zrušit bez náhrady jakýkoliv Zoner ú~et,
ke kterému nebyl po dobu p~ti let zaznamenán žádný p~ístup.
O této skute~nosti bude nejmén~~rok p~ed uplynutím této doby
Uživatel informován na E-mail. Nové založeni Zoner ú~tu na stejný
E-mail je povoleno.
Zoner je oprávn~n znep~ístupnit jakýkoliv Zoner ú~et:
který je využíván v rozporu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy;
byl zneužit k neoprávn~nému užívání Softwaru nebo Dalších
produkt~;
na základ~~pravomocného rozhodnutí nebo p~edb~žného
opat~eni soudu podle rozhodného práva.

Zoner prohlašuje, že veškeré p~ístupy k Zoner ú~tu prost~ednictvím
sít~~internet jsou zabezpe~eny pomoci šifrovaných p~enosových
protokol~. K zabezpe~ení spojeni se serverem Zoner ú~tu a
zajišt~ní d~v~ryhodnosti používá Zoner EV SSL certifikát umož~ující
autentizaci provozovatele.
Zakaznicka data (definováno dale ve Smlouv~) jsou ukládána na
zabezpe~ených serverech Zoneru.
6.

VEDENI ZONER Ú~TU
Uživatel je oprávn~n na svém Zoner ú~tu voln~~disponovat
s veškerými svými údaji a nastavením Softwaru a Dalšfch produkt~,
které Zoner ú~et Uživateli zobrazuje (dále jen souhrnn~~
„Zakaznicka data") a Zakaznická data prost~ednictvím dostupných
funkci Zoneru upravovat a dopl~ovat (dale jen „Úkony"). Uživatel
bere na v~domí, že n~která Zákaznicka data nelze zm~nit. Uživatel
bere na v~domí, že terminologie použita v Zákaznických datech
nemusí být shodná s terminologii používanou v Softwaru nebo
Dalších produktech nebo v dokumentaci k nim (nap~. ozna~ení
„uživatel" ~i „licence"). Odpovídající výklad termín~~vždy vyplývá
z kontextu a nemá vliv na platnost ustanovení Smlouvy. V p~ípad~~
nejasností p~i provedení Úkonu se m~že Uživatel obrátit na Zoner.
Není-li pro konkrétní Software nebo Další produkt stanoveno jinak,
je Uživatel oprávn~n p~evád~t Licence a P~ístupy na jiné Zoner ú~ty
(dale jen „P~evod") nebo rozši~ovat možnosti užívání Softwaru a
Dalších produkt~~dalším osobám. P~evodem Uživatel bezvýhradn~~
souhlasí s tím, že si je v~dom, že:
P~evod must být v souladu se smluvními podmínkami užíváni
Softwaru nebo Další služby;
je k P~evodu oprávn~n, vykonává-li P~evod jménem právnické
osoby;
P~evod Licencí nebo P~ístup~~je nevratný.
Uživatel je odpov~dný za veškeré úkony, které na Zoner ú~tu ~iní,
a to v piné rozsahu. Uživatel bere na v~domí skute~nost, že
n~které úkony se Zákaznickými daty mohou být nevratné. Zoner
není povinen Uživateli vyhov~t požadavku na obnovu Zákaznických
dat po chybn~~provedeném úkonu ani v p~ípad~, že je to technicky
možné, nebo v p~ípad~~vyhov~ní je oprávn~n tuto službu Uživateli
zvláš~~individuáln~~zpoplatnit.

7.

Znep~ístupn~nim Zoner ú~tu se rozumi znemožn~ní p~ihlášení
Uživatele, nikoliv zrušení Zoner ú~tu.

ZRUŠEM A ZNEP~ÍSTUPN~M ZONER Ú~TU
Každý Zoner ú~et je zakládán na dobu neur~itou. Uživatel se m~že
rozhodnout, že Zoner ú~et již nebude dale používat. žádost
oDzrušenf ú~tu zadá Uživatel na webové stránce Zoner ú~tu po
p~ihlášení. Zoner není povinen jakkoliv p~ezkoumávat d~vody
zrušení Zoner ú~tu a žádosti bezprost~edn~~vyhoví.
žádost o zrušení Zoner ú~tu m~že být podána také písemn~~na
adresu sídla Zoneru, a to pouze za p~edpokladu, že žádost
p~edkládá:
Uživatel, který je Ov~~eným uživatelem;
osoba, která jinak v~rohodn~~
prokáže' že je Uživatelem Zoner
ú~tu, který požaduje zrušit;
Zástupce (ve smyslu Podmínek) nebo d~dic Uživatele Zoner
ú~tu a tuto skute~nost v~rohodn~~
prokáže.

Pffloha ~. 5 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

8.

SLOU~ENÍ VICE ZONER Ú~T~~
Pokud je n~jaká osoba sou~asn~~Uživatelem vice Zoner ú~t~, m~že
Zoner požádat o slou~ení t~chto ú~t~~do jednoho (dale jen
„Slou~eni"). P~i Slou~ení Uživatel ur~í, který Zoner ú~et bude
zachován (dále jen „Cílový ú~et") a který bude zrušen. Na Cílový
ú~et budou p~evedena Zakaznicka data ze Zrušeného ú~tu.
Uživatel bere na v~domi, že p~evod n~kterých Zákaznických dat na
Cílový ú~et m~že být omezen. V p~ípad~~Zákaznických údaj~, které
mohou být pro Zoner ú~et unikátní, budou použita výhradn~~data
Cílového ú~tu.
Nárok na Slou~ení ú~t~~není automatický a m~že být Zonerem
zpoplatn~n dle Obchodních podmínek.

9.

P~ÍSTUP K ZONER Ú~TU
Vytvo~eni Zoner ú~tu a p~ihlášení Uživatele k Zoner ú~tu je možné
výhradn~~
prost~ednictvím technických prost~edk~, které k tomuto
ú~elu u~inil ve~ejn~~dostupnými Zoner, tj. zejména
prost~ednictvím:
we bových stránek Zoner ú~tu;
Softwaru nebo Dalších produkt~;
webových stránek nebo produkt~~t~etích stran, které k tomu
Zoner zvláš~~ur~il.
Rovn~ž jakýkoliv p~ístup k Zakaznickým dat~m je dovolen výhradn~~
prost~edky, které Zoner Uživateli poskytl nebo vysloven~~uvolnil
k užití. Jakýkoliv jiný p~ístup k Zákaznickým dat~m je zakázán a
Zoner si vyhrazuje právo v p~ípad~~zjišt~ní takového p~ístupu, který
byl autorizován heslem Uživatele, okamžit~~konkrétní Zoner ú~et
znep~ístupnit.

10.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ~~
Používáním Zoner ú~tu souhlasí Uživatel s politikou Zoneru p~i
práci s osobními daty. Nakládáni s E-mailem, p~ípadn~~dalšími
údaji Uživatele získanými se z~ízeným Zoner ú~tem se ~ídí pravidly
ochrany osobních údaj~~spole~nosti ZONER software
(https://www.zoner.cz/zoner/ochrana-osobnich-udaiu.aspx)
a zákonem ~. 101/2000 Sb. o ochran~~osobních údaj~~a o zm~n~~
n~kterých zákon~, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~a po 25. kv~tnu
2018 rovn~ž s NA~ÍZENÍM EVROPSKtHO PARLAMENTU A RADY
(EU) ~.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údaj~~a o volném pohybu
t~chto údaj~~a o zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o
ochran~~osobních údaj~), jinak známým jako GDPR.
prazdna
tato ~ást strónkyje zárn~rn~~
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11.

zaznamenán. Pokud osoba se zn~ním Podmínek nesouhlasí, nesmí
Zoner ú~et zakládat ani používat. V p~ípad~, že již v minulosti sv~j
souhlas poskytla, m~že jej kdykoliv odvolat zrušením Zoner ú~tu.

INFORMACE 0 POUŽÍVÁNÍ
Webové stránky Zoner ú~tu mohou sbírat údaje o vybraných
Úkonech, které Uživatel ~iní, v~etn~~doby používáni. Získané údaje
jsou p~edávány Zoneru výlu~n~~anonymn~, nejsou jakkoliv
spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner ú~tem a slouži
výhradn~~pro statistické ú~ely, podporu vývoje a optimalizaci
Zoner ú~tu. údaje jsou ukládány na zabezpe~ených serverech
Zoneru.

13.

Krom~~výše uvedených údaj~~Zoner uchovává údaje o všech
Uživateli navštívených webových stránkách Zoner ú~tu a
navštívených odkazech a pohybu Uživatele na webových
stránkách. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies na
po~íta~i Uživatele a jsou anonymizovány. Webové stránky Zoner
ú~tu používají službu Google Analytics, poskytovanou spole~ností
Google, Inc. (dale jen „Google"). Google Analytics používá
k ukládáni soubor~~cookies, které jsou textovými soubory
ukládanými do po~íta~e Uživatele a umož~uji analýzu zp~sobu
užívání Zoner ú~tu Uživateli. Informace vytvo~ené souborem
cookie o užívání Zoner ú~tu (v~etn~~IP adresy) budou spole~ností
Google p~eneseny a uloženy na serverech této spole~nosti. Google
bude užívat t~chto informací pro ú~ely vyhodnocování užíváni
Zoner ú~tu a vytvá~ení zpráv o aktivit~~jejich Uživatel~~ur~ených
Zoneru a pro poskytováni dalších služeb týkajících se ~inností na
Zoner ú~tu a užíváni internetu v~bec. Google m~že také
poskytnout tyto informace t~etím osobám, bude-li to požadováno
zákonem nebo bude-li takovéto t~etí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat IP Uživatele adresu
s jakýmikoli jinými daty, která ma k dispozici. V žádném p~ípad~~
nejsou Googlu p~edávány jakékoliv osobni údaje Uživatele ani
Zákaznickd data.
Uživatel automaticky souhlasí se sbíráním, uložením a
vyhodnocováním výše uvedených anonymních dat ve výše rozsahu
v souladu s politikou Zoneru p~i práci s osobními daty obsaženou
v Obchodních podmínkách. Zasílání výše uvedených údaj~~Zoneru
nem~že Uživatel p~erušit.
12.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

PLATNOST PODMÍNEK
Rozhodným právem Podmínek je právo ~eské republiky. Zoner
sou~asn~~respektuje zákony zemi, v nichž se fyzicky nacházejí
po~íta~e, na kterých je Zoner ú~et provozován. Zoner jakkoliv
teritoriáln~~neomezuje možnost užívání Zoner ú~tu.
Není-li mezi Uživatelem a Zonerem stanoveno jinak, veškeré spory
budou ~ešeny soudy ~eské republiky. Dojde-li v pr~b~hu platnosti
Smlouvy ke zm~nám v rozhodném právu, které se dotýkají
n~kterých ustanovení Smlouvy, z~stávají jakákoliv další ustanovení
Smlouvy v platnosti.
Zoner si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu zm~nit tyto
Podmínky, pokud je to nezbytné, zejména:
s ohledem na legislativní zm~ny rozhodného oral/a;
z d~vod~~vývoje Zoner ú~tu;
z d~vod~~zm~ny provozních požadavk~~Zoner ú~tu nebo
poskytovaných služeb.
O zm~nách Podmínek je Zoner povinen Uživatele informovat
nejmén~~30 dni p~ed nabytím ú~innosti zm~n, a to:
zasláním této informace na E-mail;
prost~ednictvím zprávy zobrazované Uživateli na webových
stránkách Zoner ú~tu;
jiným zp~sobem ur~eným na základ~~jiného smluvního
ujednáním mezi Uživatelem a Zonerem.
Zoner negarantuje doru~ení zprávy Uživateli. Spolu s informací
o zm~n~~bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s novým
zn~ním Podmínek nebo jej odmítnout a Smlouvu vypov~d~t ve
MOM 3 m~síc~.
Jakékoliv ustanovení t~chto Podmínek m~že být zm~n~no nebo
Smlouva m~že být dopin~na na základ~~jiného smluvního ujednání
mezi Držitelem licence a Zonerem.
tote ~ást stránky je zánl~rné prázdná

Užíváni Zoner ú~tu je ze strany Zoneru umožn~no na základ~~
souhlasu Uživatele s Podmínkami. Souhlas je elektronicky
konec textu

P~íloha ~. 5 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software
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P~íloha ~. 6
Všeobecné obchodní podmínky ZONER software, a. s., divize Software
pro prodej softwarových produkt~~a služeb divize Software (zejména program Zoner Photo Studio, zakázkové
fotoprodukty, dopl~kové produkty a služby k Zoner Photo Studiu)
s platností od 2. 5. 2017
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dale jen „VOP") obchodní
spole~nosti ZONER software, a. s., I~0: 49437381, sídlem v Brn~,
Nové sady 583/18, PS~~
602 00, zapsané v obchodním rejst~íku
vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka ~. 5824,
založené podle prava ~eské republiky (dale jen „Zoner"), upravují
vztahy mezi Zonerem a Kupujícím v souvislosti s poskytováním
softwarových nebo jiných produkt~~vytvo~ených a nabízených
Zonerem (dale jen „produkt").
Kontakty Zoneru:
- Obecné dotazy — produkty, ceny:
- Obchodní dotazy — licence pro organizace, kalkulace:
tel
Objednávky, expedice, reklamace:
- Technická a uživatelská podpora:
, online
formula- technické podpory
„Kupujícím" se rozumí spot~ebitel nebo organizace, kterému
Zoner úplatn~~
poskytuje produkt, p~i~emž:
„Spot~ebitelem" se rozumí každý ~lov~k, který mimo rámec
své podnikatelské ~innosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zonerem nebo
sním jinak jedná.
„Organizací" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se
Zonerem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedna v souvislosti
s vlastní podnikatelskou nebo jinou ~inností, v rámci
samostatného výkonu svého povolání anebo jménem ~i na
ú~et organizace. Pokud Kupující v objednávce uvede
identifika~ní ~íslo organizace (I~O), bere na v~domí, že se na
n~j v t~chto VOP vztahují pravidla pro organizace. Pokud
smlouvu se Zonerem uzavírá fyzická osoba jako zástupce
právnické nebo fyzické osoby (nap~íklad jménem svého
zam~stnavatele), pak uzav~ením této smlouvy prohlašuje, že
ma oprávn~ní za tuto osobu ~init právní jednání a p~ijímat
závazky ve smlouv~~obsažené.
Informace o produktu a cen~~
uvád~né Zonerem jsou závazné s
výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány v~etn~~všech dant
(nap~. DPH) a poplatk~~platných v ~R, nezahrnuji však náklady na
doru~ení.
Kupující bere na v~domi, že kone~né ceny produkt~~mohou být
uvád~ny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s p~íslušnými
právními p~edpisy. Z toho d~vodu m~že v konkrétních p~ípadech v
kone~ném sou~tu cen sou~asn~~
objednávaných produkt~~docházet
k nepatrným rozdíl~m od prostého sou~tu uvedených cen.
P~ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není p~ijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzav~ené v jiné než písemné form~,
které vykazuje odchylky od skute~n~~
ujednaného obsahu smlouvy,
nemá právní ú~inky.
P~evzetí nevyžádaného pin~ní ze strany Kupujícího neznamená
p~ijeti nabídky.
Není-Ii Zonerem uvedeno jinak, na p~ípadné dárky a jiné bonusy,
které Zoner v~nuje Kupujícímu k objednávaným produkt~m, se
nevtahuje odpov~dnost za vady popsaná níže.

2.

OBJEDNÁVKA, UZAV~ENíSMLOUVY
Smlouva je uzav~ena v okamžiku, kdy Zoner Kupujícímu potvrdí
objednávku. Uzav~ením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil
s t~mito VOP a že s nimi souhlasí.
prázdna
— tato Ust stránky je zárn~rn~~

--
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Objednávku m~že Kupující u~init na k tomu ur~ených
internetových stránkách Zoneru, v softwarové aplikaci Zoneru ~i
jiným vhodným zp~sobem, a to zejména poštou, elektronickou
poštou, telefonicky ~i osobn~~v sídle Zoneru.
Kupující si je v~dom, že koupí produkt~~z obchodní nabídky Zoneru
mu nevznikají žádná prava na používání registrovaných zna~ek,
obchodních názv~, firemních log ani jiných zákonem chrán~ných
ozna~ení náležících Zoneru ~i jeho obchodním partner~m, není-li
v konkrétním p~ípad~~zvláštní smlouvou ujednáno jinak.
3.

DORU~ENí PRODUKTU
Zoner se zavazuje, le Kupujícímu p~eda produkt a umožní mu
k n~mu nabýt vlastnické právo (pokud zahrnuje hmotnou v~c) a
užívat jej, a to prost~ednictvím fyzického p~edaní, sít~~Internet
nebo jiným dohodnutým zp~sobem, a je-li produktem nebo
zahrnuje-li produkt autorské dflo, umožní mu nabýt licenci k jeho
užívání. Zoner produkt p~edá v ujednaném množství, kvalita a
provedení budou odpovídat informacím o produktu uvád~ných
Zonerem.
Doru~ovací doba závisí na povaze objednaného produktu a
zp~sobu dopravy, který si Kupující zvolí. Je uvedena u jednotlivých
produkt~~na internetových stránkách Zoneru nebo v softwarové
aplikaci Zoneru.
Povinnost p~edat produkt Kupujícímu spiní Zoner tím, že
Kupujícímu umožní s produktem nakládat v míst~~pin~ní a
Kupujícího o této skute~nosti v~as informuje.
Kupující je povinen produkt p~evzít a zaplatit. Kupující se stane
vlastníkem produktu (pokud zahrnuje hmotnou v~c) a v p~ípad~~
digitálního obsahu držitelem licence teprve úpiným zaplacením
kupní ceny Zoneru.
V p~ípad~~doru~ení produktu prost~ednictvím dopravce je Kupující
povinen p~i p~ebírání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její
stav (po~et balík~, neporušenost p~epravního obalu apod.).
Kupující je oprávn~n nep~evzít zásilku, která neodpovídá smlouv~~
zejména Um, že je neúpiná nebo poškozena. Pokud takovou zásilku
Kupující od dopravce p~evezme, požádá dopravce o uvedení
odchylek od smlouvy do p~edávacího protokolu nebo sepsáni
reklama~ního protokolu. Neu~iní-li tak, nemusí brat Zoner na
odchylky z~etel.
Je-li produktem digitální obsah a není-li tento sou~asn~~vázaný na
dodání jiné hmotné v~ci (nap~íklad datového nosi~e), p~edá Zoner
produkt elektronickou cestou. Autorizaci k užívání obsahu
poskytne Zoner Kupujícímu ve form~~kódu zaslaného e-mailem,
dodaného na tiskovin~~nebo p~ímým vložením na Zoner ú~et
zvolený Kupujícím, jehož využíváním je podmín~no užívání
produktu. Vyžaduje-li digitální obsah p~enos nebo instalaci na
po~íta~e, umožní Zoner Kupujícímu stažení tohoto obsahu. Osoba,
na jejíž Zoner ú~et Kupující vloží víceuživatelskou licenci, je
považována za správce licence.
Je-li Kupujícím Organizace, m~že Zoner nebo jeho obchodní
partner podmi~ovat vydání produktu p~edložením osobního
dokladu osoby, která produkt p~ebírá, nebo piné moci ud~lené
statutárním zástupcem Organizace této osob~~(není-li tato osoba
sama statutárním zástupcem).
Je-li z d~vod~~na stran~~Kupujícího nutné produkty doru~it
opakovan~~nebo jiným zp~sobem, než Kupující zvolil v objednávce,
je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doru~ením produktu, p~ípadn~~s jiným zp~sobem doru~eni.
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Je-li Kupujícím objednáno doru~eni produktu mimo zem~~Evropské
unie, m~že doru~ovaný produkt podléhat clu nebo jiným
poplatk~m, které se MI právem zem~, do které má být produkt
doru~en. Veškeré takové poplatky hradí Kupující jakožto dovozce.
Dodržení p~ípadných povinnosti vyplývajících ze zákon~~
regulujících dovoz platných v zemi, do které má být produkt
doru~en, je v~cí Kupujícího.

5.

Doklady k produktu, zejména da~ový doklad, potvrzení a
certifikáty, odešle Zoner Kupujícímu nejpozd~ji do dvou pracovních
dn~~od p~evzetí produktu Kupujícím. Není-li ujednáno jinak,
p~edává Zoner Kupujícímu doklady v elektronické podob~. Da~ový
doklad je v takovém p~ípad~~ve formátu PDF a je opat~en
elektronickou zna~kou založenou na kvalifikovaném certifikátu a
spl~uje veškeré právní náležitosti CR a sm~rnice EU.
Požádá-li oto Kupující, potvrdí mu Zoner v písemné form~, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného pin~ní a
jakým zp~sobem m~že Kupující práva z nich uplatnit.
Nep~evezme-li Kupující produkt v dohodnuté dob~~z d~vodu na
jeho stran~, Zoner je oprávn~n poté, co Kupujícího prokazateln~~emailem upozorní a poskytne mu novou p~im~~enou lh~tu pro
p~evzetí, a Kupující produkt op~t nep~evezme, od smlouvy
odstoupit a produkt vhodným zp~sobem prodat jiné osob~.
Náklady na uskladn~ni a náklady marného dodání produktu
z d~vodu nedostatku sou~innosti na stran~~Kupujícího v nezbytn~~
nutné výši je Zoner oprávn~n v~~i kupujícímu zapo~íst na výt~žek
prodeje. Toto ustanovení se netýká zakázkových produkt~~
obsahujících autorské dilo, na nakládání s nímž nemá Zoner licenci.
4.

Cena v~.
DPH

Poznámka

P~edání
prost~ednictvím
internetu

zdarma

pouze pro software nebo jiný
digitální obsah bez hmotného
nosi~e

~eská pošta —
doporu~ený
balí~ek

70 K~~

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Kurýrní služba
PPL — balík

70 K~~

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Kurýrní služba
DPD — balík

a) 138 K~~ pouze pro zakázkové
b) 278 K~~ fotop~edm~ty:
a) fotoknihy, fotokalenclá~e
b) fotoobrazy

Uloženka —
výdejní místa
Uloženka
Premium a
Uloženka
Partner

25 K~~

Osobní odb~r v
sidle Zoneru
(Nové sady 18,
Brno)

zdarma

Zp~sob platby

Cena v~. DPH

On-line platební kartou

zdarma

On-line službou PayPal

zdarma

Bankovním p~evodem

zdarma

Hotov~~nebo kartou na
výdejním míst~~Uloženka

42 K~~

Hotov~~nebo kartou v sídle
Zoneru

zdarma

Hotov~~p~i p~evzetí zásilky
Od ~eské pošty

30 K~~

Hotov~~nebo kartou p~i
p~evzetí zásilky od PPL

30 K~~

Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner ú~tu zvolí
možnost uložení zvoleného zp~sobu platby i pro následující
objednávky (dostupná jen pro vybrané zp~soby on-line platby),
uloží Zoner platební údaje Kupujícího na zabezpe~eném serveru.
Zoner je oprávn~n využívat t~chto platebních údaj~~pouze pro
úhradu produkt~~v~dom~~objednaných Kupujícím.

DOSTUPNÉ ZP~SOBY DOPRAVY

Zp~sob
dopravy

PBUfMANt PLATBY

Zpracování platby za objednávky došlé od Kupujícího
prost~ednictvím jiné než ~eské nebo slovenské jazykové mutace
formulá~e nebo platby za využití služby Zoner Pohlednice pro
Zoner zajiš~uje spole~nost Zoner Inc., 1275 Shiloh Road NW, Suite
2750, Kennesaw, GA 30144, USA.
Specifická ustanovení pro platební metodu Twisto
Platba „Twisto" je poskytována spole~ností Twisto payments a.s.,
I~: 01615165, zapsanou v obchodním rejst~íku vedeném M~stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd
450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základ~~Twisto faktury
postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou
splatností spole~nosti Twisto payments a.s., a to za podmínek
uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro
zákazníky služby „TWISTO ". V p~ípad~, že Kupující využije službu
„Twisto" zprost~edkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany
Twisto payments a. s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj.
celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dn~~ode
dne doru~eni zboží. K uzav~ení kupní smlouvy dojde vypin~ním
objednávky ze strany Kupujícího, akceptacf objednávky ze strany
Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a
úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby
„Twisto". Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v
nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby
Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
služby „TWISTO "(dostupné na adrese www.twisto.cz/podminky/)

pouze pro krabicová balení
softwaru, p~íru~ky, tri~ka
6.

SLEVOVE POUKAZY A JEJICH UPLATN~N( Prtl NÁKUPU
Kupující m~že b~hem objednávky využít Zonerem vystaveného
slevového poukazu, pokud je jeho držitelem, a tím získat slevu z
ceny objednávky.

pouze pro krabicová baleni
softwaru, p~íru~ky, tri~ka

Ceny dopravy jsou platné pro doru~eni na území ~eské republiky a
již zahrnují p~ípadné náklady na kompletaci a zabalení produktu.
-- Mtn ~ist stránky je zám~rn~~prázdná —
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Zoner m~že poskytnutí slevy odmítnout, pokud je objednávka
Kupujícího v rozporu s pravidly uvedenými na slevovém poukazu
nebo v dokumentaci k n~mu p~iložené, zejména pokud je
poskytnutí slevy vázáno na jiný produkt, než který zákazník
objednává, anebo je poukaz mimo období své platnosti.
Slevový poukaz m~že Kupující uplatnit pouze na takovou
objednávku, jejíž hodnota je vyšší než hodnota poukazu. Není-Ii na
poukazu vysloven~~uvedeno jinak, je poukaz jednorázový (lze jej
využit jen na jednu objednávku).
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v pravidelných díl~ích intervalech, na které je objednané
období rozd~leno (nap~. m~síc nebo ~tvrtletí), a to p~ed
za~átkem každého takového intervalu s uplift Zonerem
nabízených zp~sob~~platby.
Licence je vázána na Zoner ú~et Kupujícího. Jednouživatelskou
licenci ani licenci s rodinným rozší~ením není možné p~edat
jiné osob~. V p~ípad~~víceuživatelské licence jde o Zoner ú~et
správce pov~~eného Kupujícím jakožto držitelem licence.
Správcovství je možné p~edat jiné osob~.

Slevový poukaz mini možné vrátit. Hodnotu poukazu nelze
proplatit v hotovostí a je nutné ji vy~erpat v piné výti.
7.

VÝROBA ZAKÁZKOVÝCH PRODUKT~~
P~edm~tem smlouvy m~že být produkt vyráb~ný na zakázku,
nap~íklad tišt~ný produkt s individuálním obsahem Kupujícího'
Sou~ástí objednávkového procesu je v takovém p~ípad~~p~edání
obrazových dat Kupujícího Zoneru. Obrazová data mají obvykle
podobu fotografií Kupujícího vsazených do šablony poskytnuté
Zonerem. Kupující je p~ipravuje v k tomu ur~ené softwarové
aplikaci Zoneru, prost~ednictvím které je zárove~~p~edává Zoneru.
P~edání obrazových dat Kupujícím je podmínkou pro zahájení
výroby produktu Zonerem.

Prodloužení, automatická plynulá návaznost
Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner ú~tu
zvolí možnost automatického prodlužování licence, nebo je
taková povinnost Zonerem v závislosti na Kupujícím zvoleném
zp~sobu platby za licence vyžadována, Zoner Kupujícímu
vystaví p~ed uplynutím b~žícího období nebo díl~ího intervalu
období autorizaci k licenci na bezprost~edn~~navazující období
nebo díl~í interval období, a to ve stejné délce jako b~žící
období nebo díl~í interval období. Cenu navazující licence
Kupujícímu ode~te prost~ednictvím zp~sobu platby zvoleného
Kupujícím na stejném míst~.
Období mimo platnost licence, které navazuje na skon~ené
objednané období, p~ípadn~~období po neuhrazení platby za
navazující období a nebo díl~í interval objednaného období, se
po dodate~ném uhrazení zapo~ítávají do následujícího období
nebo díl~ího intervalu.
Pot~ebuje-li Kupující, který nevyužívá možnosti automatického
prodlužování licence, objednat prodlouženi licence na další
období p~ed uplynutím b~žícího období, u~iní tak v e-shopu
Zoneru, p~ímo v aplikaci nebo jiným dostupným zp~sobem
(e-mail, telefon).

Kupující je povinen p~ed odesláním Zoneru zkontrolovat podobu
obrazových dat. Zoner neprovádí jejich kontrolu p~ed vytišt~ním a
neodpovídá ani za zjevné vady vzniklé na stran~~Kupujícího (nap~.
textové chyby, chyb~jící ~asti fotografie nebo neodpovídající
kvalita fotografie).
Není-li mezi Zonerem a Kupujícím dohodnuto jinak, Zoner zapo~ne
grace na výrob~~produktu až po zaplacení kupní ceny v~etn~~
dopravného Kupujícím. Doba výroby je sou~ástí doru~ovací doby.
Doru~ovací doba po~íná b~žet v okamžiku zaplaceni Kupujícím a
trvá maximáln~~15 pracovních dn~.
Odpov~dnost za zákonnou a etickou nezávadnost použitých
fotografii, které jsou sou~ástí obrazových dat, nese výhradn~~
Kupující. Zoner si vyhrazuje pravo neuzav~ít smlouvu nebo od ní
odstoupit s okamžitou ú~inností, pokud by výroba produktu nebo
jeho p~edání Kupujícímu byly v rozporu s právními p~edpisy,
dobrými mravy, zásadami ~ádného ob~anského soužiti nebo by
mohlo zp~sobit Škodu t~etí osob~.

Ukon~ení

Specifická ustanovenf pro službu Zoner Pohlednice

V p~ípad~, že Kupující, který si zvolil automatické prodlužování
licence, nebo je taková povinnost Zonerem v závislosti na
Kupujícím zvoleném zp~sobu platby za licence vyžadována,
neuhradí cenu licence na navazující období nebo jeho díl~í
interval (nap~. z d~vodu nedostatku finan~ních prost~edk~~ve
zvoleném zp~sobu platby), vyzve Zoner Kupujícího k úhrad~,
pop~. k úhrad~, pop~. k úhrad~~jiným zp~sobem a autorizaci
k navazující licenci nebo díl~ího intervalu období vystaví po
zaplaceni Kupujícím.
P~erušeni b~žícího období platnosti licence není možné. Platbu
za termínovanou licenci Zoner nevrací.
Mimo období platnosti licence nebo po nezaplacení díl~ího
intervalu období je pro uživatele program dostupný pouze
v rámci 30dennfho zkušebního období nebo 30denniho
ochranného období, které Zoner m~že poskytnout
bezprost~edn~~po skon~ení platnosti licence.

Kupující nese pinou odpov~dnost za správnost údaj~~zadaných
v aplikaci b~hem tvorby pohlednice, zejména adresy p~íjemce.
Pokud je adresa zadána nesprávn~~nebo neúpin~, Kupující nemá
náhradu na náhradu Škody v p~ípad~~nedoru~ení pohlednice.
Zoner odpovídá za bezchybnou výrobu pohlednice a její v~asné
p~edání poštovnímu p~epravci (zejména ~eská pošta, s. p., a další
zahrani~ní dopravci). Zoner nenese žádnou zodpov~dnost za
zpožd~ní nebo nedodání zásilky z d~vodu na strand p~epravce.
Kupující bere na v~domi, že ~as doru~ení pohlednice uvád~ný na
webových stránkách služby a v aplikaci je pouze orienta~ní a nelze
na jeho základ~~vymáhat finan~ní kompenzaci. Pohlednice Zoner
podává k odeslání nejpozd~ji druhý pracovní den po doru~ení
obrazových dat Kupujícím.
Kupující nemá nárok na náhradu p~ímé, nep~ímé ani jakékoliv jiné
Škody vzniklé nedoru~ením, zpožd~ným doru~ením adresátovi
nebo poškozením pohlednice b~hem p~epravy. V p~ípadech
náhrad garantovaných zákonem cena této náhrady nep~esáhne
cenu zaplacenou Kupujícím za poskytnutí služby.
Za výrobu a odeslání pohlednic poskytovaných zdarma v rámci

marketingových akcí nebo dárk~~nelze vymáhat finan~ní ani jinou
náhradu.
Cena a podmínky služby Zoner Pohlednice se mohou m~nit bez
p~edchozího upozorn~ní.
8.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO DOMÁCÍ A KOMER~NÍ TERMÍNOVANÉ
(P~EDPLACENÉ) LICENCE PROGRAMU ZONER PHOTO STUDIO
Objednání a aktivace
Termínovanou licenci si m~že Kupující objednat na ~asové
období nabízené Zonerem. Období platnosti licence za~íná
b~žet v okamžiku aktivace a kon~í ve stejný ~as posledního
dne objednaného období.
- Licence se aktivuje vložením na Zoner ú~et (v p~ípad~~
vIceuživatelských licencí jde o Zoner ú~et správce licence).
V závislosti na zp~sobu platby, který si uživatel zvolí
v objednávce, uskute~ní Kupující platbu za objednanou licenci
bud' p~edem na celé objednané období (nap~. rok) anebo
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SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKOVÉ TERMÍNOVANÉ
(P~EDPLACENÉ) LICENCE PROGRAMU ZONER PHOTO STUDIO
Objednání a aktivace
Termínovanou licenci si m~že Kupující objednat na ~asové
období nabízené Zonerem. Období platnosti licence za~íná
b~žet v okamžiku aktivace a kon~í ve stejný ~as posledního
dne objednaného období.
Datum aktivace si Kupující volí v objednávce. M~že být
stanoveno na 0 až 90 dni ode dne odeslání objednávky.
Platbu za objednanou licenci uskute~ní Kupující na základ~~
faktury vystavené Zonerem po p~ijetí objednávky. Splatnost
faktury je 14 dni od data objednávky.
Aktivace domácích licencí uživatel~~(MO a pedagog~) probíhá
automaticky b~hem prvního p~ihlášení uživatel~~do specificky
nastavené školní instalace programu b~hem období platnosti
výukové licence. Období platnosti takto aktivovaných licencí
kon~i automaticky 10. 9. v 23.59 za p~edpokladu, že výuková
licence nekon~í d~íve. Licence uživatel~~také m~že správce
aktivovat a deaktivovat manuáln~~v Zoner
Licence je vázána na Zoner ú~et správce pov~~eného
Kupujícím jakožto držitelem licence. Správcovství je možné
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p~edat jiné osob~. Domácí licence uživatel~~jsou vázány na
Zoner ú~ty jednotlivých uživatel~~a není možné je p~edat.
Prodloužení, automatická plynulá návaznost

-

Pro zajišt~ní hladkého a nep~erušovaného p~echodu mezi
dv~ma obdobími Zoner Kupujícímu vystavuje 14 dní p~ed
uplynutím b~žícího období autorizaci k licenci na
bezprost~edn~~navazující období, a to ve stejné délce jako
b~žící obdob' (tzv. automatické prodloužení). 0 této
skute~nosti informuje Kupujícího e-mailem a zašle mu fakturu
se lh~tou splatnosti 14 dni od data aktivace licence na
navazující období. Chce-li Kupující licenci na navazující období
využívat, fakturu ve lh~t~~splatnosti uhradí.
Pot~ebuje-li Kupující objednat licenci na další období s v~tším
p~edstihem než 14 dní p~ed uplynutím b~žícího období, m~že
tak u~init v e-shopu Zoneru nebo jiným dostupným zp~sobem
(e-mail, telefon).
Ukon~ení
-

-

10.

Pokud se Kupující rozhodne automaticky prodlouženou
navazující licenci nevyužít, sd~lí tuto skute~nost do konce
platnosti b~žícího období Zoneru a ten navazující licenci i
vystavenou fakturu stornuje.
V p~ípad~, že Kupující neuhradí ve lh~t~~splatnosti fakturu za
licenci, Zoner m~že tuto licenci deaktivovat, a to i bez
p~edchozího upozorn~ní.
P~erušení b~žícího období platnosti licence není možné. Platbu
za termínovanou licenci Zoner nevrací.
Mimo období platnosti licence je pro uživatele program
dostupný pouze v rámci 30denniho zkušebního období nebo
30denniho ochranného období, které Zoner m~že poskytnout
bezprost~edn~~po skon~eni platnosti licence.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBU ZONER PHOTO CLOUD
Objednání a aktivace

-

Objednání a aktivace služby se provádí prost~ednictvím
programu Zoner Photo Studio X, ve kterém je Kupující
p~ihlášen ke svému Zoner ú~tu nebo pomoci Zoner ú~tu
Kupujícího.
Službu m~že Kupující obdržet bud' zdarma v limitovaném
rozsahu funk~nosti a objemu dat definovaném Zonerem
zdarma jako dopin~k k licenci programu Zoner Photo Studio X
anebo jako formou placené služby. Na bezplatné poskytnutí
služby nevzniká Kupujícímu automatický nárok v souvislosti
s poskytnutím licence programu Zoner Photo Studio X ani
jinou cestou. Placenou službu si m~že Kupující objednat
v rozsahu a na období poskytování služby nabízené Zonerem.
Období poskytování služby za~íná b~žet v okamžiku aktivace
služby a kon~í ve stejný ~as posledního dne objednaného
období.
Platba za objednané období uskute~ní Kupující p~edem na celé
objednané období s využitím Zonerem nabízených zp~sob~~
platby pro tuto službu.

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

-

Není-li jiným smluvním ujednáním mezi Kupujícím a Zonerem
stanoveno jinak, je pro platbu za službu vyžadováno
automatické prodlužování období poskytování služby. Zoner
Kupujícímu vystaví p~ed uplynutím b~žícího období autorizaci
k licenci na bezprost~edn~~navazující období, a to ve stejné
délce jako b~žící období. Cenu navazující licence Kupujícímu
ode~te prost~ednictvím zp~sobu platby zvoleného Kupujícím
na stejném míst~.
V p~ípad~~prodlení splacením za službu do za~átku
navazujícího období, se doba užívání služby po skon~ení
uhrazeného období zapo~ítává do celkové délky objednaného
období bez ohledu na p~ipadna omezeni funk~nosti.

Ukon~ení
- V p~ípad~, že Kupující neuhradí cenu za službu na navazující
období (nap~. z d~vodu nedostatku finan~ních prost~edk~~ve
zvoleném zp~sobu platby), vyzve Zoner Kupujícího k úhrad~,
P~íloha ~. 6 ke Smlouv~~
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pop~. k úhrad~~a autorizaci k navazujícímu období pro
poskytováni služby licenci nebo díl~ího intervalu období
vystaví po zaplacení Kupujícím.
P~erušení b~žícího období poskytování služby není možné.
Platbu za termínovanou licenci Zoner nevrací.
V p~ípad~, že Kupující neuhradí cenu za službu do za~átku
navazujícího období, umožní Zoner piné využívání služby
(využívání služby v objednaném rozsahu), nejvýše však po
dobu 30 dní od ukon~ení zaplaceného obdob'. V p~ípad~, že
Kupující nezaplatí za službu ani po uplynutí této lh~ty, umožní
Zoner omezené užívání služby (nap~. pouze pasivní p~ístup
k dat~m), nejvýše však po dobu dalších 60 dní. Po uplynuti
výše uvedené druhé lh~ty je Zoner oprávn~n poskytování
služby omezit (nap~. na úrove~~bezplatné služby), nebo zcela
ukon~it, a to zcela bez jakékoliv náhrady Kupujícímu.
V p~ípad~~služby poskytnuté Kupujícímu zdarma jako dopin~k
k licenci programu Zoner Photo Studio a sou~asn~~za situace,
že uživatel nemá platnou licence k tomuto programu, ukon~í
Zoner poskytování této služby ukon~í bez náhrady, pokud
Kupující tuto službu nep~erušen~~nevyužijete po dobu delšf
než t~i m~síce. Využitím se rozumí minimáln~~jedno p~ihlášení
Kupujícího služb~~v této dob~. K využití služby Zoner
Kupujícího opakovan~~vyzve.
Zoner neodpovídá za jakékoliv následky ztráty dat a škody
vzniklé nedoru~ené výzvy Kupujícímu nebo jiném v d~sledku,
pro které byla služba ukon~ena ze strany Zoneru.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující je oprávn~n od smlouvy odstoupit kdykoliv p~ed dodáním
produktu.
Kupujícím je Spot~ebitel
Spot~ebitel m~že odstoupit od smlouvy uzav~ené prost~ednictvím
internetu nebo telefonu do 14 dn~~od p~evzetí produktu nebo
poslední ~asti dodávky, a to bez ohledu na zp~sob p~evzetí
produktu ~i provedení platby.
Spot~ebitel nem~že odstoupit od smlouvy v p~ípad~, je-li
objednávaným produktem:
- služba, kterou Zoner poskytnul s p~edchozím výslovným
souhlasem Spot~ebitele p~ed uplynutím 14denni lh~ty pro
odstoupení od smlouvy;
zboží, které bylo upraveno podle p~ání Spot~ebitele nebo pro
jeho osobu (zakázkový produkt);
digitální obsah, pokud porušil p~vodní obal jeho nosi~e (nap~.
rozbalené krabicové balení softwaru);
digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosi~i a byl
dodán s p~edchozím výslovným souhlasem Spot~ebitele p~ed
uplynutím lh~ty pro odstoupení od smlouvy (software nebo
jiný obsah distribuovaný prost~ednictvím internetu).
Odstoupení od smlouvy Spot~ebitel Zoneru zašle nebo p~edá
v uvedené lh~t~. Nemusí uvád~t d~vod, pro který od smlouvy
odstupuje. Pro usnadn~ní komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu ~i ~íslo objednávky, bankovní spojení a
zvolený zp~sob vrácení produktu.
K odstoupení m~že Spot~ebitel využit vzor formulá~e, který
nalezne na konci t~chto VOP.
Spot~ebitel bez zbyte~ného odkladu, nejpozd~ji do ~trnácti dn~~od
odstoupení od smlouvy na své náklady zašle nebo p~edá Zoneru
produkt, který od Zoneru obdržel. Produkt by m~ly být vracen
Zoneru kompletní, nejlépe v p~vodním obalu, nesmí jevit známky
opot~ebení ani poškození.
Je-li vracený produkt poškozen porušením povinností Spot~ebitele,
je Zoner oprávn~n v~~i Spot~ebiteli uplatnit nárok na náhradu
snížení hodnoty produktu a zapo~íst jej na vracenou ~ástku.
Zoner je povinen Spot~ebiteli vrátit ~ástku pin~~odpovídající cen~~
produktu a zaplaceným náklad~m na jeho dodání do 14 dn~~od
odstoupení od smlouvy, a to stejným zp~sobem, jakým platbu od
Spot~ebitele p~ijal. Nabízí-li Zoner v rámci ur~itého zp~sobu dodání
produkt~~n~kolik možnosti, je povinen Spot~ebiteli nahradit
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produkt se hodí k ú~elu, který pro jeho použití Zoner uvádí
nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;

nejlevn~jší z nich. Náklady spojené s navrácením produktu nese
Spot~ebitel.

produkt je v odpovídajícím množství, obvyklém provedení a

Zoner není povinen vrátit ~ástku Spot~ebiteli d~íve, než mu
Spot~ebitel produkt doru~í nebo prokáže, že produkt Zoneru
odeslal.
Pokud byl sou~ástí objednávky dárek nebo jiný bonus v~novaný
Kupujícímu Zonerem, odstoupením od smlouvy pozbývá Kupující
nároku na tento bonus a je povinen jej vrátit Zoneru spolu se
zakoupeným produktem. Je-li bonusem služba, digitální obsah
nebo licence k n~mu, p~ípadn~~jiná nehmotná v~c, je Kupujíci
povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s ním a Zoner je oprávn~n
technickými prost~edky Kupujícímu v nakládání s bonusem
zabránit (nap~. deaktivací vydané licence, znep~ístupn~ním on-line
služby). Nebude-li bonus Kupujícím vrácen, bude jeho hodnota
brána jako bezd~vodné obohacení Kupujícího. Nebude-li vrácení
bonusu možné (nap~. z d~vodu jeho spot~ebováni nebo
neodebratelnosti), vzniká Zoneru právo na finan~ní náhradu ve výši
obvyklé ceny bonusu.
Kupujícím je Organizace
Organizace m~že odstoupit od smlouvy uzav~ené prost~ednictvím
internetu nebo telefonu v p~ípad~, že Zoner smlouvu nepiní, je
v prodlení s dodáním produktu více než 31 dn~~nebo dodaný
produkt vykazuje podstatnou vadu.
Odstoupení musí být písemné. Pro usnadn~ní komunikace je
vhodné v odstoupení uvést datum nákupu ~i ~íslo objednávky,
bankovní spojení a zvolený zp~sob vrácení produktu.
Zoner je povinen Organizaci vrátit ~ástku pin~~odpovídající cen~~
produktu a do 14 dn~~od odstoupení od smlouvy, a to stejným
zp~sobem, jakým platbu od Organizace p~ijal.
Zoner není povinen vrátit ~ástku Organizaci d~íve, než mu
Organizace produkt doru~í nebo prokáže, že produkt Zoneru
odeslala.
Je-li dohodnuto vráceni ~ástky v hotovosti v sídle Zoneru, Zoner
m~že vyplacení podmi~ovat p~edložením osobního dokladu osoby,
která ~ástku p~ebírá, nebo piné moci ud~lené statutárním
zástupcem Organizace této osob~~(není-li tato osoba sama
statutárním zástupcem).
Odstoupeni od smlouvy Zonerem
Zoner m~že odstoupit od smlouvy z d~vodu:
podstatného porušeni smlouvy ze strany Kupujícího, zejména
prodlení s úhradou ceny nebo její ~ásti;
prodlení s pin~ním jakýchkoli jiných závazk~~v~~i Zoneru ze
strany Kupujícího;
nevhodnosti obrazových dat dodaných Kupujícím za ú~elem
výroby zakázkového produktu pro tisk, zejména z d~vodu
jejich nekompletnosti nebo poškození;
svého odstoupení od licen~ního ujednáni k softwaru nebo
jinému digitálnímu obsahu uzav~eného s Kupujícím k témuž
produktu.
Odstoupí-li Zoner od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již
zaplacené ceny za objednaný produkt. V p~ípad~~podstatného
porušení smlouvy ze strany Kupujícího je však Zoner oprávn~n
zapo~íst prokazatelné pohledávky vzniklé v d~sledku porušení
povinností Kupujícím (nap~. Škody nebo zvýšené náklady) proti
pohledávce Kupujícího. Je-li d~vodem odstoupení od smlouvy
odstoupení od licen~ního ujednání Zonerem z d~vodu porušení
povinnosti Kupujícím, není Zoner povinen Kupujícímu zaplacenou
cenu ani její pom~rnou ~ást vracet.
12.

ODPOV~DNOST ZA VADY, ZÁRUKA NA JAKOST
Zoner Kupujícímu odpovídá, že produkt v okamžiku p~evzetí
Kupujícím nemá vady, zejména že:
produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednáni, takové vlastnosti, které Zoner popsal ve své nabídce
nebo které Kupující mohl o~ekávat s ohledem na povahu a
ú~el produktu;

jakosti;
produkt vyhovuje požadavk~m právních p~edpis~.
Pokud se vada projeví v pr~b~hu šesti m~síc~~od p~evzetí
produktu, mi se za to, že vada existovala již p~i p~evzetí.
Za vadu se nepovažují p~ípady, kdy došlo k:
opot~ebení produktu jeho obvyklým užíváním;
poškození produktu jeho používáním v podmínkách, které
svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
mechanickými vlivy neodpovídají prost~edí, které je p~ímo
prodejcem nebo výrobcem ur~eno;
- poškození produktu nevhodným nebo neopatrným
používáním, p~et~žováním, neodbornou instalaci, zacházením,
obsluhou, neodborným zásahem nebo zm~nou parametr~~
nebo zanedbáním pé~e o produkt;
poškozeni produktu p~írodními živly nebo vyšší mocí;
jakékoli vad~~produktu vzniklé úpravou produktu Kupujícím;
- jakékoli vad~~produktu vzniklé v d~sledku jeho použití
spole~n~~$ jinou v~cí, která není s produktem kompatibilní
nebo jakkoli omezuje jeho funk~nost;
závad~~na softwaru nebo jiném digitálním obsahu, u n~jž
Kupující není schopen doložit své právo k legálnímu užívání
(licenci).
U produkt~~prodávaných za nižší cenu Zoner neodpovídá za vadu,
pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na vým~nu má
Kupující v t~chto p~ípadech právo na p~im~~enou slevu.
Kupující bere na v~domí, le odpov~dnost Zoneru za vady u
softwaru nebo jiného digitálního obsahu m~že být omezena
licen~ním ujednáním k tomuto obsahu.
Zoner odpovídá za vady vzniklé po p~evzetí produktu v 24m~sí~ni
záru~ní lh~t~~nebo v dob~~použitelnosti uvedené v nabídce, na
obalu produktu nebo v p~ipojeném návodu. Lh~ta kon~í stejný den
v m~síci, tj. se stejným ~íslem, které platilo v den p~evzetí
produktu, jen o p~íslušný po~et m~síc~~pozd~ji.
V této lh~t~~m~že Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby
požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy
(podle charakteru vady):

-

odstran~ní vady dodáním nového produktu bez vady nebo
dodáním chyb~jícího produktu;
bezplatné odstran~ni vady opravou;
p~im~~enou slevu z kupní ceny;
vráceni kupní ceny na základ~~odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušeni smlouvy, o n~mž strana porušující
smlouvu již p~i uzav~eni smlouvy v~d~la, nebo musela v~d~t, že by
druhá strana smlouvu neuzav~ela, pokud by toto porušení
p~edvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (podle
charakteru vady), má kupující nárok na odstran~ni vady anebo
p~im~~enou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po oprav~~opakovan~~(t~etí
reklamace pro stejnou závadu nebo ~tvrtá pro odlišné závady)
nebo má produkt v~tší po~et vad (nejmén~~t~i vady sou~asn~),
m~že Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, vým~nu
produktu nebo odstoupení od smlouvy.
Kupující m~že u Zoneru uplatnit nejpozd~ji do dvou let od p~evzetí
produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstran~ní
vady nebo na p~im~~enou slevu z ceny; není-li to povaze vady
neúm~rné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyte~ného
odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez
vad nebo nové sou~ásti bez vad, týká-li se vada pouze této
sou~ásti.
— tato East strnky je zárttérn~~pr~zdná

--- tato Fast stránky to zérnérn~~
prazdna —
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Není-li oprava nebo vým~na produktu možná, na základ~~
odstoupenf od smlouvy m~že Kupující požadovat vrácení kupní
ceny v piné výti.

14.

Kupující bere na v~domí, že jim poskytnuté osobní údaje budou
Zonerem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o
ochran~~osobních údaj~~(~. 101/2000 Sb.) za ú~elem pin~ní
p~edm~tu smlouvy a po 25. kv~tnu 2018 rovn~ž s NARÍZENfM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) ~.2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochran~~fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údaj~~a o volném pohybu t~chto údaj~~a o
zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~osobních
údaj~), jinak známým jako GDPR.

Zoner není povinen nároku Kupujícího vyhov~t, pokud prokáže, že
Kupující p~ed p~evzetím o vad~~produktu v~d~l nebo ji sám
zp~sobil.
Není-li ujednáno jinak, na dárek nebo jiný bonus v~novaný
Kupujícímu bezúplatn~~k objednanému produktu Zoner záruku na
jakost neposkytuje ani neodpovídá za jeho p~ipadné vady.
13.

VYNZEN( REKLAMACE

Kupující ma pravo být informován, jaké údaje o n~m Zoner eviduje,
a je oprávn~n tyto údaje m~nit, p~ípadn~~písemn~~vyslovit
nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních
údaj~~vykonává ú~ad pro ochranu osobních údaj~.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Zoneru nebo osoby ur~ené
k oprav~~bez zbyte~ného odkladu od zjišt~ní nedostatku. U~iní-li
tak písemn~~nebo elektronicky, m~l by uvést své kontaktní údaje,
popis vady a požadavek na zp~sob vy~ízení reklamace.

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údaj~~jsou popsány
v samostatném dokumentu Ochrana soukromí a nakládání
s osobními údaji (https://www.zoner.cz/zoner/ochrana-osobnichudaju.aspx).

K uplatn~ní reklamace m~že Kupující využít vzor formulate, který
nalezne na konci t~chto VOR.
Kupující je povinen p~i oznámení vady sd~lit Zoneru, jaké právo si
zvolil. Zm~na volby bez souhlasu Kupujícího je možná jen tehdy,
žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li Kupující své pravo z podstatného porušení smlouvy v~as,
má prava jako p~i nepodstatném porušeni smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup produktu (nejlépe dokladem
o koupi). Lh~ta pro vy~ízení reklamace b~ží od p~edáni/doru~ení
produktu Zoneru nebo do mrsta ur~eného k oprav~. Produkt by
m~l být p~i p~eprav~~zabalen ve vhodném obalu, aby nedošlo
k jeho poškození, m~l by být ~istý a kompletní.

Potvrzením objednávky Kupující bere na v~domí, že Zoner je dle
zákona
~. 480/2004 Sb. o n~kterých službách informa~ní
spole~nosti, oprávn~n zasílat na sd~lenou elektronickou adresu
obchodní sd~lení. Kupující m~že Zoneru sd~lit, že odvolává souhlas
se zpracováním osobních údaj~~pro marketingové ú~ely nebo tak
m~že u~init prost~ednictvím k tomu ur~ené internetové stránky, na
kterou lze p~istoupit pomocí odkazu uvedeného v každé takové
zpráv~, nebo e-mailové adresy, z níž obchodní sd~lení obdržel.
15.

~EŠENÍ SPOR~~
P~ípadné spory mezi Zonerem a Kupujicfm ~eší obecné soudy ~eské
republiky.

Zoner je povinen bezodkladn~, nejpozd~ji do t~i pracovních dn~,
rozhodnout o reklamaci, p~ípadn~~o torn, že je k rozhodnutí
pot~ebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzeni Kupujícímu v této lh~t~~sd~lí. Reklamaci, v~etn~~
odstran~ní vady, Zoner vy~ídí bez zbyte~ného odkladu, nejpozd~ji
do 30 dn~~od jejího uplatn~ní, pokud se s Kupujícím písemn~~
nedohodnou na delší lh~t~. Po uplynutí této lh~ty má Kupující
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Kupující, který je Spot~ebitelem, ma podle zákona ~. 634/1992 Sb.,
o ochran~~spot~ebitele, v platném zn~ní, pravo na mimosoudní
~ešení spot~ebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je
oprávn~n mimosoudní ~ešení sporu provád~t a vykonává dozor
nad dodržováním zákona, je ~eská obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Odmítne-li Zoner odstranit vadu v~ci, m~že Kupující požadovat
p~im~~enou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Mimosoudní ~ešeni spot~ebitelského sporu se zahajuje výlu~n~~na
návrh Spot~ebitele, a to pouze v p~ípad~, že se spor nepoda~ilo se
Zonerem vy~ešit p~ímo. Návrh lze podat nejpozd~ji do 1 roku ode
dne, kdy Spot~ebitel uplatnil své právo, které je p~edm~tem sporu,
u Zoneru poprvé.

Záru~ní doba se prodlužuje o dobu od uplatn~ní reklamace do
jejího vy~ízeni nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si v~c
vyzvednout. Dojde-li k vým~n~~produktu nebo jeho ~asti, uplatní
se odpov~dnost Zoneru, jako by šlo o koupi nového produktu nebo
jeho ~ásti.
Není-li umožn~no sledovat stav vy~ízení reklamace on-line,
zavazuje se Zoner o vy~ízení reklamace Kupujícího informovat
podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prost~ednictvím
SMS.

OCHRANA OSOBNÍCH ((DAM, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD~LENÍ

Spot~ebitel ma právo zahájit mimosoudní ~ešení sporu on-line
prost~ednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
ec.europa.eu/consumers/odr/.
16. OSTATNÍ

U oprávn~né reklamace náleží Kupujícímu náhrada ú~eln~~
vynaložených náklad~.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se ~ídí právním ~adem ~eské
republiky, zejména ob~anským zákoníkem (~. 89/2012 Sb.),
zákonem o ochran~~spot~ebitele (~. 634/1992 Sb.), a dalšími
právními p~edpisy.

konec hlavního textu
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P~íloha ~. 1
Formulá~~pro odstoupeni od kupní smlouvy
Pou~ení: Odstoupit od smlouvy bez udání d~vodu do 14 dn~~od p~evzetí produktu m~že spot~ebitel pouze v p~ípad~, že objednávka byla
uskute~n~na na dálku (nap~. p~es intemet) a obsahem dodávky byl hmotný výrobek. V p~ípad~~
softwaru v krabicovém balení nesmí být toto
balení narušeno.
ZONER software, a. S.
I~: 49437381
Nové sady 583/18
602 00 Brno
~eská republika

V~c: Odstoupení od smlouvy — zboží zakoupené p~es internet
Datum objednávky:
Místo objednání (nap~. webová adresa e-shopu):
Zakoupené produkty:
Uplat~uji sv~j nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání d~vodu.
~ástku p~eve~te na m~j ú~et ~íslo:

V

vedený u

‚dne

Celé jméno, v tišt~né podob~~i podpis:

P~íloha ~. 2
Formulá~~pro podání reklamace
Pou~ení: Je-li p~edm~tem reklamace hmotný výrobek, zašlete nám jej ve vhodném obalu na níže uvedenou adresu spolu s dokladem o koupi a
nám také m~žete zaslat fotodokumentaci zjišt~né vady.
výtiskem vypin~ného reklama~ního formulá~e. Na adresu
ZONER software, a. s.
It: 49437381
Nové sady 583/18
602 00 Brno
~eská republika

V~c: Reklamace
Datum objednávky:
Místo objednání (nap~. webová adresa e-shopu):
Reklamovaný produkt:
Popis vady:
Up~ednost~uji tento zp~sob vy~ízení reklamace:
(nehodící se škrtn~te nebo smažte)
oprava (bude-li možná)
dodání nového produktu
poskytnutí slevy
odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ~ástky; ~ástku p~eve~te na m~j ú~et ~íslo:

V

dne

Celé jméno, v tišt~né podob~~i podpis:

P~íloha ~. 6 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

strana 7

P~íloha ~. 7
Licen~ní ujednání a provozní podmínky ZONER software, a. s.,
k on-line aplikaci a úložišti Zonerama
s platností od 2. 5. 2018
1.

Zoneru nebo v jiných ve~ejn~~dostupných materiálech. P~ípadná
zm~na Obchodních podmínek se netýká ustanovení Ujednání.
Zoner si vyhrazuje právo na jakoukoliv zm~nu Obchodních
podmínek bez udání d~vodu, není-II na základ~~zvláštního
smluvního ujednání mezi Zonerem a Registrovaným uživatelem
stanoveno jinak. 0 zm~n~~
Obchodních podmínek je Zoner povinen
informovat Registrovaného uživatele prost~ednictvím E-mailu
(definován dále v Ujednání) nejpozd~ji 30 dní p~ed zamýšlenou
zm~nou. P~ípadné nedoru~ení zprávy o zm~n~~Obchodních
podmínek Uživateli nemá odkladný ú~inek na zm~nu. Spolu s
informaci o zm~n~~bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s
novým zn~ním Obchodních podmínek nebo tuto zm~nu odmítnout
a z tohoto d~vodu Smlouvu vypov~d~t ve lh~t~~3 m~síc~.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Toto licen~ní ujednání a provozní podmínky (ale jen „Ujednání")
obchodní spole~nosti ZONER software, a. s., I~O: 49437381, sídlem
v Brn~, Nové sady 583/18, PS~~602 00, zapsané v obchodním
rejst~íku vedeném Krajským soudem v Brn~, oddíl B, vložka ~.
5824, založené podle práva ~eské republiky (dále jen „Zoner"),
jako producenta a provozovatele internetové aplikace Zonerama,
po~íta~ového programu poskytovaného na virtuální infrastruktu~e
prost~ednictvím sít~~internet (software jako služba) a s nim
souvisejících internetových služeb (dále souhrnn~~jen
„Zonerama"), upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1
zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ~~
smlouvy o poskytování internetových služeb Zonerama, která
zahrnuje licen~ní smlouvu (dále jen „Smlouva"), uzav~ené mezi
Zonerem jako poskytovatelem na jedné stran~~a fyzickou nebo
právnickou osobou (prost~ednictvím oprávn~ného zástupce) na
strand druhé, která bude Zoneramu užívat (dále jen „Uživatel").

Využití n~kterých funkci a služeb Zoneramy m~že vyžadovat užití
samostatných po~íta~ových program~~nebo dalších služeb Zoneru
nebo t~etích stran, které Zoner m~že Uživateli poskytnout ~i jinak
zp~ístupnit v r~zném rozsahu zdarma nebo za úplatu dle
Obchodních podmínek. Poskytnutí nebo užívání t~chto položek
m~že být p~edm~tem samostatného smluvního ujednání.

Pokud souhlas s Ujednáním ~iní fyzická osoba jako zástupce fyzické
nebo právnické osoby (nap~íklad jménem svého zam~stnavatele),
pak u~in~ním souhlasu prohlašuje, že má oprávn~ní za tuto osobu
~init právní jednání a p~ijímat závazky obsažené v Ujednání.
2.

Registrovaný uživatel není oprávn~n jakkoliv umožnit používání
Zoneramy pod svojí identitou (p~ihlášení k Zoneram~) jakékoliv
t~etí osob~.
Pro užívání Zoneramy není stanovena dolní v~ková hranice, ~ímž
ale není vylou~ena nep~ímá odpov~dnost rodi~~, opatrovník~~~i
jiných zákonných zástupc~~za chování nezletilých nebo
nesvéprávných osob p~i užívání Zoneramy a zacházení s Obsahem.

POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB, LICENCE A P~ÍSTUP NA
ZONERAMU
Uzav~ením Smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání poskytuje
Zoner Uživateli omezené a nevýhradní právo na užívání aplikace
Zonerama a také právo na užívání dalších služeb souvisejících a
spojených se Zoneramou (dále jen „Služby"), a to v Zonerem
ur~eném rozsahu a zp~sobu užívání a po vymezené období (dále
jen „Typ služeb"). Typy služeb, které Zoner poskytuje, jsou
definovány Zonerem p~i zahájení užívání Zoneramy Uživatelem a
mohou být Zonerem m~n~ny.

3.

Všechna majetková autorská práva k programovým ~ástem,
funk~nímu schématu, grafickému provedení webových stránek a
dalším prvk~m Zoneramy, na které se vztahuje ochrana duševního
vlastnictví, vyjma Obsahu uloženého Registrovaným uživatelem,
náleží Zoneru nebo jeho dodavatel~m. Duševní vlastnictví je
chrán~no autorským zákonem platným na území ~eské republiky a
v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících
práva duševního vlastnictví.

Dostupnost Typu služeb Zoneramy závisí na skute~nosti, zda je
Uživatel k Zoneram~~p~ihlášen. P~ihlášením se rozumí ov~~ení
identity Uživatele pomocí existujícího uživatelského Ulu
(definován dále v Ujednání). P~ihlášení je možné pouze po
výslovném odsouhlasení Ujednání, na jehož základ~~se uživatel
stává registrovaným uživatelem Zoneramy (dále jen „Registrovaný
uživatel"). V závislosti na p~ihlášeni mi Uživatel zejména tyto
možnosti:
a) P~IHLÁŠENÝ UŽIVATEL (Registrovaný uživatel, který se do
Zoneramy p~ihlásí)
možnost ukládat a dle svého vlastního uvážení ~init zcela ~i
omezen~~p~ístupnýmt (formou zve~ejn~ní nebo jiné podoby
sdílení) dalším osobám (dále jen „Zp~ístupn~ní") obrazové
soubory, zejména fotografie, videa ~i jiná grafická díla v
elektronické podob~~(dále jen „Obsah");
uložený nebo zp~ístupn~ný Obsah upravovat ~i odstra~ovat;
uspo~ádávat Obsah do Alb a Sbírek (definovaných dále v
Ujednáni);
p~idávat k Obsahu textový popis nebo jiné údaje (metadata);
využívat dalších aktuáln~~dostupných funkcí Zoneramy.
b)

NEP~IHLÁŠENÝ UŽIVATEL
prohlížet Obsah;
získávat (stahovat) Obsah, a to v rozsahu a kvalit~~a za dalších
podmínek definovaných P~ihlášeným uživatelem nebo
Zonerem.

Typy služeb a další podmínky užívání Zoneramy, pokud není p~ímo
stanoveno Ujednáním, stanovuje Zoner dále v ceníku a ve
všeobecných obchodních podmínkách (dále je spole~n~~
„Obchodní
podmínky"), které Zoner zve~ej~uje obvykle na webové stránce
P~íloha ~. 7 ke Smlouv~~
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Zoneramu a veškeré její funkce není komukoliv dovoleno
zahrnovat do vlastních produkt~~~i produkt~~t~etích osob ani
provád~t zp~tnou analýzu jejich vnit~ního fungovánt.P~i z~ízeni
Zoner ú~tu je Uživatel povinen zadat platnou adresu elektronické
pošty (dále jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží jako unikátní
identifika~ní údaj Uživatele pro p~ihlášení k Zoner ú~tu na
webových stránkách Zoner ú~tu nebo prost~ednictvím Softwaru
nebo Dalších produkt~, pop~. produkt~~t~etích stran a take Jako
komunika~ní prost~edek Zoneru s Uživatelem. Uživatel se zavazuje
poskytnout pro z~ízení Zoner ú~tu výhradn~~takový E-mail, který je
oprávn~n užívat a který je funk~ní (tj. jsou na n~j doru~ovány
zprávy).
4.

ZONER Ú~ET
P~ihlášení Uživatele k Zoneram~~probíhá pomocí osobního
uživatelského ú~tu Uživatele u Zoneru (dále jen „Zoner ú~et").
Zoner ú~et má povahu služby v síti internet. P~i vytvá~ení Zoner
ú~tu je Uživatel povinen zadat svou platnou adresu elektronické
potty (dále jen „E-mail"). E-mail následn~~slouží jako unikátní
identifika~ní údaj Registrovaného uživatele pro p~ihlášení k Zoner
ú~tu a na webové stránky Zoneramy, p~ípadn~~pro p~ístup k dalším
vybraným službám a programovým produkt~m Zoneru a take jako
základní komunika~ní prost~edek Zoneru s P~ihlášeným uživatelem.
Nakládání s E-mailem a dalšími údaji získanými s vytvo~eným Zoner
ú~tem je obsaženo v Obchodních podmínkách.
tato ~ást stránky je zárn~rn~~prázdna --
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5.

FORMY ZPrIfSTUPNtNfOBSAHU

internetové stránky (dále jen „Embedded prvek. Jiná forma využití
Obsahu v rámci jiných internetových stránek než výše uvedená
není dovolena. Zejména není dovoleno odkazovat a zobrazovat
Obsah nebo jednotlivé obrazové soubory prost~ednictvím
takového programového kódu (nebo jiných prost~edk~), který by
znemož~oval p~i zobrazování Obsahu vizuální identifikaci
Zoneramy na jakékoliv webové stránce.

Obsah na Zoneram~~je organizován do skupin, pro n~ž je typické
jednotné nastavení pravidel a formy Zp~ístupn~ni Obsahu (dále jen
„Alba") a pop~. nad~azených skupin vice Alb (dále jen „Sbírky").
Into ~ast stránky je zám~rn~~prázdná-Z hlediska úrovn~~
zp~ístupn~ní Obsahu jiným Uživatel~m jsou
definovány následující možnosti nastavení Sbírek:

a)

b)

Registrovaný uživatel souhlasí, le Zoner je rovn~ž oprávn~n:

VE~EJNÉ SBÍRKY. Sbírky a jednotlivá Alba ve Sbírkách takto
P~ihlášeným uživatelem nastaveny jsou p~ístupné jakýmkoliv
Uživatel~m bez omezení.
SKRYTÉ SBÍRKY. Sbírky a jednotlivá Alba takto P~ihlášeným
uživatelem nastavené jsou p~ístupné pouze Uživatel~m,
kterým P~ihlášený uživatel poskytl p~ímý odkaz (internetovou
adresu — URL) k zobrazen' Alba nebo Sbírky.

a)

b)

Nastavení Alba nebo Sbírky je oprávn~n P~ihlášený uživatel
kdykoliv zm~nit. Veškerou odpov~dnost za nastavení Alb nebo
Sbírek nese výhradn~~P~ihlášený uživatel. Zoner není jakkoliv
oprávn~n bez v~domí P~ihlášeného uživatele tato nastavení m~nit.
P~ihlášený uživatel m~že v nastaveni Zoneramy ur~it, zda má být
Obsah vyhledatelný v rámci Zoneramy samotné, p~ípadn~~
prost~ednictvím internetových aplikací t~etích stran, které mapují
obsah internetu a umož~ují p~istup k Obsahu (nap~. internetových
vyhledáva~~). P~ípadná zm~na Ve~ejné sbírky na Skrytou sbírku
nemá vliv na skute~nost, že Obsah Alb ve Sbírce obsažených byl již
d~íve zmapován jinou aplikací. V p~ípad~~pokusu o zobrazení
Obsahu ve Sbírce nebo Albu je však tento zp~ístupn~n Uživatel~m
výhradn~~za aktuáln~~platných podmínek.
P~ihlášený uživatel si m~že nastavit heslo pro p~istup ke svému
Albu. Bez znalosti hesla je p~ístup umožn~n výhradn~~
P~ihlášenému uživateli. Nastavením hesla P~ihlášený uživatel
zárove~~znemožni p~ístup k Obsahu v Albu ze strany jiných služeb
nebo programových produkt~. V p~ípad~~ztráty hesla k Albu toho
heslo Zoner za žádných okolností nesd~luje ani P~ihlášenému
uživateli, ani jakékoliv t~etí osob~, a to ani za úplatu. Zoner nenese
odpov~dnost za žádné d~sledky zneužití hesla k Albu v p~ípad~, že
jej P~ihlášený uživatel nebo jakákoli jiná osoba jakýmkoli zp~sobem
zp~ístupní.
N~která Alba mohou být p~ístupná Uživatel~m pouze
prost~ednictvím specifických prost~edk~~(nap~. pouze
prost~ednictvím jiného programového produktu nebo internetové
služby) nebo nemusí být sou~ástí Sbírek.
Podle zp~sob~~užiti m~že být existence n~kterých Alb ~asov~~
omezená. Termín ukon~ení existence Alba je P~ihlášenému
uživateli zobrazen v nastavení Alba a P~ihlášený uživatel má po
dobu existence Alba možnost prodloužit termín, do kterého bude
Album existovat. Po uplynutí termínu je Album a veškerý jeho
obsah automaticky a bez další výzvy a náhrady odstran~n z
úložišt~.
Vzhled a funk~nost webových stránek Zoneramy, zejména Sbírek a
Alb a veškerých automatizovaných komunika~ních prost~edk~~
(nap~. p~eddefinované zprávy s odkazy na Alba) ur~uje Zoner,
pouze s výjimkou možnosti, které Zoner nabízí P~ihlášenému
uživateli formou individuálního nastavení pro Alba a Sbírky, a to za
p~edpokladu, že není na základ~~zvláštního smluvního ujednání
mezi Zonerem a Uživatelem stanoveno jinak.
V závislosti na Typu služeb je pro Nep~ihlášené uživatele Obsah
zp~ístupn~n na webové stránce s unikátní internetovou adresou
(URL), a to pro každý Zoner ú~et Registrovaného uživatele zvláš~.
6.

PODMÍNKY ZPAÍSTUPN~Nf OBSAHU
Pro každou zp~ístupn~nou ~ást Obsahu m~že P~ihlášený uživatel,
pokud je tato funkce dostupná, stanovit podmínky jeho dalšího
užití ostatními Uživateli. Jedná se zejména možnost stažení
souboru do po~íta~e ~i jiného za~ízení Uživatele a podmínky pro
p~ípadné další zp~ístupn~ní staženého Obsahu.
V závislosti na nastaveni Alba m~že Uživatel vytvo~it internetový
kód pro vložení specifické grafické podoby Alba do libovolné jiné
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libovolné jednotlivé grafické soubory z Alb, které nejsou
chrán~ny heslem, ve Sbírkách, které P~ihlášený uživatel
ozna~il jako Ve~ejné sbírky, umístit do vlastních
samostatných ú~elových Alb a takto vzniklá Alba zp~ístupnit v
rámci Zoneramy nebo prost~ednictvím Embedded prvku na
libovolné jiné webové stránce za ú~elem prezentace Obsahu
Registrovaných uživatel~;
vytvá~et jakékoliv otisky obrazovky (screenshoty) webových
stránek Zonerama, na kterých se nachází zobrazený Obsah
libovolného Registrovaného uživatele ve zve~ejn~ných
Sbírkách, a tyto otisky použít pro jakékoliv prezenta~ní ú~ely
Zoneramy, aniž by tím byla porušena práva Registrovaného
uživatele nebo t~etích osob.

Zoner takto m~že u~init bez souhlasu Registrovaného uživatele
Zoner a není povinen jej o takovéto form~~využití Obsahu
informovat. Toto užití se nepovažuje za podmín~né poskytnutím
výhradní licence k užití Obsahu.SLOLI~ENf VÍCE ZONER Ú~T~~
Pokud je n~jaká osoba sou~asn~~Uživatelem více Zoner ú~t~, m~že
Zoner požádat o slou~ení t~chto ú~t~~do jednoho (dále jen
„Slou~ení"). P~i Slou~ení Uživatel ur~í' který Zoner ú~et bude
zachován (dále jen „Cílový ú~et") a který bude zrušen. Na Cílový
ú~et budou p~evedena Likaznickg data ze Zrušeného ú~tu.
Uživatel bere na v~domí, že p~evod n~kterých Zákaznických dat na
Cílový ú~et m~že být omezen. V p~ípad~~Zákaznických údaj~, které
mohou být pro Zoner ú~et unikátní, budou použita výhradn~~data
Cílového ú~tu.
Nárok na Slou~ení ú~t~~není automatický a m~že být Zonerem
zpoplatn~n dle Obchodních podmínek.
7.

ZAKÁZANÝ OBSAH
Uživatel není oprávn~n zp~ístupnit prost~ednictvím Zoneramy
Obsah:
a)

b)
c)

d)

jehož není autorem nebo vykonavatelem autorských práv,
p~ípadn~~k n~muž nemá svolení autora ~i vykonavatele
autorských práv k p~íslušné form~~zp~ístupn~ní Obsahu;
k n~muž nemá zákonem vyžadovaný souhlas osob, které jsou
v Obsahu zobrazeny (ochrana osobnosti);
k n~muž nemá p~ípadný souhlas autor~~~i vykonavatel~~
autorských pray jiných autorských d~l, které jsou v Obsahu
zobrazeny, pokud je takový souhlas ze zákona vyžadován;
jehož zp~ístupn~ním by došlo k poškození práv a
oprávn~ných zájm~~jiných osob.

Toto omezení platí i pro modifikace takového Obsahu (r~zné
úpravy, zm~na podoby apod.), a to jak celku, tak ~ásti (nap~.
vý~ezy) v~etn~~d~l za~len~ných do vlastních d~l (nap~. koláže) $
výjimkou zákonem vyjmenovaných p~ípad~.
Uživatel není oprávn~n na Zoneram~~ukládat a zp~ístupnit Obsah,
jehož výroba, držení, rozši~ování, zve~ej~ování ~i jiná manipulace s
nim porušuje právní p~edpisy platné v ~eské republice nebo je v
rozporu s dobrými mravy ~i zásadami ~ádného ob~anského soužití.
Výslovn~~je nad rámec výše uvedeného na Zoneram~~vylou~eno
zp~ístupn~ní Obsahu s jakoukoliv pornografickou tematikou
(Obsah s ú~elovým neum~leckým znázorn~ním lidského t~la nebo
jeho ~ástí s primárn~~sexuálním podtextem), Obsah nabádající k
nesnášenlivosti nebo projev~m násilí k jakékoliv skupin~~osob, a to
i nep~ímo (nap~. zobrazením symbol~). Za pornografickou tématiku
není považována pouze p~im~~ená a spole~ensky p~ijatelná forma
um~leckého zpracování nahoty (aktu) a soukromé fotografie
nahých osob, které nejsou po~ízeny se sexuálním podtextem,
p~i~emž posouzení vhodnosti takového obsahu je výhradn~~na
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Zoneru. Obsah zobrazující jakékoliv nahé osoby ~i jejich Usti, který
nelze považovat za um~lecké ztvárn~ní nahého t~la ve smyslu
p~edchozí definice, a rovn~ž jakýkoliv Obsah zobrazující nahé
nezletilé osoby a jejich Usti je možné zve~ejnit výhradn~~ve
Skrytém albu, p~i~emž tímto nejsou dot~ena ustanovení Ujednáni
o omezení Obsahu s pornografickou tematikou a o právech
zobrazených osob na ochranu jejich osobnosti.

a

10.

V závislosti na Typu služby m~že být Uživateli Zonerem:
a)

b)
c)

✓ p~ípad~, že Zoner zjistí uložení nebo zp~ístupn~ní jakékoliv
podoby Obsahu definovaného v tomto bod~~(dále jen „Zakázaný
obsah"), je oprávn~n znep~ístupnit Zakázaný obsah všem
Uživatel~m, a to nejmén~~do doby, dokud nedojde k pr~kaznému
doloženi faktu, že se nejedná o Zakázaný obsah. D~kazní b~emeno
o vhodnosti Obsahu je výhradn~~na Uživateli, který Obsah na
Zoneramu uložil. Uživatel bere na v~domi, že Zonerama m~že
obsahovat funkce, které umož~ují ostatním Uživatel~m upozornit
Zoner na zp~ístupn~ný Obsah, u n~jž existuje podez~ení, že by
mohl být Zakázaným obsahem.
8.

ODPOVEDNOST ZA OBSAH
Za veškerý uložený nebo zp~ístupn~ný Obsah odpovídá výlu~n~~
Uživatel, který Obsah na Zoneramu uložil, a tento take nese
veškerou odpov~dnost za veškeré Škody, které zp~ístupn~ním
Obsahu komukoliv vzniknou, a je si v~dom možnosti vystavení se
trestnímu stíhání v p~ípad~~porušení zákonných p~edpis~. Zoner
není jakkoliv povinen dohlížet na ukládaný a zp~ístupn~ný Obsah a
není povinen aktivn~~vyhledávat skute~nosti a okolnosti
poukazující na protiprávní ~innost P~ihlášeného uživatele nebo
Zakázaný Obsah. Zoner v souladu s ustanovením ~eských
zákonných p~edpis~~(§ 5 zákona ~. 480/2004 Sb., o n~kterých
službách informa~ní spole~nosti a o zm~n~~n~kterých zákon~~ve
zn~ní pozd~jších p~edpis~), odpovídá za uložený Obsah pouze:
a)

b)

9.

d)
e)
f)
g)

11.

12.
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REKLAMNÍ SDELENf
V závislosti na Typu služby m~že být sou~ástí webových stránek
Zoneramy a take jakýchkoliv zpráv elektronické komunikace
(nap~íklad zpráv k p~edávání odkaz~~na Obsah mezi Uživateli)
reklamní sd~lení umíst~né Zonerem. Toto sd~lení m~že mít
textovou, grafickou nebo audiovizuální podobu a m~že obsahovat
odkazy na internetové stránky t~etích stran. Uživatel je povinen
toto sd~lení akceptovat v podob~, rozsahu a obsahu, jaké ur~i
Zoner. Rozsah reklamních sd~lení je ur~en v Obchodních
podmínkách.

13.

P~ÍSTUP K ZONERAME
Uživatel je oprávn~n k Obsahu p~istupovat výhradn~~prost~edky,
které k t~mto ú~el~m Zoner poskytne, zejména prost~ednictvím
webového rozhraní Zoneramy, programu Zoner Photo Studio nebo
rozhraní pro strojový p~ístup k Obsahu a funkcím Zoneramy (API).
Jakýkoliv jiný automatizovaný postup pro nahrávání nebo získávání
obsahu než výše uvedený není dovolen.

14.

zionHOVANf
V závislosti na Typu služby zajiš~uje Zoner automatické a
periodické vytvá~ení kopie Obsahu a nastavení jeho parametr~~
(ale jen „Záloha"), které slouží k jejich obnov~~
v p~ípad~~nenadálé
ztráty, poškozeni nebo jiné pot~eby práce s Obsahem uloženým v
minulosti. Parametry Zálohy pro jednotlivé Typy služeb jsou
uvedeny v Obchodních podmínkách.

15.

DOSTUPNOST ZONERAMY
V závislosti na Typu služeb zaru~uje Zoner dostupnost všech ~ástí
Zoneramy v rozsahu, který je uveden v Obchodních podmínkách.
Dostupnosti se rozumí možnost plynulého a bezchybného
využívání Zoneramy Uživatelem. Není-li Obchodními podmínkami
nebo zvláštním smluvním jednáním se Zonerem ur~eno jinak, není
Zoner povinen zd~vod~ovat Uživatel~m p~ípadné výpadky v
dostupnosti Zoneramy.

V závislosti na Typu služby jsou Služby poskytovány Registrovaným
uživatel~m jako termínované na konkrétní ~asové období
stanovené v Obchodních podmínkách pro daný Typ služby.

tato ~ást stránky je zórn~rné prázdná —

NEKOMER~Islf UŽITÍ
Užívání Zoneramy m~že být pro n~které Typy služeb podmín~no
nekomer~ním užitím. „Nekomer~ním užitím" se myslí takové užití
Zoneramy, které neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výd~le~né
~innosti. Typicky jde o soukromé užití mimo pracovn~právní vztah
nebo soukromé podnikání. P~íležitostné užiti Zoneramy pro
výd~le~nou ~innost, k jejímuž vykonávání není pot~ebné ú~ední
povolení k podnikání (nap~. p~íležitostný prodej nebo sdílení
obsahu pro placené publikováni vlastních fotografii), je pro ú~ely
Ujednání považováno za nekomer~ní.

~ASOVÉ OMEZENÍ LICENCE A SLUŽEB

Pokud jsou Služby nebo ~ást služeb Zoneramy ozna~eny jako „bez
~asového omezení" nebo „~asov~~neomezené" (nebo jinak
významov~~obdobn~), znamená to pouze, že v okamžiku zahájení
užívání Služeb není stanoven konkrétní termín ukon~ení. Zoner si
vyhrazuje právo kdykoliv upravit ~asové omezení platnosti.

omezen p~ístup k n~kterým funkcím Zoneramy, v~etn~~
funkcí, které využívají jiné programové nástroje (nap~íklad
po~íta~ový program Zoner Photo Studio);
omezen p~ístup k n~kterým službám Zoneramy;
pro ukládaný nebo zp~ístupn~ný Obsah omezen po~et
ukládaných obrazových soubor~~nebo kvalita ukládaných dat
(rozlišení, formát grafických dat — zp~sob binárního uloženi
informace v souboru, umíst~ní vodoznaku apod.);
ur~ena vizuální podoba uspo~ádání Obsahu;
vymezena geografická lokace Služeb a ukládání Obsahu;
stanoveny podmínky zálohování Obsahu;
omezeno komer~ní užiti Zoneramy.

Rozsah omezení pro jednotlivé Typy služeb a další p~ípadná
omezeni jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

mohl-li vzhledem k p~edm~tu své ~innosti a okolnostem a
povaze p~ípadu v~d~t, že Obsah nebo jednání P~ihlášeného
uživatele je protiprávní nebo
dozv~d~l-li se prokazateln~~o protiprávní povaze Obsahu
nebo o protiprávním jednáni P~ihlášeného uživatele a
neprodlen~~neu~inil veškeré kroky, které lze po n~m
požadovat, zejména znep~istupn~nt Obsahu.

Pokud Uživatel ukládá na Zoneramu Obsah obsahující osobní
údaje, stává se ve smyslu NA~ÍZENf EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) ~. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~
fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj~~a o volném
pohybu t~chto údaj~~a o zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné
na~ízeni o ochran~~osobních údaj~), jinak známým jako GDPR,
správcem t~chto osobních dat a Zoner jejich zpracovatelem. Je-li
Uživatelem fyzická nebo právnická osoba, která se Zoneramu užívá
v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou ~inností, v rámci
samostatného výkonu svého povolání anebo jménem ~i na (get
organizace, m~la by tato osoba správce se Zonerem uzav~ít
zpracovatelskou smlouvu. Za ú~elem napin~ní výše uvedeného
na~ízení o ochran~~osobních údaj~~(GDPR) se Zonerem.
Vyhodnocení nutnosti uzav~ení smlouvy je odpov~dností správce
osobních údaj~. Povinnost uzav~ít zpracovatelskou smlouvu se
Zonerem nemají fyzické osoby užívající Zoneramu pro osobní ~i
domácí ú~ely, tedy nespl~ující podmínku uvedenou v p~edchozí
v~t~.

DALŠÍ OMEZENÍ UŽÍVÁ
NÍ

16.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ
Zonerama sbírá údaje o vybraných úkonech, které Uživatel ~iní,
v~etn~~doby používání. V žádném p~ípad~~nejsou sbírány žádné
údaje ze zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma
zcela všeobecných údaj~~o Obsahu (nap~. rozm~ry fotografii, typy
formát~, datový objem apod.). Získané údaje jsou p~edávány
Zoneru výlu~n~~anonymn~, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním
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Uživatelem ani jeho Zoner ú~tem a slouží výhradn~~
pro statistické
ú~ely, podporu vývoje a optimalizaci Zoneramy. Získané údaje
mohou být využívány zejména pro marketingové ú~ely Zoneru a
pro zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics,
Wingify Visual Website Optimizer, Seznam SkIlk a Facebook. Tento
vý~et se m~že m~nit, ale povahou z~stávají použité služby stejné.
Údaje jsou ukládány na zabezpe~ených serverech Zoneru a na
serverech výše uvedených poskytovatel~~služeb.
Krom~~výše uvedených údaj~~Zoner uchovává údaje o všech
Uživateli navštívených webových stránkách Zoneramy a
navštívených odkazech a pohybu Uživatele na webových
stránkách. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies na
po~íta~i Uživatele a jsou anonymizovány. Internetové stránky
Zoneramy používají službu Google Analytics, poskytovanou
spole~nosti Google, Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics
používá k ukládání soubor~~cookies, které jsou textovými soubory
ukládanými do po~íta~e Uživatele a umož~uji analýzu zp~sobu
užíváni Zoneramy Uživateli. Informace vytvo~ené souborem cookie
o užívání Zoneramy (v~etn~~IP adresy) bude spole~ností Google
p~enesena a uložen na serverech této spole~nosti. Google bude
užívat t~chto informací pro ú~ely vyhodnocování užívání Zoneramy
a vytvá~ení zprávo aktivit~~jejích Uživatel~~ur~ených Zoneru a pro
poskytování dalších služeb týkajících se ~inností na Zoneram~~a
užívání internetu v~bec. Google m~že take poskytnout tyto
informace t~etím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo
bude-li takovéto t~etí osoby zpracovávat tyto informace pro
Google. Google nebude spojovat IP Uživatele adresu s jakýmikoli
jinými daty, která má k dispozici.
Uživatel automaticky souhlasí se sbíráním, uložením a
vyhodnocováním výše uvedených anonymních dat ve výše rozsahu
v souladu s politikou Zoneru p~i práci s osobními daty obsaženou v
Obchodních podmínkách. Zasílání výše uvedených údaj~~Zoneru
nem~že Uživatel p~erušit.
17.

ODŠKODN~NÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z
JAKÉHOKOLI ZA~ÍZENÍ NEBO SOFTWARU, ZTRÁTU OBSAHU NEBO
JINÝCH DAT, P~ERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH
INFORMACÍ ~l JINOU PEN~ŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI
S UJEDNÁNÍM NEBO ZONERAMOU, JEJÍŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM
ZÁKLAD~~UMOŽ~OVÁNO, A TO ANI V P~ÍPAD~, ŽE UŽIVATEL BYL
ZONEREM NA MOŽNOST VZNIKU T~CHTO ŠKOD UPOZORN~N,
P~I~EMŽ NEBUDE BRAN Z~ETEL NA P~Í~INU ŠKODY ANI TEORII
ODPOV~DNOSTI ZA ŠKODU. OMEZEN' ODPOV~DNOSTI ZA ŠKODU
DLE P~EDCHOZÍ V~TY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM
ROZSAHU P~ÍPUSTNÉM P~ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P~EDPISY.
ODPOV~DNOST ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE ZONERAMOU
V ŽÁDNÉM P~ÍPAD~~NEP~ESÁHNE ~ÁSTKU, KTEROU UŽIVATEL
NEBO JINÁ OSOBA ZA MOŽNOST UŽÍVÁNÍ ZONERAMY SKUTE~N~~
ZAPLATILI DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZAHÁJENÍ
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODLE TOHO, KTERÁ Z T~CHTO ~ÁSTEK
BUDE NIŽŠÍ.
19.

Smlouva a možnost užívání Služeb zaniká v p~ípad~~porušení
jakéhokoliv bodu Ujednání ze strany Uživatele. P~i ukon~ení
Smlouvy je Zoner oprávn~n ukon~it užíváni Zoneramy Uživateli a
sou~asn~~jej vyzvat k odstran~ní veškerého jim uloženého nebo
zp~ístupn~ného Obsahu, a to v p~im~~ené lh~t~~stanovené
Obchodními podmínkami. Pokud tak Uživatel ve stanovené lh~t~~
neu~iní, je Zoner oprávn~n veškerý Obsah bez náhrady odstranit.
Sou~asn~~je Zoner oprávn~n umožnit p~ístup k uloženému obsahu
pouze P~ihlášenému Uživateli.
20.

Není-li na základ~~zvláštního smluvního ujednáním se Zonerem
ur~eno jinak, je Zoner je oprávn~n bez souhlasu P~ihlášeného
uživatele:

b)
C)
18.

Zoner si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu zm~nit Ujednání a bez
jejich nového odsouhlaseni ze strany Uživatele v p~im~~ené dob~~
stanovené v Obchodních podmínkách omezit, pozastavit nebo
zcela ukon~it Uživateli užívání Zoneramy.

rozd~lovat programový kód Zoneramy a Obsah na libovolné
po~íta~e fyzicky umíst~né kdekoliv ve sv~t~;
zajistit podle vlastního rozhodnuti úrove~~zabezpe~ení
Zoneramy a ochrany Obsahu;
využívat libovolnou fyzickou podobu uložení Obsahu.

Pokud Uživatel se zn~ním Ujednání nesouhlasí, není oprávn~n
potvrdit sv~j souhlas. Uživatel je oprávn~n kdykoli sv~j souhlas
odvolat ukon~ením užívání Zoneramy a odstran~ním veškerého
umíst~ného Obsahu.

OMEZENÍ ODPOV~DNOSTI A ZÁRUKY

Toto Ujednání ruší bezvýhradn~~platnost veškerých relevantních
smluvních ujednání, které se vztahuji k užívání Zoneramy a které
Zoner s Uživatelem uzav~eli v minulosti.

Podmínkou užití Zoneramy je dostupnost sít~~internet. Zoner
jakkoliv neodpovídá za technická ~i legislativní omezení v
dostupnosti Zoneramy zp~sobená t~etí stranou v závislosti na
míst~~a ~ase p~ístupu Uživatele k Zoneram~.
Zoner neodpovídá za integritu a kvalitu Obsahu, který byl ovlivn~n
~i narušen zásahem kterékoliv zástupce t~etí strany, v~etn~~zásahu
na základ~~zvláštní licence k p~ímému p~ístupu k Obsahu na
zvláštního
systémové úrovni, pokud je tato Uživateli na základ~~
ujednání umožn~na, ani zásahu zp~sobeného vyšší moct.
Zoner neodpovídá za Obsah a p~ípadné porušeni autorských nebo
osobnostních práv, zákonných omezení, norem, standard~~anebo
právních p~edpis~~vzniklé zpracováním Obsahu.
Zoner neodpovídá za problémy spojené s kompatibilitou Zoneramy
s Obsahem a s p~ípadnými budoucími formáty dat, a~~již jsou tyto
formáty považovány za všeobecn~~závazný standard, nebo mají
privátní charakter.
Webové stránky Zoneramy ve všech jazykových mutacích jsou
provozovány „tak jak jsou" bez záruky kvality, úpinosti informací,
p~esnosti, dostupnosti, vhodnosti, prodejnosti.
Zoner nep~ebírá žádnou záruku za škody zp~sobené užitím
Zoneramy ani za žádné jiné škody nep~ímo spojené se Zoneramou.
ZONER NEMÁ POVINNOST NAHRADIT UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV
JINÉ 'MET( OSOB~~ŽÁDNÉ NEP~ÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANK~NÍ
ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS,
P~íloha ~. 7 ke Smlouv~~
o poskytnutí licence k software

SOUHLAS S LICEN~NÍM UJEDNÁNÍM
na základ~~
souhlasu
Zoner umož~uje užívání Zoneramy výlu~n~~
Uživatele s Ujednáním. Souhlas je elektronicky zaznamenán.
Okamžikem zahájení užívání Zoneramy je Uživatel povinen se ~ídit
veškerými ustanoveními Ujednání, není-li na základ~~jiného
Smluvního ustanovení mezi Zonerem a Uživatelem stanoveno
jinak.

TECHNICKÉ PARAMETRY PROVOZU ZONERAMY

a)

UKON~ENÍ PLATNOSTI UJEDNANÍ

Relevantními ~ástmi ujednání jsou povinni se ~ídit take
Nep~ihlášení uživatelé, kterým je aktuální zn~ni Ujednání dostupné
na adrese www.zonerama.com. V p~ípad~, že Uživatel se zn~ním
Ujednání nesouhlasí, není oprávn~n webové stránky Zoneramy
používat.
21.

PLATNOST UJEDNÁNÍ
Rozhodným právem Smlouvy je právo ~eské republiky. Užívání
Zoneramy a zacházeni s Obsahem se p~ednostn~~~ídí právními
p~edpisy platnými v ~eské republice. Zoner sou~asn~~respektuje
zákony zemí, v nichž se fyzicky nacházejí po~íta~e, na kterých je
Zonerama spušt~na, nebo úložišt~~Obsahu, které Zonerama
využívá. Zoner jakkoliv teritoriáln~~neomezuje možnost užívání
Zoneramy a zp~ístupn~ní Obsahu.
Veškeré spory budou ~ešeny soudy ~eské republiky. Dojde-li v
pr~b~hu platnosti Ujednání ke zm~nám v rozhodném právu, která
se dotýkají n~kterých ustanovení Ujednání, z~stávají jakákoliv další
ustanoveni Ujednáni v platnosti.
Ustanovení Ujednání se m~že kdykoliv zm~nit, pokud je to
nezbytné, zejména:
a)
b)

s ohledem na legislativní zm~ny rozhodného práva;
z d~vod~~vývoje Zoneramy;
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c)
d)

e)

z d~vod~~zm~ny provozních požadavk~~Zoneramu nebo
poskytované služby.
O zamýšlených zm~nách Ujednáni je Zoner povinen Uživatele
informovat p~edem nejmén~~30 dní p~ed zamýšlenou
zm~nou a to:
zprávou zaslanou na E-mail, který uživatel zadal
prost~ednictvím Zoner ú~tu;
prost~ednictvím informed Zoneru zobrazovaných
P~ihlášenému Uživateli;

g) jiným zp~sobem ur~eným na základ~~jiného smluvním
ujednáním mezi Registrovaným uživatelem a Zonerem.
Zoner negarantuje doru~ení informace o zm~n~~Uživateli. Spolu s
touto informed bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s
novým zn~ním Ujednání nebo tuto zm~nu odmítnout a z tohoto
d~vodu Smlouvu vypov~d~t ve lh~t~~3 m~síc~.
Jakékoliv ustanovení tohoto Ujednání m~že být zm~n~no nebo
Ujednání m~že být dopin~no na základ~~jiného smluvního ujednání
mezi Uživatelem a Zonerem.

konec textu

P~íloha ~. 7 ke Smlouv~~
o poskytnuti licence k software
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