
Dodatek č . 2
č íslo smlouvy Poskytovatele : 2015-ZONER-MMM-1

č íslo smlouvy Uživatele : 56/1/2015

I.
Smluvní strany

1. Statutární m ěsto Most
se sídlem:
IČ :

DIČ :

Zastoupená:

Č íslo ú čtu výdajového:
Č íslo ú čtu p ř ijmového:

dále jen „Uživatel"

2. ZONER software, a. s.
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ :
DIČ :

Radni ční 1/2, 434 01 Most 1
00266094
CZ00266094
Mgr. Janem Paparegou , primátorem _

Nové sady 18/583, 602 00 Brno
Ing. Milanem Behrem , p ředsedou p ředstavenstva
49437381

CZ49437381

Bankovní spojení:
Č íslo ú čtu:
společnost zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném Krajským soudem v Brn ě , oddíl B, vložka 5824.

dále jen „Poskytovatel"

(spole čně dále jen „Smluvní strany")

II.

Základní ustanovení

1. Z d ůvod ů zm ěn
a. ve Všeobecných licen čních podmínkách (EULA) tvo ř ících P ř ílohu č . 1 Smlouvy;
b. v podmínkách poskytování Podpory stanovených v č l. III, odst. 8 Smlouvy;
c. v podmínkách poskytování Dalších vývojových verzí definovaných souhrnn ě v č l. II Dodatku č . 1.

ze strany Poskytovatele, se Smluvní strany dohodli na tomto dodatku (dále jen „Dodatek č . 2") ke Smlouvě .

2. Dodatek č . 2 stanovuje nové podmínky poskytnutí Upgrade Software na vývojovou verzi ozna čovanou X
a podmínky poskytování následných aktualizací Software (dále jen „Aktualizace").

3. Dodatek č . 2 ruší zcela platnost zn ění Dodatku č . 1 a P ř ílohy č . 1, která je nahrazena P ř ílohou č . 2 v stejném významu
jako mě la P ř íloha č . 1, je-li na ni odkazováno ve Smlouvě . P říloha č . 2. tvo ř í nedílnou sou část Dodatku č . 2. Není-li
Dodatkem č . 2 stanoveno jinak, v platnosti nadále z ůstávají veškerá ustanovení Smlouvy.

4. Dodatek č . 2 nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma Smluvními stranami.

III.

P ředmět , způsob a Ihů ta plnění, jakost

1. Poskytovatel na základ ě Dodatku č . 2 poskytuje Uživateli práva k užívání Software ve vyvojové verzi X, a to na
dobu neur č itou, avšak s omezením poskytování Aktualizací a Podpory stanoveným v odst. 2 tohoto č lánku Dodatku
č . 2.

2. Poskytovatel dále na základ ě Dodatku č . 2 poskytne Uživateli veškeré Aktualizace, zahrnující jak opravy funkčnosti,
tak veškerá dopln ění a úpravy funk čnosti Software, které budou vydány ( u č in ěny ve řejn ě dostupnými) do 31. 12.
2019, tedy do posledního dne kalendá řního m ě síce č ty ř i roky po dodání licence Software na základ ě Smlouvy.
Frekvence poskytnutí a obsah Aktualizací nejsou tímto Dodatkem definovány a garantovány. Do stejného data je
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Uživateli také garantována technická Podpora spojená s užíváním programu. Rozsah poskytované Podpory se
nemě ní.

3. Software bude ve všech Aktualizacích poskytnut v edici ozna čené PRO, a to formou licence pro 70 (stout'
sedmdesát) po č ítačů (za řízení ve smyslu Licen čního ujednání dle P ř ílohy č . 2) a dále Software v edici ozna čené
BASIC, a to formou Licence pro neomezený počet poč ítačů nepokrytých licencí edice PRO.

4. V př ípadě, že v době dodání kterékoliv z Aktualizací, nebude k dispozici technologie umož ňující p ř i spuštění
Software ověř it konkrétního koncového uživatele (pozn. uživatele dle Licen čního ujednání v Příloze č. 2, nejedná se o
Uživatele ve smyslu definice ve Smlouv ěJ proti jeho p ř ihlášení v systému (definován ve Licen čním ujednání dle
P řílozhy č . 2 jako „Licence na uživatelský profil" ve Všeobecných licen čních podmínkách) a na základ ě toho mu
p řidě lit licenci PRO nebo BASIC, pak bude Uživateli automaticky poskytnut Software formou Licence v edici PRO na
neomezený počet poč ítačů bez navýšení ceny uvedené v č l. IV Dodatku č . 2.

5. Poskytovatel je povinen Uživatele o všech Aktualizacích bez zbytp čného prodlení informovat formou elektronické
zprávy kontaktní osobě Uživatele uvedené v odst. 1 č l. XII Smlouvy a umožnit stažení a užívání této vývojové verze
nap ř . prost řednictvím svých webových stránek.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za p ředmět pln ění Dodatku č . 2 celkovou cenu ve výši 96 543 Kč bez DPH
(slovy devadesát šest tisíc p ět set čty ř icet t ř i koruny české bez daně z p ř idané hodnoty). Vi cen ě jsou zahrnuty
veškeré náklady poskytovatele spojené se spln ěním jeho závazk ů vyplývajících ze Smlouvy a Dodatku č . 2, jakož i
poskytnutí Licencí a Aktualizací ve smyslu ustanovení č lánku III. Smlouvy a dalších souvisejících pln ění.

2. Celková cena dle odst. 1 tohoto č lánku Dodatku č . 2 bude rozložena do t ř í samostatných plateb odpovídajících 1/3
celkové ceny, tj. 32 181 Kč bez DPH (slovy t ř icet dva tisíce jedno sto osmdesát jedna koruna česká bez daně
z p ř idané hodnoty).

3. Poskytovatel je oprávněn účtovat cenu v těchto t řech díl č ích platbách:
• První platba (na období od dodání Software ve vývojové verzi X do 31. 12. 2017J bezprost ředně po dodání verze X.
• Druhá platba (na období kolendá řního roku 2018) do 31. 12. 2017
• Třetí platba (na období kalendá řního roku 2019J do 31. 12. 2018

^'.
Závě rečná ustanovení

1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru č it písemnost do vlastních rukou za splněnou i v p ř ípadě, že
adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouv ě uvedenou č i naposledy písemně oznámenou adresu pro
doru čování, odmítne p řevzít, její doru čení zma ř í nebo si ji v odběrní Ih ůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne
vypravení písemnosti.

2. Smluvní strany výslovn ě souhlasí s tím, aby smlouva vč . Jejích dodatk ů byla vedena v evidenci smluv vedené
statutárním m ěstem Most, která bude p řístupná dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve
znění pozdějších p ředpisů , a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, číselné ozna čení této
smlouvy a datum jejího uzav ření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj ojménu,
p ř íjmení, datu narození a míst ě trvalého pobytu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skute čnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a ud ě lují svolení
k jejich zp ř ístupnění ve smyslu zákona č . 106/1999 Sb. a zve řejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V p ř ípadě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neú č inné, zůstávají ostatní ustanovení této
smlouvy ú č inná. Smluvní strany se zavazují nahradit neú č inné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným,
ú č inným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení p ůvodního, neú č inného.
Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárn ě dohodou.

S. Nestanoví-li tato smlouva vč . dodatk ů jinak, ř ídí se práva a povinnosti obou smluvních stran zejména zák. č. 89/2012
Sb., Občanským zákoníkem, v platném zn ění, a dalšími obecn ě závaznými právními p ředpisy.

6. Tato smlouva podléhá uve řejnění v registru smluv dle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú č innosti
některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že
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smlouvu v souladu s tímto zákonem uve řejní uživatel, a to nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů od podpisu smlouvy.
V p ř ípadě nesplnění tohoto ujednání m ůže uve řejnit smlouvu v registru poskytovatel.

7. Po uve řejnění v registru smluv obdrží poskytovatel do datové schránky/e-mailem potvrzení od správice registru smluv.
Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, ozna čeno uznávanou elektronickou zna čkou a opat řeno
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel nebude, krom ě potvrzení o uve řejnění
smlouvy v registru smluv od správice registru smluv, nijak dále o této skute čnosti informován.

8. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží uživatel a jeden stejnopis obdrží
poskytovatel. P řílohy uvedené v tomto dodatku jsou jeho nedílnou sou částí. Jakákoliv zm ěna tohoto dodatku je
neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě č íslovaného dodatku.

9. Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami.

10. Smluvní strany po řádném p řečtení tohoto dodatku a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám jeho
smysl a ú čel, že tento odpovídá projevu jejich vů le a že k němu p ř istupují svobodn ě a vážně, nikoliv v tísni a za
nápadn ě nevýhodných podmínek.

za uživatele v Mostu, dne: - Ó-^Q- ČUÍó
:^, _- ,

^`.J

Mgr. Jan Paparega ^'-T
primátor města

Za poskytovatele v Brně, dne: ^ 4 p'' ^- 2U1Ó
^^`^^ ^^:^^^^^^'^;.
'_G(dER s^^iware, e.s.

ady 1&,60200 Eirno
^ 4 43730? ^IL: CZ49437"81

' ..-: '^S7 2. ±ax^ 543 257 24 5
.__- . ,a:fe^,^_^r.ecc^

Ing. Mil Behro

předseda představenstva

a^ ,^
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Př íloha č . 2
ke Smlouvě o poskytnutí Software

Licen ční ujednání ZONER software k programu Zoner Photo Studio

I.
Platnost podmínek v ujednání

5. Níže uvedený text Licen čního ujednání pro užívání Software ve vývojové verzi X má Platnost od data 13. 9. 2015

6. Poskytovatel je oprávn ěn kdykoliv změnit znění Licen čních ujednání pro vývojovou verzi X i pro p ř ípadné budoucí
další vývojové verze Software. Poskytovatel je povinen v p ř ípadě změny Licen čních podmínek zaslat Uživateli jejich
nové zn ění formou č íslovaného dodatku ke Smlouv ě . Do doby podpisu tohoto dodatku z ůstává v platnosti p ůvodní
znění Licen čního ujednání. Dodatek m ůže obsahovat p ř ípadné výjim^cy z nového zn ění Licenčních podmínek. Pokud
Smlouva a/nebo jiné její pozd ější dodatky stanoví jakékoliv zm ěny vůč i Licen čnímu ujednání, jsou platné i ve vztahu
k p ř ípadnému novému zn ění Licenčního ujednání.

7. Uživatel bere na vědomí, že p ř i každé instalaci Software m ůže být vyzván k elektronickému odsouhlasení zn ění
Licenčního ujednání. Toto odsouhlasení má pouze formální charakter. Platné je vždy zn ění Licen čních podmínek
dle Smlouvy a p ř ípadných pozdějších dodatků .

8. Znění Licen čních podmínek v č l. II. této p řílohy odpovídá znění, které je určeno pro všeobecné užití. Terminologie
použitá ve zn ění Licen čních podmínek se m ůže lišit od terminologie užité ve Smlouv ě . Terminologie Licenčních
podmínek je platná pouze v kontextu č l. II. této p řílohy.

II.
Znění Licenčního ujednání

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Toto licenční ujednání (dále jen „Ujednání") obchodní společnosti ZONER software, a. s., I č : 49437381, sídlem
v Brn ě , Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejst ř íku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B,
vložka č . 5824, založené podle práva České republiky (dále jen „Zoner"), jako producenta po č íta čového programu
Zoner Photo Studio (dále jen „Program ") upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční
smlouvy uzav řené mezi Zonerem jako poskytovatelem licence na jedné stran ě a fyzickou nebo právnickou osobou
(prost řednictvím oprávněného zástupce) jako držitelem licence na druhé stran ě (dále jen „Držitel licence ").

Pokud souhlas s Ujednáním č iní fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (nap říklad jménem svého
zaměstnavatele), pak u č iněním souhlasu prohlašuje, že má oprávn ění za tuto osobu č init právní jednání a p ř ijímat
závazky obsažené v Ujednání.

2. POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU

Uzav řením licen ční smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání Zoner poskytuje Držiteli licence omezen ě
p řevoditelné a nevýhradní právo na užívání Programu (dále jen „Licence"), a to v níže vymezeném rozsahu a
způsobu užívání a pro vymezené časové období (dále jen „Typy licencí"). Parametry licence jsou Držiteli licence
definovány Zonerem sou časně s poskytnutím Licence nebo p ř i její pozdější změn ě . Typické variace parametr ů a
podmínek poskytování licence jsou dále uvád ěny jako „Licenční model".

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se Licen čních model ů , podmínek nabytí Licence a podmínek užití
Programu, pokud nejsou p římo stanovena Ujednáním, jsou uvedeny vi ceníku a ve všeobecných obchodních
podmínkách (dále jen spole čně „Obchodní podmínky"), které Zoner zve řej ňuje na svých webových stránkách nebo
vjiných ve řejně dostupných materiálech. V p řípadě rozporu Ujednání a Obchodních podmínek má p řednost
Ujednání.

Typ licence a p ř ípadná omezení č i rozšíření užití Programu mohou být Držiteli licence dle Obchodních podmínek
Zonerem doloženy písemn ě na vě rohodném licen čním dokumentu, a to v elektronické nebo tišt ěné podobě .

Sou částí Programu mohou být také jeho aktualizace, p řídavné sou části č i jiné dopl ňky a služby, které Zoner m ů že
Držiteli licence poskytnout č i jinak zp řístupnit v různém rozsahu zdarma nebo za úplatu dle Obchodních podmínek.
Poskytnutí nebo užívání t ěchto položek m ůže být p ředm ětem samostatného smluvního ujednání.

^1
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3. UŽIVATELÉ

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

Vůč i Zoneru odpovídá za dodržení 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 ěž skutečnosti, že pokud z jakéhokoliv d ůvodu skon čí platnost
Licence, nebude moci Program dále užívat.

4. AUTORSKÁ PRÁVA (COPYRIGHT)

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

Držitel licence není oprávněn zejména jakýmkoliv zp ůsobem Program zve řejnit č i sdílet s jinými osobami ani jinak
umožnit jeho neoprávněné užití t řetí osobou, která není dle Ujednání Program oprávn ěna užívat ( nap ř íklad
zp ř ístupněním Programu, Zoner ú čtu s Licencí nebo jiného prost ředku umož ňujícího nakládání s Licencí).

Program, jeho jednotlivé části, Instala ční soubor (definován dále v Ujednání) ani nainstalované kopie Programu není
dovoleno:
- zahrnovat do vlastních produkt ů č i produkt ů t řetích osob;
- zpracovávat č i jakkoliv měnit, vzájemn ě kombinovat, provádět jejich zpětnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu

č innosti, která je výslovně povolena zákonem.

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

5. INSTALACE PROGRAMU

Kdokoliv , kdo nainstaluje Program jakýmkoli zp ůsobem, který nabízí Zoner, souhlasí s tímto Ujednáním a je povinen
dodržovat stanovené povinnosti. Odpov ědnost za Instalaci programu na jakékoliv Za řízení nese výhradně osoba,
která instalaci fyzicky provádí. Tato odpov ědnost se vztahuje na všechny instalace bez ohledu na to, zda osoba,
která Instalaci programu provádí, je vlastníkem Za ř ízení nebo je oprávn ěna toto Za ř ízení užívat a instalovat na něj
Programy.

Pro ú čely Ujednání se rozumí
- Za ř ízením : samostatný poč íta č nebo jiný elektronický p řístroj, na kterém je možné p ř istoupit k Programu;
- Instalací programu: proces, p ř i kterém je Program nakopírován do Za ř ízení a je p ř ipraven k dalšímu užívání;
- Sífovou instalací: instalace Programu na server jakéhokoli typu (zejména do prost ředí cloudu a poskytování

Programu formou software as a service, terminálový server), prost řednictvím n ěhož mohou Uživatelé
k Programu p ř istoupit;

- Instala čním souborem: binární po č ítačový soubor umož ňující Instalaci programu;
- Odinstalací: odstran ění instalované kopie Programu ze Za ř ízení a zamezení v jejím dalším užívání.

ZONER Ú ČET

V závislosti na Typu licence, popsaném dále v Ujednání, nebo Licen čním modelu je užívání Programu nebo
některy'ch jeho funkcí podmín ěno vytvo řením osobního uživatelského ú čtu Držitele licence nebo Uživatele u Zoneru
(dále jen „Zoner ú čet "). Zoner ú čet má povahu služby v síti internet. P ř i vytvá ření Zoner ú čtu je Držitel licence nebo
Uživatel povinen zadat svou platnou adresu elektronické pošty (dále jen „E-mail "). E-mail následně slouží jako
unikátní identifika ční údaj Držitele licence nebo Uživatele pro p ř ihlášení k Zoner ú čtu, af již p ř ímo z Programu nebo
na webových stránkách Zoner ú čtu, a p ř ípadně pro p ř ístup k dalším vybraným službám a programovým produkt ům
Zoneru a také jako základní komunika ční prost ředek Zoneru s Držitelem licence nebo Uživatelem. Nakládání
s E-mailem a dalšími údaji získanými se z ř ízeným Zoner ú čtem je popsáno v Obchodních podmínkách.

7. TYPY LICENCE DLE ROZSAHU

Rozsah Licence ur čuje počet konkrétních Uživatel ů nebo nainstalovaných kopií Programu. P ř i poskytnutí Licence
m ůže být Zonerem definován Typ licence pro různé jednotky, k nimž je užívání Programu vázáno. Držitel licence je
odpovědnýza:
- dodržení vymezeného rozsahu užití Programu;
- za rozhodnutí o užívání programu jednotlivými Uživateli;
- za formu zp ř ístupn ění Programu pro užívání v souladu s Ujednáním.

^ ,
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Typy licence z hlediska rozsahu jsou:

LICENCE NA UŽIVATELE. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba,
která m ůže Program užívat na libovolném Za ř ízení . Počet Za ř ízení , na které je možné Program instalovat, není
v tomto p ř ípadě omezen. Uživatel je vždy povinen p ř i užití Programu prokázat oprávn ěnost užívání Programu
p ř ihlášením se k Zoner ú čtu prost řednictvím instalovaného Programu. Po čet souběžných užití Programu (po čet
soub ěžně užívaných kopií programu) na více Za ř ízeních ktery"mkoliv jedním oprávn ěným Uživatelem není
omezen, avšak užití Programu jinou osobou odlišnou od Uživatele, který je práv ě v Programu p ř ihlášen ke svému
Zoner ú čtu, je zakázáno.

Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že správný počet Uživatel ů v rámci Licence je prů běžně
kontrolován Zonerem prost řednictvím p ř ihlášení Uživatel ů k Zoner ú čtům.

Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatele, bere Držitel licence na v ědomí, že nese odpovědnost
za správný po čet užití oprávn ěnými Uživateli a užití programu těmito Uživateli v souladu s Ujednáním.

b. LICENCE NA UŽIVATELSKÝ PROFIL. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická
osoba, která m ůže Program užívat na takovém Za ř ízení, ze kterého je technicky možno ov ěř it její nárok na toto
užívání. Po čet Za ř ízení, na které je možné Program instalovat, není v tomto p ř ípadě omezen. Jednotliví Uživatelé
jsou povinni p ř i užití Programu prokázat oprávněnost užívání Programu p ř ihlášením se na Za ř ízení ke svému
uživatelskému profilu z řízenému Držitelem licence ( dále jen „Uživatelský profil "). Uživatelským profilem se
rozumí jakákoliv zabezpečená forma elektronické identity uživatele umož ňující užívání konkrétního Za ř ízení
nebo sít`ových služeb ( nap ř . profil v sítiové domény spravované Držitelem licence nebo Držitelem licence
autorizovaný uživatelský profil na konkrétním Za ř ízení).

Zoner je oprávn ěn vyžádat si od Držitele licence v ě rohodné doložení skutečnosti, že po čet Uživatel ů užívajících
Program odpovídá rozsahu licence. Nedoložení této skute čnosti m ůže být d ůvodem pro ukon čení platnosti
Licence. Pokud byla poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence na vědomí, že nese
odpovědnost za správný po čet Uživatel ů a užití programu těmito Uživateli v souladu s Ujednáním.

Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence na v ědomí, že nese
odpovědnost za správný po čet užití oprávn ěnými Uživateli a užití programu t ěmito Uživateli v souladu
s Ujednáním.

c. LICENCE NA ZAŘ ÍZENÍ. Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je za ř ízení, na kterém je Program
nainstalován. Po čet Uživatel ů , kte ří mohou instalovaný Program užívat na jednom Za řízení, není omezen
s výjimkou p ř ípad ů , kdy je Program užíván formou Sítové instalace. Není-li stanoveno Licen čním modelem nebo
na základě dalšího ujednání se Zonerem jinak ani to není ze strany Držitele licence vyžadováno, nemusí Uživatel
p ř i užití Programu prokázat oprávn ěnost užívání Programu p ř ihlášením se do svého Zoner ú čtu.

Je-li Program nainstalován takovým zp ůsobem, že umož ňuje sou časné spuštění jedné nainstalované kopie
Programu více Uživateli nebo na více Za ř ízeních sou časně, pak Držitel licence m ůže zvolit, a to bez zvláštního
souhlasu Zoneru, jakou formou se bude aplikovat rozsah Licence:
- Rozsah licence se urč í jako celkový po čet Za ř ízení.
- Rozsah licence ur čuje počet Uživatel ů , kte ř í mohou Program spustit a kdykoliv užívat ( nikoliv užívat v jednom

okamžiku, tedy tzv. konkuren čních uživatel ů ).

Zoner je oprávn ěn vyžádat si od Držitele licence v ěrohodné doložení skutečnosti, že po čet nainstalovaných kopií
Programu a zp ůsob instalace odpovídají rozsahu licence. Nedoložení této skutečnosti m ůže být d ůvodem pro
ukončení platnosti Licence.

d. HYBRIDNÍ LICENCE. Držiteli licence m ůže být za specifických podmínek poskytnuta Licence, která kombinuje
vlastnosti výše uvedených Typ ů licence, a tedy umož ňuje kombinovat jednotky užití, k nimž je licence vztažena
(nap ř . část jako Licence na uživatele a část Licence na za ř ízení). Konkrétní užití Programu a zvolený Instala ční
soubor musí být vždy pln ě v souladu s relevantním Typem licence v závislosti na podmínkách Licen čního modelu.

Je-li licence Držiteli licence poskytnuta jako „počtem/rozsahem neomezená licence" nebo
„celofiremní/site/campus/celoškolní apod. licence ", není pevně určena horní hranice rozsahu Licence. Po čet
Uživatel ů nebo počet Za řízení v závislosti na Typu lícence není omezen. Zoner si však vyhrazuje právo pro
p řípady, kdy po čet Uživatel ů nebo Instalací programu významn ě p řekroč í Zonerem na základ ě jemu dostupných
informací o čekávaný nebo Držitelem licence deklarovaný rozsah:
- v p ř ípad ě Licencí na uživatele omezit užívání Programu nebo omezit Držiteli licence další rozši řování počtu

Uživatel ů ;
- v p ř ípad ě Licencí na za ř ízení nebo Licencí na profil uživatele zakázat Držiteli licence další instalace Programu.
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8. TYPY LICENCE DLE ČASOVÉHO VYMEZENÍ

Licence je Držiteli licence poskytována na stanovené období v závislosti na Licen čním modelu.

Podle podmínek stanovených pro konkrétní Licen ční modely mohou části rozsahu Licence e poskytnuty na kratší
období, než je období platnosti Licence jako celku.

Typy licence z hlediska délky licen čního období jsou:

a. TERMÍNOVANÁ LICENCE. Užívání Programu je omezeno výhradn ě na vymezené časové období, pro které byla
Licence poskytnuta. Další užívání Programu po uplynutí časového období je v rozporu se zákonem a
s ustanoveními Ujednání. Držitel licence má nárok na prodloužení období platnosti licence dle Obchodních
podmínek.

Po skon čení období platnosti Licence m ůže Zoner umožnit. časově omezené užívání Programu za shodných
podmínek jako během platnosti licence (dále jen „Ochranná Ih ů ta"). Během Ochranné Ih ůty může Zoner omezit
některé funkce Programu. Délka Ochranné Ih ů ty, podmínky pro vydání navazující Licence a rozsah omezení jsou
stanoveny Zonerem v Obchodních podmínkách.

b. ČASOVĚ NEOMEZENÁ LICENCE. Pokud je Licence poskytnuta jako „ časově neomezená" nebo „trvalá" (anebo
významově obdobn ě ), je umožněno trvalé užívání Programu, tedy bez horní časové hranice, není-li z jiného
d ůvodu platnost Licence ukončena. Poskytování Časově neomezených licencí a rovněž poskytování aktualizací
Programu, jeho p ř ídavných sou částí č i jiných dopl ň ků a služeb jsou upraveny v Obchodních podmínkách.

9. FUNKČNÍ A JAZYKOVÉ VARIANTY PROGRAMU

Program a jeho Instala ční soubory mohou být poskytovány v r ůzných variantách, které upravují funkčnost nebo
prost ředí Programu (dále jen „Varianty programu"). Licence jsou vždy poskytovány pro konkrétní Variantu
programu.
- Licence je vždy poskytována na Program s definovaným rozsahem funkčnosti (dále „Edice"). Držitel licence je

oprávněn užívat pouze takovou Edici, na kterou mu byla poskytnuta Licence.
- Licence m ůže být poskytnuta pouze pro konkrétní jazykovou úpravu Programu nebo jeho Instala ční soubor,

p ř izpůsobené urč itému jazykovému prost ředí nebo skupině jazykových prost ředí (dále jen „Jazyková mutace").
Je-li takto Licence omezena, je Držitel licence oprávn ěn užívat výhradně takovou Jazykovou mutaci, na kterou
byla poskytnuta Licence.

Držitel licence bere na v ědomí, že instalace konkrétní Varianty programu m ůže vyžadovat specifický Instala ční
soubor, bez něhož nelze Licenci uplatnit.

Aktuáln ě dostupné Varianty programu jsou specifikovány v Obchodních podmínkách.

10. OVĚŘENÍ LICENCE

Užívání Programu, p ř ípadně n ěkterých jeho funkcí v závislosti na Typu licence, m ůže být podmín ěno p ř ihlášením
každého Uživatele k Zoner ú čtu nebo k Uživatelskému profilu z prost ředí Programu. Tímto p ř ihlášením dochází
k ověření skutečnosti, zda je Uživatel oprávn ěn Program užívat na základ ě platné Licence (dále jen „Ověření").
Držitel licence bere v této souvislosti na v ědomí, že:
- bez Ověření m ůže být Program zcela nebo částečně nefunkční;
- v okamžiku p ř ihlašování k Zoner ú čtu je vždy požadována dostupnost internetového p ř ipojení v Za ř ízení a

v okamžiku p ř ihlašování k Uživatelskému profilu dostupnost lokálního sítového p ř ipojení;
- Uživatel není povinen se p ř i ukon čení běhu Programu odhlásit v Programu od Zoner ú čtu ani Uživatelského

profilu a v takovém p ř ípadě není p ř i dalším spuštění stejné instance Programu požadováno Ov ěření licence
opětovným p ř ihlášením Uživatele, p ř ičemž Zoner nenese žádnou odpovědnost za p ř ípadné zneužití Licence
neodhlášeného Uživatele jinou osobou.

Držitel licence je oprávn ěn nastavením konfigurace v konkrétní nainstalované kopii Programu vynutit odhlášení
Uživatel ů užívajících Program. V tomto p ř ípadě je Uživatel p ř i dalším užití stejné nainstalované kopie Programu
povinen opětovně provést Ověření.

^!^

^^

Držitel licence bere na vědomí, že v p ř ípadě Licence na uživatele, pop ř . uplatn ění tohoto Typu licence v rámci
Hybridní licence, m ůže Program automatizovan ě a bez dalšího souhlasu prost řednictvím sítě internet, pop ř . jinak
technicky v pravidelných intervalech ověřovat platnost Licence. V p ř ípadě zjištění neplatnosti Licence m ůže Zoner
okamžitě ukon čit možnost užívání Programu, a to bez jakékoliv odpov ědnosti za škodu tím komukoliv p ř ípadně
vzniklou. Stejné omezení m ůže platit i pro nainstalované kopie Programu s Licencí na uživatele, ve kterých uživatel
neprovedl odhlášení od Zoner ú čtu a nejméně po dobu delší než 30 kalendá řních dní od posledního ověření
platnosti Licence nebylo možno automaticky platnost Licence ov ěř it.
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V p ř ípadě Licence na za řízení je Držitel licence oprávn ěn upravit konfiguraci nainstalované kopie Programu tak, že je

Uživatel ům znemožněno p ř ihlášení k Zoner ú čtu v Programu, a omezit tak následné užití Programu s využitím Zoner
ú čtu. Držitel licence bere vědomí, že v konkrétní nainstalované kopii Programu s Licencí na za ř ízení má vždy

p řednost tato Licence p řed Licencí na uživatele nebo Licencí na profil uživatele a v p ř ípadě užívání takto
nainstalované kopie Programu, ve které je ponechána možnost p řihlášení k Zoner ú čtu, toto p řihlášení nijak

nesouvisí s Ověřením, č ímž mohou být Uživatelé omezeni v užívání Licence poskytnuté jim na základ ě jiného

Ujednání.

Pokud to podmínky konkrétního Licen čního modelu vyžadují, m ůže konkrétní nainstalovaná kopie Programu

s licencí na za řízení požadovat od Uživatele p řihlášení k Zoner ú čtu i v p ř ípadě, že již obsahuje Licenci na za řízení,

k ěmuž je tato Licence vázána. . Držitel licence bere na vědomí, že tuto vlastnost nem ů že ovlivnit.

Držitel licence bere na v ědomí, že užívání konkrétní nainstalované kopie Programu m ůže být funkčně omezeno

nebo zcela znemožn ěno v p ř ípadě, kdy Licence uložená na Zot,er ú čtu nebo Profilu uživatele neodpovídá
nainstalované kopii Programu ( zejména v p ř ípad ě neodpovídající Varianty programu).

11. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

Pro některé Licen ční modely nebo Varianty programu platí výslovné omezení možnosti poskytnutí Licence nebo
způsobu užívání Programu. Zoner si vyhrazuje právo neposkytnout Licenci jakékoliv fyzické nebo právnické osob ě ,

která nedoloží, že jako Držitel licence bude oprávn ěna Program užívat v souladu s Ujednáním. Veškerá níže
vyjmenovaná omezení se vždy vztahují na veškeré užívání Programu, a to bez výjimky.

Jednotlivé Licen ční modely nebo Varianty programu jsou omezeny takto:

a. V p řípadě Licence na za ř ízení je Držitel licence oprávn ěn instalovat Program pouze na Za ř ízeních v jeho

vlastnictví nebo v trvalém smluvním užívání ( nap ř . formou výpůjčky nebo nájmu), není-li na základě jiného
ustanovení Ujednání nebo písemného potvrzení Zoneru umožn ěno jinak.

b. V p ř ípadě Licence na uživatele nebo Licence na uživatelský profil je Držitel licence oprávněn umožnit užívání
Programu pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovn ě-právním vztahu k Držiteli licence (nap ř .

zaměstnavatel zam ěstnanci) nebo jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za ú čelem zpracování
fotodokumentace Držitele licence, není-li na základ ě jiného ustanovení Ujednání nebo písemného potvrzení
Zoneru umožněno jinak.

c. „Licence s rodinným rozší řením" nebo" „Licence s rozšířením na rodinu" nebo „Licence pro rodinu" (a p ř ípadn ě
významově obdobně ): Licence takto poskytnutá umož ňuje výhradn ě domácí užívání pro soukromé nekomer ční

ú čely bez ohledu na to, na jakém Za řízení nebo na jaké nainstalované kopii je Program užíván. Pokud je tento
Licen ční model poskytnut dodatečně jako rodinné rozší ření stávající Licence pro jednoho Uživatele, která dosud
nebyla zatížena žádným licen čním omezením, nesmí být nadále p ůvodní Licence užívána jinak, než je stanoveno
pro tento nový Licen ční model, a Držitel licence je povinen ukon č it jiné dosavadní užívání Programu, které není
v souladu s tímto omezením.

Držitel licence, kterým m ůže být pouze fyzická osoba, je oprávn ěn umožnit užívání Programu výhradně osobám,

které jsou č leny stejné domácnosti jako Držitel licence, tedy které spole čn ě s ním žijí v jedné domácnosti a sdílejí
náklady na tuto domácnost a sou časn ě jsou životním partnerem Držitele licence nebo jsou v prvním č i druhém

stupni p římé č i nep ř ímé p ř íbuzenské linie k němu nebo k jeho životnímu partnerovi ( zejména manžel, manželka,
druh, družka, syn, dcera nebo sourozenec a jejich děti či rodi če). Počet Uživatel ů v rámci tohoto Licen čního

modelu není omezen.

Licence v rámci tohoto Licen čního modelu m ůže být poskytnuta výhradn ě formou Licence na uživatele.

d. „Licence pro školy" nebo „EDU licence" nebo „Školní licence" nebo „Výuková licence" (a p ř ípadně významově
podobn ě č i se zám ěnou pojmu „licence" za „multilicence"): Licence takto ozna čená m ůže být poskytnuta pouze

za p ředpokladu, že Držitelem licence je státem registrovaná nebo ú ředně z ř izovaná, spravovaná č i autorizovaná

vzd ě lávací organizace pro d ěti a mládež, jako nap ř . škola, za řízení pro p ředškolní výchovu, dětská volnočasová

organizace (v ČR zejména organizace zapsané v Rejst ř íku škol a školských za řízení MŠMT) anebo vysoká škola se
státem akreditovaným vzd ě lávacím programem, pop ř . jiná organizace poskytující vzd ě lávání v oboru

poč íta čového zpracování fotografie ( nap ř . školicí st ředisko), není-li stanoveno Obchodními podmínkami nebo na
základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak.

Pro jednotlivé skupiny Držitel ů licencí z oblasti vzdě lávacích organizací mohou být stanovena další omezení
Licence formou specifických Licen čních model ů :
- Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen čního modelu určeného školským organizacím pro d ěti a

mládež a sou časně je poskytnuta jako Licence na uživatele ( nebo jako Hybridní licence) a s rozšířením „pro

r
'9
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u čitele a žáky školy" nebo s„možností domácího užívání Programu" (a p ř ípadně významově obdobně) a
sou časně jako Termínovaná licence, je Držitel licence oprávn ěn umožnit užívání Programu jako Užívateli
pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovn ě-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagogický
pracovník, nebo všem žák ům, kte ř í navštěvují jakoukoliv formu studia této vzd ě lávací organizace. Všichni
Užívatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradně však pro ú čely výuky
nebo k nekomerčním ú čel ům v domácím prost ředí, není-li na základ ě písemného potvrzení ze strany Zoneru
stanoveno jinak. Tento Licen ční model výslovně není určen vysokým školám ani k žádnému jinému užívání
v rámci vzd ě lávání dospě lých osob.
Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licen čního modelu pro vysoké školy a sou časně jako Licence na
uživatele ( nebo Hybridní licence) s rozší řením „pro studenty a u č itele školy" ( a p ř ípadně významově
obdobně ), je Držitel licence oprávněn umožnit užívání Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou
v pracovn ě-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagog či vědecko-výzkumný pracovník. Všichni výše
uvedení Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainštalované kopii Programu, výhradn ě však pro ú čely
vzd ě lávání a vědecko-výzkumné činnosti nebo k nekomerčním ú čel ům v domácím prost ředí, není-li na
základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak.
Je-li Licence pro škoty poskytnuta formou Licen čního modelu pro školicí st řediska a jiné typy organizací pro
vzdě lávání dospě lých osob a sou časně je poskytnuta jako typ Licence na uživatele ( nebo Hybridní licence), je
Držitel licence oprávn ěn umožnit užívání Programu jako Uživateli výhradn ě fyzickým osobám, které jsou
v pracovn ě-právním nebo v jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za ú čelem výuky (nap ř . lektor). Všichni
tito Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradn ě však pro účely
výuky nebo k nekomerčním ú čelům v domácím prost ředí.
Je-li Licence pro školy poskytnuta jakoukoliv formou Licence na za ř ízení, smí být Program užíván výhradn ě
pro výuku nebo vědecko-výzkumnou činnost, není-li na základ ě písemného potvrzení ze strany Zoneru
stanoveno jinak.

e) „Licence pro studenty" nebo „Studentská licence" (a p ř ípadně významově obdobn ě): Tato Licence m ůže být
poskytnuta pouze za p ředpokladu, že Držitelem licence bude fyzická osoba, která je v okamžiku nabytí Licence
zapsaným žákem/studentem jakékoliv formy studia státem registrované vzd ě lávací organizace pro d ěti a mládež
nebo vysoké školy se státem akreditovaným vzd ě lávacím programem. Licence výslovn ě není určena osobám,
které jsou pouze obchodními klienty vzd ě lávacích za ř ízení pro dospě lé (nap ř íklad zákazníky školicích st ředisek č i
jiné formy studia v institucích pro vzd ě lávání dospě lých), není-li Zonerem pro konkrétní organizaci stanoveno
jínak.

Licence v rámci tohoto Licen čního modelu m ůže být poskytnuta výhradn ě formou Licence na uživatele, ktery'm
musí být Držitel licence. Jakékoliv rozší ření Licence o další Uživatele je vylou čeno.

f) „NFR licence" nebo „Licence pro prodejce" ( a p ř ípadně významově obdobn ě ): Licence takto poskytnutá jako
Licence na uživatele je ur čena výhradn ě pro ú čely p ředvádění Programu t řetím osobám s cílem zprost ředkování
jeho dalšího legálního užití. Program s tímto typem licence nelze užívat k jakýmkoliv jiným ú čel ům.

Licence v rámci tohoto Licen čního modelu m ůže být poskytnuta výhradn ě formou Licence na za ř ízení.

g) „Edice FREE ". Licence takto poskytnutá je ur čena pouze k nekomerčnímu domácímu užití. Tato Edice m ů že být
poskytnuta výhradn ě formou Licence na uživatele, kterým musí být Držitel licence, a zm ěna typu Licence nebo
rozšíření na další Uživatele jsou vylou čeny. Vylou čen je rovněž p řevod Licence na jiného Držitele licence.

h) „Licence pro neziskové organizace" (a p ř ípadně významově podobně). Licence m ů že být poskytnuta pouze za
p ředpokladu, že Držitelem licence bude právnická osoba, která nevytvá ř í zisk p řerozd ě lovaný mezi své
zakladatele, vlastníky č i správice. V p ř ípadě sporu si Zoner vyhrazuje právo ur čit, zda organizace spl ňuje
uvedenou podmínku, č i nikoliv. Tento licen ční model není výslovn ě určen pro jakékoliv organizace státní správy
a samosprávy.

i) Na základ ě zvláštních smluv upravujících vztah Zoneru s organizací TechSoup Global a jejími distribu čními
partnery mohou být licence poskytnuté prost řednictvím této organizace užívány výhradn ě neziskovými
organizacemi, a to za podmínek rozši řujících omezení užívání Programu na základ ě zvláštních pravidel této
organizace. Další ustanovení Ujednání nejsou dot čena.

P ř i poskytnutí Licence je Zoner oprávn ěn stanovit pro Držitele licence specifické podmínky užívání Programu a
poskytnutí licence formou individuálního Licenčního modelu. Tyto podmínky potvrdí Zoner Držiteli licence
písemně v elektronické nebo tištěné podobě .

,^
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12. NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ

„Nekomerčním užíváním" se myslí takové užití Programu, které neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výd ě lečné
činnosti. Typicky jde o soukromé užívání mimo pracovn ě-právní vztah nebo soukromé podnikání. P ř íležitostné
užívání Programu pro výd ě lečnou č innost, k jejímuž vykonávání není pot řebné ú řední povolení k podnikání (nap ř .
p ř íležitostný prodej nebo placené publikování vlastních fotografií), je pro ú čely Ujednání považováno za
nekomerční.

13. VYUŽITÍ LICENCE T ŘETÍ OSOBOU

Jakékoliv zp ř ístupnění Programu pro jeho užívání t řetí osobou, které není definované v Ujednání, at už za úplatu
nebo bezplatn ě, zejména vypůjčení nebo nájem Programu t řetí osobě, vypůjčení č i nájem Za řízení Držitele licence
s nainstalovanou kopií Programu nebo sdílení nainstalované kopie Programu s Licencí na po č ítač, je podmíněno
písemným souhlasem Zoneru a ř ídí se Obchodními podmínkami. _

14. AKTUALIZACE PROGRAMU

Držitel licence, který Program užívá v souladu s Ujednáním, má nárok v p ř ípadě Termínované licence po dobu
platnosti Licence na poskytování neperiodických pr ů běžných aktualizací Programu vydávaných Zonerem (dále jen
„Updatů "), a to za p ředpokladu, že Zoner p říslušný Update zcela dokon č il a zve řejnil na svých webových stránkách
nebo jej jinak jednozna čně definoval jako ve řejně či pro konkrétního Držitele licence dostupný. Updaty mohou
zahrnovat jak nové vlastnosti a funkce Programu, tak i opravy Programu. Držitel licence bere na v ědomí, že instalace
Updatů mohou být nezbytné pro optimální č innost Programu. Zoner nenese žádnou odpov ědnost za nefunk čnost
Programu v p ř ípadě , kdy Držitel licence nebo Uživatel z jakéhokoliv důvodu řádně neinstalují dostupné Updaty.
Není-li Uživatel oprávn ěn na Za ř ízení, na kterém je Program nainstalován, provádět změny v softwarovém vybavení,
pop ř . byla instalovaná kopie Programu ze strany Držitele licence nakonfigurována jako neakceptující Updaty, není
technicky možné Updaty zajistit.

Updaty mohou být vydávány zvlášt pro různé Varianty programu. Rozdě lení nových funkcí Programu pro jednotlivé
Varianty programu stanoví Zoner.

V p ř ípadě Časově neomezené licence m ůže být poskytování Updatů omezeno pouze na časové období ur čené
v Obchodních podmínkách.

Instalace Updat ů bez p říslušného oprávn ění vyplývajícího z Licen čního modelu dle Obchodních podmínek je
porušením tohoto Ujednání.

15. UPGRADE A DOWNGRADE

Zoner m ůže Licenci Držiteli licence poskytnout formou aktualizace starší vývojové verze Programu ( dále jen
„Upgrade "). V takovém p ř ípadě má Držitel Licence nárok na užívání těch nižších vývojových verzí Programu, ze
kterých byl Upgrade uplatněn, avšak nesmí dojít k navýšení rozsahu užívání Programu, a to ani za situace, že
současně s Upgradem došlo ke zm ěně Typu licence.

Pokud byla Licence Držiteli licence poskytnuta bez návaznosti na p ředchozí Licenci , není právo užívat p ředchozí
verze Programu za p ůvodních podmínek nijak dot čeno.

Držiteli licence m ůže být umožněno užívat nižší vývojovou verzi Programu (dále jen „Downgrade"), zejména
z d ůvod ů možných technologíckých nebo uživatelských omezení v užívání Programu. Konkrétní vývojovou verzi pro
uplatnění Downgradu určuje Zoner. Nárok na Downgrade není automatický a Licenci pro užívání Programu v nižší
vývojové verzi m ůže Držitel licence získat dodate čně od Zoneru za zvlášti stanovených podmínek na základě
individuální žádosti. Zoner je oprávněn této žádosti nevyhovět v p ř ípadě, že Licence nebyla Držiteli licence
poskytnuta jako Upgrade.

P ři užívání Programu formou Downgradu bere Držitel licence na vědomí, že nižší vývojové verze Programu nemusejí
být v plném rozsahu funkční nebo k nim nemusí být poskytována kompletní podpora ze strany Zoneru.

16. TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA

Zoner m ůže Držiteli licence nebo Uživateli poskytovat časově omezené služby technické podpory spojené s Licencí.
Technickou podporou se rozumí pomoc s řešením funk čních problém ů p ř i užívání Programu a jeho instalaci. Zoner si
vyhrazuje právo neposkytnout nebo zvlášti zpoplatnit technickou podporu osob ě užívající Program, která:
- užívá Program bez Licence,
- neužívá Program v souladu s Ujednáním;
- požaduje podporu nesouvisející se závazky Zoneru vymezenými v Ujednání;
- požaduje vy řešení problému s kompatibilitou Programu s jiným softwarem nebo hardwarem;
- požaduje speciální podporu vyžadující úpravu nebo dopln ění Programu;_
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- vyžaduje podporu v míře větší, než je obvyklé.

Zoner m ůže poskytovat Držiteli licence časově 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.

Rozsah a ceny poskytování obou forem podpory stanoví Zoner pro jednotlivé Licen ční modely v Obchodních
podmínkách.

17. ZKUŠEBNÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

Pro ověření užitných vlastností Programu poskytuje Zoner jakékoliv fyzické osob ě (dále jen „Testující") možnost
zkušebního užití Programu ( dále jen „Zkušební licence "). Ve vztahu ke Zkušební licenci je Testující Držitelem licence
a zároveň jediným Uživatelem . Zkušební licence je poskytována výhradn ě formou Licence na uživatele, a to
bezplatn ě na omezenou dobu (dále jen „Zkušební období") uvedenou v Obchodních podmínkách. Zkušební licence
m ůže být v časovém souběhu s oprávn ěním Testujícího jako Uživatele užívat Program u jiného Držitele licence
s Licencí na po č ítač , pokud je pro Zkušební licenci užit jiný Zoner ú čet, než který Testující užívá jako Uživatel u jiného
Držitele Licence. Zp ůsob užívání Programu se Zkušební licencí není nijak omezen. Jakékoliv rozší ření Zkušební
licence o další Uživatele je vylou čeno.

Zkušební období po č íná běžet prvním p ř ihlášením Testujícího k Zoner ú čtu v Programu. Testující bere na v ědomí, že
Program se Zkušební licencí m ůže být funkčně omezen a že po dobu Zkušebního období nemá automatický nárok na
poskytování dostupných Updatů .

Testující je oprávn ěn sou časně užívat výhradně pouze jednu Zkušební licenci. Toto omezení platí i p ř i založení
nového Zoner ú čtu pro tutéž fyzickou osobu. Opakované užívání Zkušební licence konkrétní fyzickou osobou a
opakované užívání Zkušební licence na stejném Za řízení je možné až po uplynutí doby stanovené Zonerem
v Obchodních podmínkách. Další užívání Programu po skon čení Zkušební doby až do doby možného opakovaného
poskytnutí Zkušební licence je vázáno výhradn ě na řádnou Licenci.

Po skončení Zkušebního období m ůže být Testujícímu nabídnuta možnost užívání programu v Edici FREE. Další
užívání Programu v této Edici je vázáno na omezení daná Ujednáním. Pokud Testující nespl ňuje podmínky užití této
Edice , není oprávn ěn bez řádné Licence Program dále užívat.

18. NAKLÁDÁNÍ S LICENCÍ

Není-li v Ujednání nebo na základ ě písemného souhlasu Zoneru stanoveno jinak, není dovoleno:
- Program p řenechat k užívání t řetí osobě, nap ř . formou výpůjčky nebo nájmu;
- udě lovat podlicence jinak, než je výslovn ě stanoveno v Ujednání.

P řevod 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 ř . u Licence s rozší řením na rodinu. P řevod Licence s Rozší řením na
rodinu je možný výhradn ě za podmínky, že nový Držitel licence spl ňuje podmínky stanovené v Ujednání a
v Obchodních podmínkách pro tento Licen ční model.

P řevod licence na jiného Držitele licence je v ostatních p ř ípadech možný za podmínek, které stanoví Zoner zvláši
v Obchodních podmínkách nebo individuálně pro každý p řevod Licence. Držitel licence nemá právní nárok na
p řevod Licence na jiného Držitele licence a Zoner si vysloven ě vyhrazuje právo neumožnit p řevod Licence bez udání
d ůvodu. Změna Držitele licence je dokon čena až v okamžiku, kdy je písemn ě potvrzena Zonerem.

P řevodem Licence na nového Držitele licence není původní Držitel licence zbaven odpovědnosti za své závazky v ůč i
Zoneru vyplývající z tohoto Ujednání a užívání Programu.

19. INFORMACE O UŽÍVÁNÍ PROGRAMU

Není-li jinou dohodou stanoveno jinak, Držitel licence souhlasí se sb ěrem informací o užívání Programu. Program
sbírá údaje o vybraných úkonech, které Uživatelé s Programem činí, včetně doby používání. V žádném p ř ípadě
nejsou sbírány žádné údaje ze zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela všeobecných údaj ů
o souborech ( rozměry fotografií, typy formát ů , datový objem apod.). Získané údaje jsou zasílány Programem Zoneru
výlu čně anonymně, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner ú čtem a slouží výhradn ě pro
statistické ú čely a podporu vývoje Programu a služeb Zoneru . Zasílání údaj ů m ůže Uživatel kdykoliv p řerušit
v nastavení v Zoner ú čtu na webové stránce nebo jinou technickou formou, kterou umožní Program nebo s ním
spojená služba. V p ř ípadě instalované kopie Programu s Licencí na po č íta č m ůže toto nastavení zm ěnit výhradně
Držitel licence.

1In
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20. ZOBRAZOVÁNÍ ZPRÁV

Zoner je oprávn ěn bez dalšího souhlasu zasílat Držiteli licence nebo Uživateli zprávy, které jsou zobrazovány p ř ímo
v prost ředí Programu. Zprávy se mohou mít zejména ( nikoliv však výlu čn ě ) charakter:
- informací k užívání Programu;
- informací k Licenci;
- novinek v oborech informa čních technologií a fotografie;
- bezpečnostních upozorn ění Zoneru;
- informací o dalších produktech Zoneru nebo t řetích stran.

Objem zpráv ani jejich charakter není nijak omezen. Zprávy mohou mít povahu obchodního sd ělení s nabídkou
produkt ů Zoneru nebo t řetích stran a odkazovat na webové stránky.

Pro vybrané Licen ční modely nebo Typy licencí m ůže Zoner Držiteli licence umožnit potla čení nebo omezení
zobrazování zpráv Uživatel ům nebo skupinám Uživatel ů , a to buď úpravou konfigurace Instala čního souboru
Programu nebo nastavením na Zoner ú čtu.

21. OMEZENÍ ODPOV ĚDNOSTI A ZÁRUKY

Zoner nep řebírá žádnou záruku za škody zp ůsobené použitím Programu na jakémkoliv Za ř ízení, škody způsobené

nesprávným informováním Uživatel ů o podmínkách užívání Programu vyplývajících z Ujednání ani za žádné jiné

škody nep ř ímo spojené s užitím tohoto Programu. ZONER ANI JEHO DODAVATELÉ Č I PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST

NAHRADIT DRŽITELI LICENCE NEBO UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ TŘETÍ OSOB Ě ŽÁDNÉ NEPŘ ÍMÉ, NÁSLEDNÉ,

VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ( ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODN ĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ,

ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZAŘ ÍZENÍ NEBO SOFTWARU VČETN Ě TOHOTO PROGRAMU, P ŘERUŠENÍ PROVOZU,

ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ Č I JINOU PEN ĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE UJEDNÁNÍM NEBO

SOFTWAREM, JEHOŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLAD Ě UMOŽŇOVÁNO, A TO ANI V P Ř ÍPAD Ě , ŽE DRŽITEL LICENCE

NEBO UŽIVATEL BYLI ZONEREM NA MOŽNOST VZNIKU T ĚCHTO ŠKOD UPOZORN ĚNI, PŘ IČEMŽ NEBUDE BRÁN

ZŘETEL NA PŘ ÍČ INU Š KODY ANI TEORII ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE

P ŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU P Ř ÍPUSTNÉM P Ř ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI

PŘEDPISY. ODPOV ĚDNOST ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM P Ř ÍPAD Ě NEP ŘESÁHNE

ČÁSTKU, KTEROU DRŽITEL LICENCE NEBO JINÁ OSOBA ZA PROGRAM SKUTE ČN Ě ZAPLATILI, ANI ČÁSTKU

ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CEN Ě PROGRAMU DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZÍSKÁNÍ

PROGRAMU PODLE TOHO, KTERÁ Z T ĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.

22. KOMPONENTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Program a jeho sou části mohou využívat programové komponenty a služby t řetích stran. Zoner tyto služby pouze
spouští a není na n ě p řipojen. Zoner se proto jmenovit ě z ř íká veškeré odpovědnosti za funkčnost komponent a
dostupnost služeb, stejně jako za jakékoliv jejich viditelné nebo skryté chování, které jsou takto poskytovány, a to
nad rámec všech omezení odpovědnosti a záruk vyjmenovaných v Ujednání.

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

23. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE

Licence pozbývá platností v p ř ípadě porušení jakéhokoliv bodu Ujednání ze strany Držitele licence. P ř i ukončení
platnosti Licence je Zoner oprávněn ukon č it možnost užívání Programu odebráním Licence ze Zoner ú čtu Držitele
licence nebo Uživatele.

Po ukončení platnosti Licence:
- Uživatel , který užívá Program s Licencí na uživatele, pop ř . uvedený typ Licence v rámci Hybridní licence, je

p ř ihlášen do Programu a sou časně není p ř i a po ukon čení platnosti Licence p ř ipojen k síti internet, je neprodleně
povinen se odhlásit, a to ve všech p řípadných nainstalovaných kopiích Programu.

- Držitel licence, který užívá Program s Licencí na profil uživatele nebo Licenci na za řízení, pop ř . kterýkoli
z uvedených typ ů Licence v rámci Hybridní licence, je povinen Program neprodlen ě odinstalovat, a to ze všech
Za ř ízení, na kterých je Program instalován.

Jakékoliv další užívání Programu po ukon čení platnosti Licence je bez získání nové Licence v rozporu se zákonem a
ustanoveními Ujednání a m ůže být trestn ě stíháno.
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24. SOUHLAS S UJEDNÁNÍM

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

25. PLATNOST UJEDNÁNÍ

Rozhodným právem Licence je právo České republiky. Není-li mezi Držitelem licence a Zonerem sjednáno jinak,
veškeré spory budou řešeny soudy České republiky. Dojde-li v pr ů běhu platnosti Ujednání ke změnám v rozhodném
právu, které se dotýkají jakýchkoliv ustanovení Ujednání a mohou ovlivnit práva a povinnosti vyplývající z Ujednání,
zůstávají jakákoliv další ustanovení Ujednání v platnosti.

Toto Ujednání je Zoner oprávn ěn kdykoliv změnit, pokud je to nezbytné, zejména:
- s ohledem na zm ěny rozhodného práva; '
- z d ůvod ů vývoje Programu;
- z d ůvod ů změny provozních požadavk ů na poskytované služby Zoneru nebo t řetích stran.

O změnách Ujednání je Zoner povinen Držitele licence informovat nejmén ě 30 dní p řed nabytím ú č innosti změn, a
to:
- na E-mail, ktery" Držitel licence zadal prost řednictvím Zoner ú čtu;
- prostřednictvím zpráv zobrazovaných Držiteli licence v Programu;
- jiným způsobem určeným na základ ě jiného smluvním ujednáním mezi Držitelem licence a Zonerem.

Zoner negarantuje doru čení zprávy Držiteli licence. Spolu s informací o zm ěně bude Držiteli licence poskytnuta
možnost souhlasit s novým zn ěním Ujednání nebo tuto zm ěnu odmítnout a z tohoto d ůvodu licen ční smlouvu
vypovědět ve Ih ů tě 3 m ěsíců .

Jakékoliv ustanovení tohoto Ujednání m ůže být zm ěněno nebo Ujednání m ůže být dopln ěno na základ ě jiného
smluvního ujednání mezi Držitelem licence a Zonerem.

O^i
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Podmínky pro z řízení a užívání uživatelského účtu
ZONER software, a. s.,

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky pro z řízení a užívání uživatelského ú čtu (dále jen „Podmínky") spole čnosti ZONER software, a.
s., IČ : 49437381, sídlem v Brn ě , Nové sady 583/18, PS Č 602 00, zapsané v obchodním rejst říku vedeném
Krajským soudem v Brn ě , oddíl B, vložka č . 5824, založené podle práva České republiky (dále jen „Zoner"),
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ ě smlouvy o z řízení a užívání uživatelského ú čtu
(dále jen „Smlouva") uzavřené mezi Zonerem jako provozovatelem internetové služby Zoner účet (dále jen
„Zoner ú čet") na jedné straně a fyzickou nebo právnickou osobou (prost řednictvím oprávněného zástupce), která
bude Zoner účet užívat, na stran ě druhé (dále jen „Uživatel"). Smlouva je uzav řena okamžikem vytvo ření Zoner
účtu.

Pokud souhlas se Smlouvou č iní fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (nap říklad jménem
svého zaměstnavatele), pak u č iněním souhlasu prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu č init právní jednání a
p řijímat závazky obsažené ve Smlouvě .

2. ÚČEL ZONER ÚČTU

Zoner účet je službou v síti internet. Zoner účet ptní funkci uživatelského účtu Uživatele sdružujícího data a
nástroje spojené s užíváním vybraných programových produkt ů (dále je „Software") nebo služeb a produktů (dále
je „Další produkty"), zejména, nikoliv však výlu čně těch, jichž je Zoner autorem nebo provozovatelem.

Účelem Zoner účtu jsou p ředevším:
- evidence údaj ů o Uživateli;
- evidence a ověřování platebních údajů a nástrojů Uživatele;
- evidence a ověřování oprávn ění a jeho rozsahu k užívání k Softwaru, k n ěmuž Uživatel oprávn ěně

nabyl právo užívání (dále jen „Licence");
- evidence a ověřování oprávn ění a jeho rozsahu k užívání Dalších produkt ů (dále jen „P řístupy");
- evidence účetních a eviden čních doklad ů k Softwaru a Dalším produktům;
- nastavení některy'ch vlastností (konfigurace) Softwaru a Dalších produkt ů ;
- evidence a nastavení souhlas ů se zpracováním osobních údaj ů ;
- evidence a nastavení souhlas ů se zasíláním hromadných sd ě lení Uživateli Zonerem;
- individuální komunikace Uživatele se Zonerem, vztahující se k poskytovanému Softwaru nebo Dalším

produktům (poskytování technické podpory, vy řizování reklamací apod.).

Rozsah a podmínky služeb poskytovaných prost řednictvím Zoner účtu, pokud nejsou p římo stanoveny v těchto
Podmínkách, stanovuje Zoner dále vi ceníku a ve všeobecných obchodních podmínkách (dále je spole čně
„Obchodní podmínky"), které jsou nedílnou sou částí Smlouvy a které Zoner zve řejňuje obvykle na webové
stránce Zoneru nebo v jiných ve řejně dostupných materiálech.

Uživatel bere na vědomí, že na ověření platnosti Licence nebo P řístupů prost řednictvím Zoner účtu může být
vázáno používání některého Software nebo Dalších služeb. Konkrétní rozsah a podmínky služeb poskytovaných
prost řednictvím Zoner ú čtu však nemají vliv na rozsah a podmínky poskytování Software a Dalších produktů ,
p řípadně produktů třetích stran, které Zoner ú čet využívají k ověření oprávnění jejich užívání, a jsou p ředmětem
dalších smluvních vztah ů se Zonerem nebo t řetími stranami.

3. VYTVOŘENÍ ZONER ÚČTU

Vytvo ření Zoner ú čtu je bezplatné. Vytvo ření musí být provedeno osobn ě fyzickou osobou nebo oprávněným
zástupcem právnické osoby, kte ří budou tento účet tyzicky užívat a vytvo řením účtu se stávají jeho Uživatelem.
Uživatel není oprávněn Zoner ú čet p řevést na jinou osobu. Jiný zp ůsob vytvo ření Zoner účtu není dovolený,
Pokud uživatel není plně svéprávný ( nap ř. z d ůvodu nezletilosti č i omezení svéprávnosti), zastupuje jej p ř i
vytvo ření Zoner účtu zákonný nebo jinak ustanovený zástupce (dále jen „Zástupce "). Každý Uživatel je oprávn ěn
k vytvo ření více Zoner účtů . Z řízení a vedení každého Zoner ú čet je vázáno na samostatnou Smlouvu mezi
Zonerem a Uživatelem.
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Pro vytvoření Zoner účtu není stanovena dolní věková hranice. V p řípadě vytvo ření Zoner ú čtu nezletilou osobou
odpovídá za p řípadnou škodu osoba, která nad nezletilou osobou zanedbala dohled. Pokud Zoner ú čet zakládá
Zástupce , udě luje souhlas s Podmínkami jménem takové osoby a nese odpov ědnost za náležity" dohled nad
používáním Zoner účtu Uživatelem v plném rozsahu.

P ři z řízení Zoner účtu je Uživatel povinen zadat platnou adresu elektronické pošty (dále jen n E-mail"). E-mail
následně slouží jako unikátní identifika ční údaj Uživatele pro p řihlášení k Zoner účtu na webových stránkách
Zoner ú čtu nebo prost řednictvím Softwaru nebo Dalších produktů , pop ř. produktů třetích stran a také jako
komunikační prostředek Zoneru s Uživatelem. Uživatel se zavazuje poskytnout pro z řízení Zoner ú čtu výhradně
takový E-mail, ktery" je oprávn ěn užívat a ktery' je funkční (tj. jsou na n ěj doručovány zprávy).

V p řípadě použití nesprávného E-mailu je Zoner oprávn ěn znemožnit vytvo ření takového Zoner ú čtu nebo jej
následně Zrušit dle č lánku 7 Podmínek. Nesprávným E-mailem se rpzumí zejména takový E-mail, ktery" již byl
použit pro vytvo ření Zoner účtu jiného uživatele, než ktery" ú čet zakládá, nebo neexistující E-mail. Za správnost
poskytnutého E-mailu odpovídá výhradně Uživatel. Uživatel je oprávněn E-mail kdykoliv zm ěnit na stránkách
Zoner ú čtu.

4. OVĚŘENÍ UŽIVATELE
Užívání některy"ch služeb Zoner ú čtu může být podmíněno ověřením Uživatele (dále jen nOvěření" a „Ověřený
uživatel "). Součástí ověření může být požadavek na zadání osobních údajů Uživatele, které umož ňují jeho
jednoznačnou identifikaci jako fyzické osoby. B ěhem Ověření je Uživatel povinen zadat pravdivé, správné a
nezavádějící údaje. Zonerje oprávněn vyžádat si od Uživatele potvrzení údaj ů dokládající jeho skutečnou
identitu, a to zejména formou zaru čeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, pop ř .
p ředložením platných osobních doklad ů . V p řípadě zjištění zadání nepravdivých nebo nep řesných údaj ů je Zoner
oprávněn takové Ověření zrušit.

5. OCHRANA ZONER ÚČTU

Pro p řístup k Zoner ú čtu si Uživatel volí heslo. P ň volbě hesla m ůže být po Uživateli požadováno, aby jím
zvolené heslo obsahovalo stanovený minimální celkový počet znaků nebo aby jeho struktura zahrnovala ur č ité
alfanumerické znaky nebo symboly s ohledem na bezpečnost hesla.

Délka platnosti hesla m ůže být Zonerem časově omezena od jeho zvolení Uživatelem. Opakované zadání
stejného nebo velmi podobného hesla použitého v minulosti m ůže být omezeno. Po uplynutí doby platnosti hesla
je Uživatel vyzván ke změně hesla potvrzeného zadáním původního hesla p ři p řihlášení se k Zoner ú čtu.

Dojde-li ke ztrátě hesla, m ůže Uživatel prost řednictvím webové stránky Zoner ú čtu požádat zaslání časově
omezeného odkazu pro změnu hesla. Zm ěna hesla může být podmíněna zodpovězením kontrolních otázek,
které zvolil Uživatel v nastavení Zoner ú čtu.

Uživatel je povinen udržovat heslo v tajnosti a nezp řístupňovat jej jakékoliv třetí osobě . V p řípadě podez ření na
prozrazení hesla je Uživatel povinen ve vlastním zájmu neprodleně heslo změnit. V p řípadě , že Ověřený uživatel
zjistí, že mohlo dojít ke zneužití hesla, m ůže požádat Zoner o zablokování p řístupu ke svému Zoner ú čtu
prost řednictvím oddě lení technické podpory Zoneru. Tato služba m ůže být zpoplatn ěna dle Obchodních
podmínek.

Uživatel výslovn ě souhlasí, že poskytl-li na Zoner účtu E-mail, ktery" z jakýchkoliv d ůvod ů může v budoucnu p řejít
do užívání t řetí osoby (nap říklad zrušením e-mailové schránky nebo jejím p řevedením na jinou osobu), je si pln ě
vědom toho, že veškeré údaje, Licence a P řístupy uložené na tomto Zoner účtu mohou být zp řístupněny osobě ,
která nově získala právo užívat uvedený E-mail, pokud tyto údaje Uživatel z ú čtu neodstranil.

Zoner prohlašuje, že veškeré p řístupy k Zoner ú čtu prost řednictvím sítě internet jsou zabezpe čeny pomocí
šifrovaných p řenosových protokol ů . K zabezpečení spojení se serverem Zoner ú čtu a zajištění d ůvě ryhodnosti
používá Zoner EV SSL certifikát umožňující autentizaci provozovatele.

Zákaznická data (definováno dále ve Smlouv ě) jsou ukládána na zabezpečených serverech Zoneru

6. VEDENÍ ZONER ÚČTU
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Uživatel je oprávn ěn na svém Zoner ú čtu volně disponovat s veškery" mi svými údaji a nastavením Softwaru a
Dalších produktů , které Zoner ú čet Uživateli zobrazuje (dále jen souhrnn ě nZákaznická data ") a Zákaznická data

prostřednictvím dostupných funkcí Zoneru upravovat a dopl ňovat (dále jen ^ Úkony "). Uživatel bere na vědomí, že

některá Zákaznická data nelze změnit. Uživatel bere na vědomí, že terminologie použitá v Zákaznických datech
nemusí být shodná s terminologií používanou v Softwaru nebo Dalších produktech nebo v dokumentaci k nim
(nap ř . označení „uživatel" č i ^licence "). Odpovídající výklad termínů vždy vyplývá z kontextu a nemá vliv na
platnost ustanovení Smlouvy. V p řípadě nejasností pri provedení Úkonu se m ůže Uživatel obrátit na Zoner.

Není-li pro konkrétní Software nebo Další produkt stanoveno jinak, je Uživatel oprávn ěn p řevádět Licence a
P řístupy na jiné Zoner ú čty (dále jen „ P řevod ") nebo rozši řovat možnosti užívání Softwaru a Dalších produktů
dalším osobám. P řevodem Uživatel bezvýhradn ě souhlasí s tím, že si je vědom, že:

- P řevod musí být v souladu se smluvními podmínkami užívárú Softwaru nebo Další služby;
- je k P řevodu oprávněn, vykonává-li P řevod jménem právnické osoby;
- P řevod Licencí nebo P řístupů je nevratný.

Uživatel je odpovědný za veškeré Úkony , které na Zoner účtu č iní, a to v plné rozsahu. Uživatel bere na vědomí

skutečnost, že některé Úkony se Zákaznickými daty mohou být nevratné. Zoner není povinen Uživateli vyhov ět
požadavku na obnovu Zákaznických dat po chybn ě provedeném Úkonu ani v p řípadě , že je to technicky možné,
nebo v p ř ípadě vyhovění je oprávněn tuto službu Uživateli zvlášt' individuáln ě zpoplatnit.

7. ZRUŠENÍ A ZNEPŘ ÍSTUPN ĚNÍ ZONER ÚČTU
Každý Zoner účet je zakládán na dobu neurčitou. Uživatel se může rozhodnout, že Zoner účet již nebude dále

používat. Žádost o zrušení ú čtu zadá Uživatel na webové stránce Zoner ú čtu po p ňhlášení. Zoner není povinen
jakkoliv p řezkoumávat d ůvody zrušení Zoner ú čtu a žádosti bezprost ředně vyhoví.
Žádost o zrušení Zoner účtu může být podána také písemně na adresu sídla Zoneru, a to pouze za p ředpokladu,
že žádost p ředkládá:

- Uživatel, ktery" je Ověřeným uživatelem;
- osoba, která jinak vě rohodně prokáže, že je Uživatelem Zoner ú čtu, ktery" požaduje zrušit;
- Zástupce (ve smyslu Podmínek ) nebo dědic Uživatele Zoner ú čtu a tuto skutečnost vě rohodně prokáže.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti o zrušení je pln ě na Zoneru.

Úkon zrušení Zoner ú čtu je nevratný. Uživatel souhlasí, že o Zoner ú čtu, ktery" byl zrušen (dále jen „Zrušený
účet") m ůže Zoner nadále evidovat po neomezenou dobu skute čnost, že Zrušený ú čet byl v minulosti užíván a
s jakým E-mailem bylo jeho užívání spojeno. Ostatní Zákaznická data jsou zrušením ú čtu odstraněna, čehož
p římým důsledkem je nevratné odebrání a ukončení veškery"ch Licencí a P řístupů uložených na Zrušeném ú čtu.

Současně bude také odstran ěn veškery" obsah z úložišt', která jsou p římo spojena s užíváním Softwaru nebo
Dalších produktů , k nimž se vážou Licence a P řístupy uložené na Zrušeném ú čtu.

Zoner je rovněž oprávněn zrušit bez náhrady jakýkoliv Zoner účet, ke kterému nebyl po dobu pěti let
zaznamenán žádný p řístup. O této skutečnosti bude nejméně rok p řed uplynutím této doby Uživatel informován
na E-mail. Nové založení Zoner ú čtu na stejný E-mail je povoleno.

Zoner je oprávněn znep řístupnit jakýkoliv Zoner účet:
- ktery" je využíván v rozporu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy;
- byl zneužit k neoprávn ěnému užívání Softwaru nebo Dalších produktů ;
- na základ ě pravomocného rozhodnutí nebo předběžného opat ření soudu podle rozhodného práva.

Znep řístupněním Zoner ú čtu se rozumí znemožn ění pňhlášení Uživatele, nikoliv zrušení Zoner ú čtu.

8. SLOUČENÍ VÍCE ZONER Ú ČTÚ

Pokud je nějaká osoba současně Uživatelem více Zoner ú čtů , může Zoner požádat o sloučení těchto účtů do

jednoho (dále jen „Sloučení "). P ři Sloučení Uživatel urč í, ktery" Zoner účet bude zachován (dále jen „Cílový ú čet")
a ktery" bude zrušen. Na Cílový ú čet budou převedena Zákaznická data ze Zrušeného ú čtu. Uživatel bere na

vědomí, že převod některy'ch Zákaznických dat na Cílový ú čet může být omezen. V p řípadě Zákaznických údajů ,
které mohou být pro Zoner ú čet unikátní, budou použita výhradně data Cílového ú čtu.

Nárok na Sloučení účtů není automatický a m ůže být Zonerem zpoplatn ěn dle Obchodních podmínek

9. PŘ ÍSTUP K ZONER Ú ČTU
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Vytvo ření Zoner ú čtu a p řihlášení Uživatele k Zoner účtu je možné výhradně prostřednictvím technických
prostředků , které k tomuto účelu uč inil ve řejně dostupnými Zoner, tj. zejména prost řednictvím:

- webových stránek Zoner účtu;
- Softwaru nebo Dalších produkt ů ;

nebo prost řednictvím webových stránek nebo produkt ů třetích stran, které k tomu Zoner zvlášY ur č il.

Rovněž jakýkoliv p řístup k Zákaznickým datům je dovolen výhradn ě prost ředky, které Zoner Uživateli poskytl
nebo vysloveně uvolnil k užití. Jakýkoliv jiný p řístup k Zákaznickým datům je zakázán a Zoner si vyhrazuje právo
v p ř ípadě zjištění takového p řístupu, ktery" byl autorizován heslem Uživatele, okamžit ě konkrétní Zoner ú čet
znep řístupnit.

^ď'

10. ZPRACOVANÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů

Používáním Zoner účtu souhlasíte s politikou Zoneru p ři práci s osobními daty. Nakládání s E-mailem, p řípadně
dalšími údaji Uživatele získanými se zřízeným Zoner účtem se řídí pravidly ochrany osobních údajů společnosti
ZONER software.

11. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ

Webové stránky Zoner ú čtu mohou sbírat údaje o vybraných Úkonech , které Uživatel č iní, včetně doby
používání. Získané údaje jsou p ředávány Zoneru výlučně anonymně , nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním
Uživatelem ani jeho Zoner ú čtem a slouží výhradně pro statistické ú čely, podporu vývoje a optimalizaci Zoner
účtu. Údaje jsou ukládány na zabezpe čených serverech Zoneru.

Kromě výše uvedených údaj ů Zoner uchovává údaje o všech Uživateli navštívených webových stránkách Zoner
účtu a navštívených odkazech a pohybu Uživatele na webových stránkách. Tyto údaje se uchovávají v
souborech cookies na poč ítač i Uživatele a jsou anonymizovány. Webové stránky Zoner ú čtu používají službu
Google Analytics , poskytovanou společností Google , Inc. (dále jen ^Google "). Google Analytics používá k
ukládání souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do po č ítače Uživatele a umožňují analýzu
způsobu užívání Zoner účtu Uživateli. Informace vytvo řené souborem cookie o užívání Zoner ú čtu (včetně IP
adresy) budou společností Google p řeneseny a uloženy na serverech této spole čnosti. Google bude užívat
těchto informací pro ú čely vyhodnocování užívání Zoner ú čtu a vytvá ření zpráv o aktivitě jejích Uživatelů
určených Zoneru a pro poskytování dalších služeb ty"kajících se č inností na Zoner účtu a užívání internetu vůbec.
Google může také poskytnout tyto informace t řetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo bude-li
takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP Uživatele adresu s
jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. V žádném p řípadě nejsou Googlu p ředávány jakékoliv osobní údaje
Uživatele ani Zákaznická data.

Uživatel automaticky souhlasí se sbíráním, uložením a vyhodnocováním výše uvedených anonymních dat ve
výše rozsahu v souladu s politikou Zoneru p ři práci s osobními daty obsaženou v Obchodních podmínkách.
Zasílání výše uvedených údaj ů Zoneru nem ůže Uživatel p řerušit.

12. SOUHLAS SE SMLOUVOU

Užívání Zoner účtu je ze strany Zoneru umožn ěno na základě souhlasu Uživatele s Podmínkami. Souhlas je
elektronicky zaznamenán. Pokud osoba se zněním Podmínek nesouhlasí, nesmí Zoner ú čet zakládat ani
používat. V p řípadě , že již v minulosti sv ůj souhlas poskytla, m ůže jej kdykoliv odvolat zrušením Zoner ú čtu.

13. PLATNOST SMLOUVY

Rozhodným právem Smlouvy je právo České republiky. Zoner současně respektuje zákony zemí, v nichž se
fyzicky nacházejí po č ítače, na ktery'ch je Zoner ú čet provozován. Zoner jakkoliv teritoriálně neomezuje možnost
užívání Zoner ú čtu.

Není-li mezi Uživatelem a Zonerem stanoveno jinak, veškeré spory budou řešeny soudy České republiky. Dojde-
li v průběhu platnosti Smlouvy ke změnám v rozhodném právu, které se doty"kají n ěktery"ch ustanovení Smlouvy,
zůstávají jakákoliv další ustanovení Smlouvy v platnosti.



Zoner si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu zm ěnit tyto Podmínky, pokud je to nezbytné, zejména:

- s ohledem na legislativní změny rozhodného práva;
- z důvod ů vývoje Zoner účtu;
- z d ůvod ů změny provozních požadavků Zoner účtu nebo poskytovaných služeb.
O změnách Podmínek je Zoner povinen Uživatele informovat nejméně 30 dní p řed nabytím úč innosti změn, a to:

- zasláním této informace na E-mail;
- prostřednictvím zprávy zobrazované Uživateli na webových stránkách Zoner účtu;
- jiným způsobem určeným na základ ě jiného smluvního ujednáním mezi Uživatelem a Zonerem.
Zoner negarantuje doručení zprávy Uživateli. Spolu s informací o změně bude Uživateli poskytnuta možnost
souhlasit s novým zněním Podmínek nebo jej odmítnout a Smlouvu vypovědět ve Ih ůtě 3 měsíců .

Jakékoliv ustanovení těchto Podmínek může být změněno nebo Smlouva m ůže být doplněna na základ ě jiného
smluvního ujednání mezi Držitelem licence a Zonerem.

Toto znění smlouvy je platné od 13. 9. 2016

Revize 2. 9. 2016

^^^
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