OBCHODNÍ PODMÍNKY K SLUŽBÁM POSKYTOVANÝM
obchodní společností
DYNATECH s.r.o.
IČ: 255 01 003, DIČ: CZ25501003,
se sídlem: Brno, Londýnské náměstí 853/1, PSČ 639 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28196
jednající jednatelem, kterým je Mgr. Miloslav Kvapil
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DYNATECH
s.r.o., se sídlem Brno, Londýnské náměstí 853/1, PSČ 602 00, identifikační číslo: 255 01 003,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28196
(dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby na služby uzavírané
mezi poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) na základě
nabídky předložené Dodavatelem a akceptované Objednatelem (dále jen „smlouva
o poskytnutí služby“). Tyto podmínky se vztahují i na smlouvy o poskytnutí služby uzavřené
jménem a na účet Dodavatele jeho obchodními partnery na základě plné moci, kterou jim
Dodavatel udělil.
1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o poskytnutí služeb „informačních systémů
CROSEUS®“.

2.

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SW
2.1. Objednatel je oprávněn užívat informační systémy CROSEUS v souladu s těmito
obchodními podmínkami
2.2. Objednatel na základě smlouvy o poskytnutí služeb SW nezískává licenci k informačním
systémům CROSEUS.
2.3. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě
a) informační systémy CROSEUS kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence,
distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, převádět ze
strojového kódu,
b) připravovat z informačních systémů CROSEUS odvozená díla nebo se jinak pokoušet
z něj odvodit zdrojový kód;
c) podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání
obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou
v informačních systémech CROSEUS;
d) využívat informační systémy CROSEUS za účelem získání přístupu k obsahu,
kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu
v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany
e) odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti
DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech
připojené k informačním systémům CROSEUS, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné
pomocí softwaru.
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2.4. Objednatel je povinen používat informační systémy CROSEUS v souladu s podmínkami
stanovenými v uživatelské dokumentaci a v technických podmínkách.
2.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním informačních
systémů CROSEUS v rozporu s technickými podmínkami a uživatelskou dokumentací.
2.6. V případě škody vzniklé z vad informačních systémů CROSEUS odpovídá Dodavatel pouze
v případě zavinění takové škody a jeho odpovědnost se stanoví do výše Objednatelem
zaplacené ceny za poskytnutí informačního systému bez DPH dle smlouvy o poskytnutí
služby za 1 rok.
3.

ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA
3.1. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy o poskytnutí
služeb, je povinen hradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
3.2. Pokud nebude cena za poskytnutou službu zaplacena ani do 30 dnů po splatnosti daňového
dokladu vystaveného Dodavatelem, Objednatel pozbývá právo na využití poskytované
služby, u které je v prodlení s úhradou. Povinnost Objednatele uhradit Dodavateli cenu za
službu, která již byla Dodavatelem poskytnuta, zůstává nedotčeno.

4.

UKONČENÍ SMLOUVY
4.1. Smlouvu o poskytnutí služby lze ukončit odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo dohodou
smluvních stran.
4.2. Dodavatel je oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit, pokud Objednatel poruší
své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností
Objednatelem podstatným způsobem se považuje zejména prodlení s jakoukoliv úhradou
dle smlouvy o poskytnutí služby delší než 30 dnů.
4.3. Nabyvatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Poskytovatel poruší své povinnosti
vyplývající z licenční smlouvy podstatným způsobem.
4.4. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé
smluvní straně.
4.5. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu o poskytnutí služby vypovědět. Výpověď musí být
učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé smluvní straně.
4.6. Výpovědní doba začíná běžet 1. dne kalendářního měsíce následující po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 6 měsíců.
4.7. Ukončením smlouvy o poskytnutí služby není dotčena povinnost poskytnout peněžité plnění
za plnění poskytnuté smlouvy o poskytnutí služby před jejím ukončením.
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5.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. Pokud by bylo zjištěno, že jakékoli ustanovení smlouvy o poskytnutí služby nebo těchto
obchodních podmínek odporuje platným předpisům, učiní smluvní strany bez zbytečného
prodlení vše pro to, aby se takovéto ustanovení nahradilo ustanovením, které je svým
obsahem co možná nejblíže shodné s ustanovením neplatným, avšak předpisům
neodporuje.
5.2. Smlouva o poskytnutí služby může být upravována a měněna pouze dodatky. Dodatky mají
vždy písemnou formu a jsou platné od data uvedeného na dodatku, nejdříve však od data,
kdy byl dodatek podepsán oběma smluvními stranami.

V Brně dne 1. 2. 2017

Mgr. Miloslav Kvapil
ředitel společnosti
DYNATECH s.r.o.
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