
 

 

 

Mobilní aplikace Hilti PROFIS 

DOHODA O POUŽÍVÁNÍ 

 

 

 
Tato Dohoda o používání mobilní aplikace Hilti PROFIS Engineering („Dohoda“) mezi Hilti ČR spol. s.r.o., se sídlem Uhříněveská 

734, 252 43 Průhonice, IČO: 416 93 132 („Poskytovatel softwaru“) a Zákazníkem blíže specifikovaným v Objednávce  („Zákazník“) 
(dále společně jen ,,účastníci“) je účinná ode dne, kdy Zákazník přijme tuto Dohodu v rámci procesu registrace k Softwaru kliknutím 

na tlačítko přijetí před jeho první možností použít Software (,,Datum účinnosti“). Zákazník tímto ručí za to a potvrzuje, že v průběhu 

registračního procesu zadal pouze úplné a pravdivé informace o své společnosti a osobě a zejména, že nepoužil žádný pseudonym. 

Poskytovatel Softwaru poskytuje Zákazníkovi právo používat mobilní aplikaci Hilti PROFIS Engineering, Aktualizace a Nové verze 

Softwaru (dále společně jen „Software“). Proto se účastníci dohodli takto:  

 

1. Používání Softwaru Zákazníkům.  

1.1 Povinnosti Poskytovatele softwaru. Podle této Dohody Poskytovatel softwaru zpřístupní Software popsaný v článku 1.2 

této Dohody Zákazníkovi. Poskytovatel softwaru může ve formě Aktualizací a/anebo Nových verzí zlepšovat Software, není to ovšem 
to jeho povinnost; „Aktualizace“ znamenají software, jenž odstraňuje chyby v Softwaru a/anebo jenž obsahuje malé vylepšení 

předešlého Softwaru; „Nové verze“ znamenají nové prvky, schopnosti a funkce Softwaru. O zpřístupnění Aktualizace a/anebo Nové 

verze rozhoduje Poskytovatel softwaru, stejně jako o tom, zda je vylepšení považováno za Aktualizaci anebo Novou verzi. 

 

1.2 Popis Softwaru. Popis Softwaru a prvků Softwaru (včetně příruček a jiné dokumentace) se Zákazníkovi zpřístupňuje na 

internetových stránkách Poskytovatele softwaru v aktuálním znění doplněném Poskytovatelem softwaru. Poskytovatel softwaru nikdy 

neručí za to, že základní funkce Softwaru, jež jsou pro Zákazníka relevantní, zůstanou v průběhu Doby platnosti této Dohody. 

Poskytovatel softwaru neručí za špatnou kompatibilitu Softwaru.  

1.3 Systémové požadavky. K provozu a používání Softwaru Zákazníkem může být zapotřebí splnit určité Systémové 

požadavky, jež určuje a podle potřeby aktualizuje Poskytovatel softwaru na svých internetových stránkách, přičemž za splnění 

Systémových požadavků odpovídá výlučně Zákazník. Poskytnutí Systémových požadavků netvoří součást povinností Poskytovatele 

softwaru podle této Dohody.  
 

1.4 Povinnosti Zákazníka. Zákazník odpovídá za každé použití Softwaru ze strany Oprávněných uživatelů a za to, že Oprávnění 

uživatelé budou dodržovat tuto Dohodu. Zákazník vynaloží přiměřené úsilí na prevenci neoprávněného přístupu k Softwaru a jeho 
používání neoprávněnými třetími stranami prostřednictvím svých systémů a na každý takovýto neoprávněný přístup anebo použití 

Poskytovatele softwaru bezodkladně upozorní. 

 

1.5 Zakázané činnosti. Zákazník bude používat Software výlučně k vlastním interním podnikatelským účelům. Neurčují-li 

kogentní ustanovení zákona výslovně jinak, Zákazník ve vztahu k Softwaru nebude: (i) poskytovat licence ani sublicence, 

dekompilovat, prodávat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, časově sdílet, nabízet ani jinak zpřístupňovat Software žádné 

třetí straně; (ii) používat Software způsobem, jenž je v rozporu s příslušnými místními, vnitrostátními/anebo mezinárodními dohodami 

a/anebo právními předpisy anebo jinak používat Software v rozporu s touto Dohodou.  

2. Bezplatné používání Softwaru a Zálohování údajů. 

2.1 Bezplatné používání Softwaru. Poskytovatel softwaru zpřístupní Software Zákazníkovi ke stažení prostřednictvím služby 

Google Play a/anebo Apple iTunes, až do dalšího oznámení (zrušení) ze strany Poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru není 

povinen plnit nad tento rámec; Poskytovatel softwaru zejména nenainstaluje Software do IT systémů Zákazníka ani neposkytne 
Zákazníkovi zdrojový kód Softwaru. Všechny implementační služby zaměřené na technickou přípravu Softwaru na jeho provozní 

použití (t.j. nastavení Softwaru podle technických systémových požadavků a technická parametrizace Softwaru) provede výlučně 

Zákazník. Poskytovatel softwaru může kdykoliv poskytnout nové Aktualizace k Softwaru, přičemž Zákazník sám odpovídá za 

pravidelné kontrolování, zda není k dispozici ke stažení nová Aktualizace. Po vydání Aktualizace ztrácí všechny předešlé verze 

Softwaru automaticky a s okamžitým účinkem platnost a Zákazník odškodní Poskytovatele softwaru za všechny nároky spojené s 

dalším používáním takovéhoto předešlého Softwaru. 

 

2.2 Zákazníci - podnikatelé. Software je určený a navrhnutý výlučně tak, aby ho používali profesionální zákazníci - podnikatelé 

ve stavebním průmyslu a subdodávkách pro stavební průmysl, v energetice a v údržbě budov, a v žádném jiném odvětví podnikání, a 

není určen k použití soukromými konečnými spotřebiteli („Účel použití“). Poskytovatel softwaru nepřebírá žádnou odpovědnost ani 

záruku a neposkytuje žádné prostředky nápravy v případě reklamačních nároků vyplývajících z používání Softwaru mimo Účelu 

použití  
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2.3 Zálohování údajů. Zákazník nainstaluje Software do svých IT systémů; za uchovávání aktualizovaných záloh všech údajů 

spojených s používáním Softwaru proto odpovídá výlučně Zákazník.  

3. Odškodnění ze strany Zákazníka 

3.1 Zákazník Poskytovatele softwaru odškodní, zabezpečí ochranu Poskytovatele softwaru před jakýmikoliv nároky třetích stran 

a/anebo pokutami, jež budou vyplývat z: (i) používání Softwaru Zákazníkem v rozsahu porušujícím podmínky této Dohody; (ii) 

porušení příslušného zákona o ochraně údajů nebo všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů ze strany Zákazníka; anebo (iii) 

používání Údajů zákazníka, jakýchkoliv jiných informací anebo materiálů nahraných anebo používaných společně se Softwarem, 

přičemž Zákazníka musí být o takovémto nároku anebo pokutě bezodkladné písemně informován. Neprovedení bezodkladného 

písemného informování Zákazníka nezbavuje Zákazníka jeho povinností podle tohoto článku, kromě rozsahu, v němž Zákazník 

prokáže, že byl neinformováním významně poškozen. Poskytovatel softwaru bude při obraně vůči takovémuto nároku přiměřeně 

spolupracovat, požádá-li ho o to Zákazník, přičemž Zákazník uhradí přiměřené hotovostní výdaje Poskytovatele softwaru, jež v 

spojení s takovouto spoluprací vzniknou. Zákazník bude - rozhodne-li se tak Poskytovatel softwaru - výlučně oprávněný se proti 

nároku bránit anebo jej urovnat, nebude-li toto urovnání obsahovat platbu ze strany Poskytovatele softwaru anebo připuštění 

nesprávného jednání na straně Poskytovatele softwaru. 

4. Vlastnická práva. 

4.1 © Hilti Corporation 2017. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko, si výlučně a bez 

omezení ponechává vlastnictví a vyhrazuje si všechna práva, nároky a podíly a všechna Práva duševního vlastnictví (ve významu 

definovaném v článku 4.2) na Software (včetně souvisejících Aktualizací a Nových verzí), není-li v této Dohodě výslovně uvedeno 

jinak. Poskytovatel softwaru je společností Hilti Corporation oprávněn poskytnout Zákazníkovi práva na používání Software (včetně 

Aktualizací a Nových verzí) podle ustanovení a podmínek této Dohody. 

4.2 Práva duševního vlastnictví. Znamenají všechna zvyková, zákonná a jiná práva průmyslového vlastnictví a práva duševního 

vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů a jiných práv, která budou vydána, přiznána 

anebo jsou proveditelná podle jakéhokoliv příslušného práva kdekoliv ve světě, jakož i všechna morální práva, která se vztahují k 

Softwaru.   

4.3 Výhrada práva. Ve vztahu k zde výslovně uděleným omezeným právům se Zákazníkovi touto Dohodou neudělují žádná 

práva kromě těch, jež se zde výslovně udělují. Zákazník si vyhrazuje všechna práva, nároky a podíly na své údaje, jiný software, jenž 

nepatří Poskytovateli softwaru, a jiné duševní vlastnictví, k nimž může Poskytovatel softwaru kdykoliv mít přístup při poskytování 

Softwaru. 

 

4.4 Poskytnutí práv. Poskytovatel softwaru poskytuje Zákazníkovi nevýhradní, a nepřevoditelné právo oprávnit Oprávněných 

uživatelů  ke stažení a používání Softwaru v souladu s touto Dohodou a v průběhu její Doby platnosti. V případe, že jiní uživatelé v 

rámci oblasti podnikání Zákazníka budou chtít používat Software, takovíto jiní uživatelé si musí Software stáhnout a zaregistrovat 

sami.  
 

4.5 Omezení. Neurčují-li kogentní ustanovení zákona výslovně jinak, Zákazník není oprávněn (i) upravovat, kopírovat ani 

vytvářet žádná odvozená díla založená na Softwaru; (ii) poskytovat žádný obsah tvořící součást Softwaru v rámu anebo jako 
elektronický obraz, kromě poskytování ve vlastní interní síti na vlastní interní podnikatelské účely; (iii) reverzně překládat ani 

dekompilovat Software ani žádnou jeho část; (iv) přistupovat k Softwaru za účelem tvorby jakéhokoliv obchodně dostupného výrobku 

anebo služby; (v) kopírovat žádné vlastnosti, funkce, rozhraní ani grafiku Softwaru ani žádné jeho části; ani (vi) používat Software 

žádným způsobem, jenž přesahuje rozsah použití povolený touto Dohodou.  

5. Důvěrnost. 

5.1 Důvěrnost. Žádný účastník nezpřístupní ani nepoužije žádné Důvěrné informace (ve významu definovaném v článku 5.2) 

druhého účastníka na žádný účel mimo rozsahu této Dohody, s výjimkou jednání s předešlým písemným souhlasem druhého účastníka 

a jednání, jež se vyžaduje podle Zákona a jež je povoleno v článku 5.4 níže. 

 

5.2 Důvěrné informace. Znamenají (a) Software v jakékoliv formě; (b) obchodní a technické informace účastníků, zejména 

informace o Softwarových plánech, návrzích, nákladech, cenách a názvech, financích, marketingových plánech, podnikatelských 

příležitostech, personálu, výzkumu, vývoji a know-how. 
 

5.3 Ochrana. Každý účastník se zavazuje chránit Důvěrné informace druhého účastníka stejným způsobem, jak chrání vlastní 

Důvěrné informace podobného typu (ovšem ne méně než s přiměřenou péčí a přiměřenou technologií podle platných právních norem). 

 

5.4  Povinné zpřístupnění. Je-li účastník podle Zákona povinen zpřístupnit Důvěrnou informaci druhého účastníka, bezodkladné 

bude druhého účastníka dopředu informovat o takovémto povinném zpřístupnění (v zákonem povoleném rozsahu) a poskytne 
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druhému účastníku přiměřenou součinnost, bude-li si druhý účastník přát zpřístupnění zabránit anebo ho namítat, a to na náklady 

tohoto druhého účastníka. 

 

5.5 Uplatnění prostředků ochrany. V případě, že kterýkoliv z účastníků poruší povinnost o zachování mlčenlivosti a nakládání 

s Důvěrnými informacemi druhého účastníka ve smyslu ustanovení této Dohody, je poškozený účastník oprávněn využít kterýkoliv z 

institutů na její ochranu dostupných ve smyslu platných právních předpisů. . 

 

5.6 Výluky. Důvěrné informace neobsahují žádné informace, které: (i) jsou veřejně známé anebo se takovými stanou bez 

porušení jakékoliv povinnosti vůči druhému účastníkovi; (ii) byly účastníkovi známé před jejich zpřístupněním druhým účastníkem 

bez porušení jakékoliv povinnosti vůči druhému účastníkovi; (iii) účastník samostatně vytvořil bez porušení jakékoliv povinnosti vůči 

druhému účastníkovi; anebo (iv) účastník přijal od třetí strany bez porušení jakékoliv povinnosti vůči druhému účastníkovi. 

6. Vyloučení odpovědnosti.  

Zákazník musí co nejpřísněji dodržovat následující omezení používání Softwaru:  

6.1 Za zesouladění kotevní desky s kotvami odpovídá výlučně Zákazník. Obrázek v Softwaru má sloužit jako pomůcka pro 

Zákazníka při této činnosti. Zákazník však musí zkontrolovat v příslušných správách, zda je zobrazení správné.  

6.2 Zákazník odpovídá za přesné interpretování a dodržení návodu k použití zobrazeného v Softwaru. Existuj-li zvláštní připomínky 

stavebného inženýra ke správě, ty mají přednost před pokyny obsaženými v Softwaru. 

6.3 V části nastavení může Zákazník změnit většinu nastavení tak, aby vyhovovala jeho konkrétním požadavkům, včetně portfolia 

platného pro příslušnou zemi a jazyk. 

6.4 Všechny informace a údaje obsažené v Softwaru se týkají výlučně používání výrobků Hilti a vychází z principů, vzorců a 

bezpečnostních předpisů podle technických usměrnění a provozních, montážních a instalačních předpisů a pod.  Poskytovatele 

softwaru, jež je zapotřebí přísně dodržet. Portfolio výrobků Hilti, jež se v spojení se Softwarem používá, se mezi zeměmi může lišit. 

6.5 Všechny hodnoty uvedené v Softwaru jsou průměrné hodnoty a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti zapotřebí 

provést zkoušku k příslušnému použití. 

6.6 Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru v zásadě vychází z údajů, které Zákazník zadá. Zákazník proto nese výlučnou 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost údajů, jež Zákazník zadává. Zákazník dále nese výlučnou odpovědnost za ověření 

a schválení výsledků výpočtů specialistou, zejména ve vztahu k dodržování příslušných norem a povolení, před jejich použitím na 

konkrétní účel Zákazníkem. Software slouží pouze jako pomůcka při interpretování norem a povolení bez jakékoliv záruky za 

bezchybnost, správnost a relevantnost výsledků anebo jejich vhodnost ke konkrétnímu účelu. Zákazník musí provést všechny potřebné 

a přiměřené kroky k předcházení anebo omezení škod způsobených Softwarem. Zákazník musí zejména zajistit pravidelné zálohování 

programů a údajů. Poskytovatel softwaru nebude nést odpovědnost za důsledky, například za obnovu ztracených anebo poškozených 

údajů a programů, při zaviněném porušení povinnosti na straně Zákazníka. Všechny výsledky výpočtů a projektů jsou doporučeními a 

vyžadují si potvrzení profesionálním projektantem a/anebo statikem, aby bylo zajištěno, že výsledky výpočtů a projekty jsou vhodné a 

přiměřené v konkrétné jurisdikci Zákazníka a ve vztahu k požadavkům projektu. K získání více možností dizajnu a flexibility se 

doporučuje používat instalační Software HILTI PROFIS. 

6.7 Část „VÝSTRAHY“ v každé ze správ, jež Software generuje, tvoří neoddělitelnou součást výpočtu. Zákazník musí tyto 

výstrahy co nejdůsledněji dodržet a musí zajistit, že výpočty před použitím ověří vhodný specialista.  

7. Vyloučení Záruky. 

Poskytovatel softwaru tímto vylučuje všechna prohlášení, záruky, výslovné i nepřímé, ve vztahu k bezchybné instalaci, používání a 

provozu Softwaru. Poskytovatel softwaru navíc výslovně neručí zejména za prodejnost Softwaru a za jeho vhodnost ke konkrétnímu 

účelu. Za výběr a používání Softwaru odpovídá výlučně Zákazník. 

8. Vady. 

8.1 Oznamovací povinnost. Zákazník bude bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele softwaru o všech údajných 

Vadách (ve významu definovaném v článku 8.2) Softwaru písemně, přičemž připojí Popis údajné Vady. Poskytovatel softwaru se 

může sám rozhodnout, zda danou Vadu odstranit a když ano, jak ji odstranit (Aktualizace, Nová verze, oprava atd.). Bez ohledu na 

uvedené není Poskytovatel softwaru povinen Vady odstraňovat. 
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8.2 Vada. Znamená závažnou chybu, která brání fungování Softwaru tak, jak je uvedeno v části 1.2, přičemž v případe, lze-li (i) 

použít náhradní řešení s přiměřeným úsilím na straně Zákazníka, anebo zda a (ii) chyba nevede k výpadku anebo k vážnému narušení 

integrity údajů Zákazníka, se takováto chyba nepovažuje za Vadu. 

9. Omezení odpovědnosti. 

9.1  Vyloučení absolutní odpovědnosti a limitace náhrady škody. Objektivní odpovědnost Poskytovatele softwaru je dohodou 

Smluvních stran vyloučena. Smluvní strany se dohodly na subjektivní odpovědnosti Poskytovatele softwaru za škody způsobené 

zaviněným jednáním Poskytovatele softwaru porušením jeho právní povinnosti při poskytování Softwaru Zákazníkovi. Rovněž se 
vylučuje jakákoliv odpovědnost Poskytovatele softwaru za náhradu škody na výrobě nebo na ušlém zisku. 

 

9.2 Povinnost Zákazníka předcházet škodám a omezovat je. V případě ztráty údajů není Poskytovatel softwaru není povinen 

obnovit soubory Zákazníka. Zákazník je proto povinen přijmout přiměřená opatření k předcházení škodám a jejich omezování; 

Zákazník je především povinen pravidelně si vytvářet záložní kopie všech svých údajů uložených ve spojení se Softwarem. 

10. Audity 

10.1 Právo na audit. Na kontrolu, zda Zákazník dodržuje ustanovení této Dohody, je Poskytovatel softwaru anebo nezávislá třetí 

strana jmenovaná Poskytovatelem softwaru oprávněna v pracovním čase Zákazníka a bez ohlášení dopředu provést audit IT systémů 

Zákazníka v přiměřeně potřebném rozsahu. 

 

10.2 Náklady na audit. Přiměřené náklady Poskytovatele softwaru k provádění takovéhoto Auditu bude nést Zákazník výlučně v 

případe, že se v průběhu tohoto Auditu zjistí porušení této Dohody.  

11. Ochrana údajů  

Poskytovatel softwaru jedná jako Subjekt provádějící kontrolu nad údaji.  

 

Poskytovatel softwaru sbírá, zpracovává a používá (osobní) údaje, jež zpřístupňuje Zákazník v průběhu procesu registrace 

Softwaru, na (i) to, aby bylo možné používat Software ze strany Oprávněných uživatelů a aby se předešlo zneužívání 

Softwaru; (ii) na účely podpory a případné na účely fakturace a v přiměřeně potřebném rozsahu k vytvoření, vedení a 

ukončení smluvního vztahu; (iii) v případě problému s kvalitou (např. Vady Softwaru anebo vady jiných výrobků 

Poskytovatele softwaru) k identifikování verze Softwaru, kterou Zákazník používá, a k informování Zákazníka o 

doporučených opatřeních na omezení anebo nápravu příslušného problému s kvalitou (např. prostřednictvím Aktualizace, 
Nové verze, opravy, záplaty a pod.). Poskytovatel softwaru zaznamenává uživatelské chování Zákazníka a Oprávněnému 

uživatele, včetně konfigurace IT zařízení (hardwaru a operačního systému) Zákazníka (Oprávněného uživatele), jedinečného 

identifikátoru telefonu, země, operačního systému, zvyklostí používání na anonymní bázi (t.j. způsobem, jenž neumožňuje 

přijímat závěry o konkrétních Oprávněných  uživatelích) a vyhodnocuje je (i po vypršení Doby platnosti Dohody) s cílem 

vylepšovat Software a jiné výrobky, jež Poskytovatel softwaru anebo jiná společnost ze skupiny Hilti distribuuje (přičemž 

společnost ze skupiny Hilti je každá společnost, v níž Hilti Corporation přímo anebo nepřímo drží minoritní anebo majoritní 

podíl). Poskytovatel softwaru dále na úrovni Zákazníka na účely zajištění interní kvality a interní kontroly hodnotí množství 

aktivovaných licenčních klíčů a agregovanou frekvenci používání Softwaru (t.j. ne ze strany konkrétního Oprávněného 

uživatele). 
 

12. Platnost a ukončení. 

12.1 Platnost. Tato Dohoda platí na dobu neurčitou, přičemž „Doba platnosti“ znamená období začínající od Datumu účinnosti do 

ukončení platnosti této Dohody.  

12.2 Řádně ukončení platnosti Dohody. Kterýkoliv účastník může řádně ukončit platnost celé této Dohody písemnou výpovědí s 

výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná plynout od následujícího kalendářního měsíce. 

12.3 Odstoupení od Dohody. Dále může kterýkoliv účastník od této Dohody písemně odstoupit s uvedením důvodu s okamžitým 

účinkem v případě, že druhý účastník podstatně poruší ustanovení této Dohody a dané porušení neodstraní do třiceti dnů poté, co 

k tomu byl vyzvána. 

12.4 Důsledky smluvního ukončení Dohody. Po ukončení této Dohody Zákazník okamžitě ukončí přistupování k Softwaru a 

jinému jeho používání a je povinen neobnovitelně vymazat Software ze svých IT systémů.  

 

12.5 Ustanovení, jež zůstanou v platnosti. Žádné ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na naakumulovaná práva, 

nápravy, povinnosti ani závazky jednotlivých Účastníků ani na práva a nápravy vyplývající z takovéhoto ukončení anebo s ním 

spojené podle této Dohody, ani na účinnost ustanovení této Dohody, jež výslovně anebo z povahy podnikání zůstanou v platnosti po 

ukončení této Dohody.  
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13. Změny Dohody 

13.1 Změny Dohody. Poskytovatel softwaru si vyhrazuje právo tuto Dohodu jednostranně měnit („Změna“). Poskytovatel 

softwaru upozorní Zákazníka na Změnu přiměřeně dopředu („Oznámení o Změně“). Zákazník má právo namítnut proti Změně 

oznámením dva (2) týdny před zamýšleným začátkem účinnosti Změny („Datum účinnosti Změny“). Nenamítne-li Zákazník včas, 

bude se to považovat za přijetí Změny ze strany Zákazníka a Změna nadobude účinnost v Datum účinnosti Změny. Namítne-li 

Zákazník včas, Poskytovatel softwaru se může rozhodnout buď pokračovat v Dohodě se Zákazníkem podle podmínek této Dohody 

beze Změny anebo ukončit platnost této Dohody s účinností k Datu účinnosti Změny. Poskytovatel softwaru bude výslovně 

informovat Zákazníka o právu Poskytovatele softwaru na ukončení Smlouvy, o období na podání námitky Zákazníkem, o Datu 

účinnosti Změny a o důsledcích nenamítnutí proti Oznámení o Změně. 

14. Všeobecné ustanovení. 

14.1 Vztah účastníků Dohody. Účastníci Dohody jsou nezávislými smluvními partnery. Touto Dohodou se nevytváří a účelem 

této Dohody není vytvořit společnost, franšízu, společný podnik, zastoupení. 

 

14.2 Oznamování. Nevyžaduje-li podle ustanovení této Dohody výslovně jiná forma, všechna oznámení podle této Dohody se 

musí dát nejpozději v písemné formě. Poskytovatel softwaru a Zákazník si budou takováto oznámení zasílat elektronickou poštou na 

adresu (adresy) a kontaktní osobě (osobám) označeným Zákazníkem a Poskytovatelem softwaru při registraci účtu Zákazníka u 

Poskytovatele softwaru, anebo na takové jiné adresy, které si účastníci navzájem oznámí. Předešlá věta platí přiměřeně v případě, že 

oznámení se podávají dopisem. Poskytovatel softwaru je navíc oprávněn adresovat oznámení Zákazníkovi přímo přes Software.  

 

14.3 Vzdání se práv a kumulativní prostředky nápravy. Neprovádění jakéhokoliv práva podle této Dohody anebo jeho 

opožděné provádění kterýmkoliv účastníkem nepředstavuje vzdání se tohoto práva. 

 

14.4 Subdodavatelé. Poskytovatel softwaru může poskytování Softwaru svěřit subdodavatelům.  

 

14.5 Postoupení. Zákazník není oprávněn postoupit žádná svá práva ani povinnosti podle této Dohody, a to podle zákona ani 

jinak, bez předešlého písemného souhlasu Poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru je oprávněn postoupit kterákoliv svá práva 

anebo povinnosti podle této Dohody, a to podle zákona nebo jinak, bez získání souhlasu Zákazníka. 

14.6 Rozhodující právo. Tato Dohoda se bude řídit výlučně českým právním řádem. 

 

14.7 Prohlášení. Zákazník prohlašuje, že jeho způsob používání Softwaru není v rozporu s právními předpisy nebo jinými pravidly. 

Zákazník potvrzuje, že je jeho povinností dodržovat všechny Zákony, které se na něj vztahují.  


