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Podmínky poskytování dodávek služby úprav/oprav programového vybavení
1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJ MŮ:
1.1. Pod pojmem software se rozumí programové vybavení výpočetní techniky, například operační
systémy, servery, firmware, aplikační programy.
1.2. Poskytováním služeb úprav/oprav programového vybavení se rozumí provádění jeho úprav
a oprav výhradně ve smyslu §66 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (dále jen autorský
zákon) a to takovým způsobem, aby úpravou nedošlo ke snížení hodnoty díla ve smyslu § 11
autorského zákona.
2. OCHRANA POSKYTNUTÝCH ÚDAJ Ů:
2.1. Poskytovatel služeb ručí za to, že pokud se při poskytování služby seznámí s důvěrnými údaji
nebo mu budou poskytnuta data obsahující důvěrné údaje, použije je výhradně pro účely
poskytnutí služby, a že veškerá data (předaná i převedená) po dokončení díla znehodnotí
takovým způsobem, aby s nimi nebylo možno dále jakkoliv nakládat.
2.2. Poskytovatel služby nakládá s předanými daty s důrazem na to, že se jedná o důvěrná data, tj.
s maximální bezpečností a ručí za to, že se poskytnutá data nedostanou k jiné třetí osobě.
Poskytovatel služby uhradí škodu prokazatelně vzniklou jím zaviněným únikem důvěrných dat,
maximálně však do výše ceny zákazníkem uhrazené za poskytnutou službu. Poskytovatel služby
uhradí škodu dle předchozí věty pouze, pokud bude uplatněna nejpozději 12 měsíců ode dne
předání služby.
3. ZÁRUKA:
3.1. Není-li záruka na dodávku služby úpravy/opravy programového vybavení upravena jinak
(například licenční smlouvou či smlouvou o dílo) je na něj poskytována omezená záruka dle
tohoto odstavce. Záruka je poskytována v délce 21 dnů.
3.2. Záruka se vztahuje výhradně na funkčnost dodaných úprav/oprav a jejich kompatibilitu
s upravovanou verzí programového vybavení. Dodavatel služby žádným způsobem nezodpovídá
za škody vzniklé nefunkčností nebo chybnou funkčností dodaných úprav/oprav. Nelze-li
z jakýchkoli důvodů použít omezení zodpovědnosti dle předchozí věty, uhradí dodavatel škodu
vzniklou prokazatelně jeho vinou dodáním vadné úpravy/opravy, maximálně však do výše
zákazníkem uhrazené ceny dodané služby a pokud bude náhrada škody prokazatelně uplatněna
do 6 měsíců od dodání úpravy/opravy, jejíž vada je v příčinné souvislosti se vznikem škody.
3.3. Poskytovatel/dodavatel služby je oprávněn odmítnout plnění z titulu záruky, pokud dosud nebyla
zcela uhrazena její cena (včetně DPH).
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