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Podmínky dodávek vývoje programového vybavení a souvisejících služeb
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. Vývojem programového vybavení se rozumí veškeré činnosti dodavatele vedoucí ke vzniku
díla ve formě počítačového programu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (dále
jen autorský zákon). Není-li v individuální smlouvě stanoveno jinak, má se za to, že dílo je
vytvářeno jako dílo souborné a ve spoluautorství zaměstnanců a jim na roveň postavených
pracovníků dodavatele, subdodavatelů, případně jiných právnických nebo fyzických osob.
Výsledkem vývoje programového vybavení je jeden nebo více počítačových programů.
1.3. Podmínky užití díla jsou dány licenční smlouvou ve smyslu §46 autorského zákona. Je-li
uzavřena individuální licenční smlouva, pak její ustanovení konkretizují, mění nebo doplňují
odpovídající ustanovení licenční smlouvy, se kterou uživatel díla – počítačového programu
projeví souhlas zpravidla při instalaci, aktivaci nebo prvním spuštění počítačového programu.
1.4. Údržba a podpora počítačového programu a jeho uživatelů se po jeho předání objednateli řídí
samostatnou smlouvou. Není-li uzavřena, řídí se dokumentem Podmínky poskytování služeb
softwarového poradenství a/nebo dokumentem Podmínky poskytování dodávek služby
úprav/oprav programového vybavení v jejich znění platném v den objednání údržby a/nebo
podpory.
1.5. Souvisejícími službami se rozumí činnosti zajišťující užití díla objednatelem, zejména:
 Školení uživatelů.
 Instalace programového vybavení
 Individuální nastavování parametrů programového vybavení.
 Převod nastavení a/nebo dat z jiných programů.

2. OCHRANA POSKYTNUTÝCH ÚDAJ Ů:
2.1. Dodavatel ručí za to, že pokud se při vývoji programového vybavení seznámí s důvěrnými údaji
objednatele nebo mu budou poskytnuta data obsahující důvěrné údaje, použije je výhradně pro
účely vývoje programového vybavení, a že veškerá data (předaná i převedená) po dokončení díla
znehodnotí takovým způsobem, aby s nimi nebylo možno dále jakkoliv nakládat.
2.2. Dodavatel 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 ke třetí osobě. Poskytovatel služby
uhradí škodu prokazatelně vzniklou jím zaviněným únikem důvěrných dat, maximálně však do
výše 30% ceny zákazníkem uhrazené za vývoj. Poskytovatel služby uhradí škodu dle předchozí
věty pouze, pokud bude uplatněna nejpozději 12 měsíců ode dne předání počítačového
programu.
3. ZÁRUKA A ZODPOV ĚDNOST ZA ŠKODY:
3.1. Záruku a zodpovědnost za škody upravuje licenční smlouva.
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