
Příloha č.1

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Smlouvy, kterou Poskytovatel, tj. LinkSoft
Technologies a.s., společnost založená
a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00
Praha 5, IČO: 06612008, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 23015, uzavřel s Objednatelem,
a která upravuje závazná pravidla a podmínky
poskytování produktů Microsoft v režimu CSP.

1.2 Uzavřením Smlouvy Poskytovatel zároveň projevil
svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
V případě, že Smlouva stanoví něco jiného, než je
uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, mají
ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními
Obchodních podmínek, které jsou s nimi
v rozporu. Není-li některá otázka mezi Stranami
upravena ani ve Smlouvě, ani v Obchodních
podmínkách, použije se pro výklad vzájemných
práv a povinností dohoda Stran jednoznačně
odsouhlasená v rámci společné komunikace.

1.3 Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem
v těchto Obchodních podmínkách mají stejný
význam jako ve Smlouvě, není-li v těchto
Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1 Cena je určena na základě ceníku uvedeného na

stránkách společnosti Microsoft.

2.2 Cena bude uhrazena na základě Poskytovatelem
vyhotoveného daňového dokladu - faktury, která
musí obsahovat údaje v souladu s § 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů („Faktura“). Cena bude
hrazena přímo na bankovní účet Poskytovatele,
vedený u banky v České republice, specifikovaný
v této Smlouvě.

2.3 Poskytovatel je povinen vystavit Fakturu vždy do
dvacátého pátého (25.) dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byly Licence
k Produktům na základě Smlouvy poskytnuty.
Objednatel souhlasí s tím, že Faktura bude

vystavována v elektronické podobě a bude mu
zasílána na e-mail Objednatele.

2.4 Doba splatnosti Faktury je třicet (30) dnů ode dne
doručení Faktury Objednateli. Připadne-li termín
splatnosti na den, který není pracovním dnem,
posouvá se termín splatnosti na nejbližší
následující pracovní den. Ke splnění dluhu
Objednatele dojde připsáním částky na účet
Poskytovatele.

2.5 Nedojde-li k uhrazení Faktury do jejího data
splatnosti, má Poskytovatel právo pozastavit
poskytování Produktů do doby provedení řádné
úhrady všech závazků Objednatele.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1.1 Poskytovatel se zavazuje:

(a) poskytovat Produkty v nejlepší možné
kvalitě a jednat v souladu se zájmy
Objednatele;

(b) podniknout všechny kroky v rámci svých
technických možností, aby zajistil přístup
k Produktům (v žádném případě však
neodpovídá za jejich dostupnost).

1.2 Poskytovatel je oprávněn, bez toho, aby došlo
z jeho strany k porušení Smlouvy, omezit či
přerušit poskytování Produktů anebo Objednateli
či jeho jednotlivým uživatelům omezit či přerušit
přístup k Produktům v případě, že hrozí anebo
došlo k porušení Smlouvy, MS smluv (jak je
definováno níže), právních předpisů anebo
jestliže je to nutné k realizaci opatření anebo
rozhodnutí vydaných orgány veřejné moci (a to
vždy výhradně na dobu nezbytně nutnou).

1.3 Objednatel bere na vědomí, že společnost
Microsoft (tj. provozovatel Produktů) může
kdykoli omezit anebo přerušit poskytování
Produktů za účelem provedení údržby, oprav
anebo úprav, včetně aktualizací a upgradů.
Produkty tak nemusí být dostupné v každém
časovém okamžiku a funkcionality Produktů
mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav
podléhat změnám. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že nedostupnost Produktů či jejich
funkcionalit se z důvodů uvedených v tomto
článku 3.3 nepovažuje za porušení této Smlouvy
ze strany Poskytovatele.

1.4 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými
oprávněními, odbornými znalostmi potřebnými
pro plnění předmětu Smlouvy a dostatečnými
právy pro poskytnutí vybraných Produktů
Objednateli.
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1.5 Objednatel se zavazuje:

(a) poskytnout Poskytovateli veškerou
součinnost potřebnou k realizaci plnění
podle této Smlouvy, pokud to podstata
poskytovaného plnění bude vyžadovat;

(b) chránit dobré jméno Poskytovatele a
nezneužije know-how a další znalosti
Poskytovatele nabyté v souvislosti s
Produkty poskytovanými Poskytovatelem
proti jeho zájmům;

(c) společně s touto Smlouvou dodržovat
licenční podmínky Produktů společností
Microsoft; a

(d) uzavřít se společnosti Microsoft veškeré
smlouvy, které budou nutné k čerpání jeho
služeb („MS smlouvy“).

2. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
2.1 Poskytovatel prohlašuje, že jako osoba

oprávněná poskytnout licenci k Produktům,
uděluje Objednavateli licenci k užití vybraných
Produktů. Licencí se rozumí oprávnění
Objednatele užít Produkty dle tohoto článku 4.
Licence je udělená jako:

(a) nevýhradní;

(b) časově omezená na dobu trvání Licenčního
období;

(c) v míře omezené počtem uživatelů dle Dílčí
smlouvy; a

(d) místně neomezená

(„Licence“).

2.2 Pro vyloučení pochybností, rozsah Licence podle
článku 3.1(c) je určen počtem uživatelů, pro něž
Objednatel Licenci zakoupí.

2.3 Licence je udělena k užívání Produktů a
souvisejícím databázím způsobem a k účelu
vyplývajícímu ze Smlouvy a MS smluv.

2.4 Objednatel není oprávněn v rozsahu Licence
udělit podlicenci anebo Licenci postoupit jakékoli
třetí osobě vyjma možností uvedených
v licenčních podmínkách společnosti Microsoft, tj.
dle MS smluv.

2.5 Objednatel se zejména zavazuje dodržovat
podmínky Licence. Objednatel se dále zavazuje
neobcházet či nenarušovat jakákoli technologická
bezpečnostní opatření v Produktech, a dále, že
nebude Produkty upravovat, rozkládat,
dekompilovat či provádět zpětnou analýzu.
Objednatel se zavazuje neužívat Produkty
jakýmkoli způsobem výslovně nepovoleným ve

Smlouvě a MS smlouvách. Jsou zakázány jakékoli
zásahy do technického nebo věcného obsahu
Produktů. Objednatel je povinen užívat Produkty
pouze po dobu trvání Licenčního období.
Objednatel zejména nesmí Produkty nebo jeho
jejich funkce jakkoli měnit, rozmnožovat,
překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená
díla, sdělovat veřejnosti či jinak užívat v jakémkoli
rozsahu a jakýmkoli způsobem.

3. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST
3.1 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že:

(a) Poskytovatel neposkytuje, v rozsahu
umožněném obecně závaznými právními
předpisy, jakoukoli záruku za jakost nebo
jiné záruky na poskytované Produkty;

(b) Produkty užívá na vlastní riziko a
Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu,
újmu, ztrátu příjmů, zisků, újmu na pověsti,
dat, nebo obchodních příležitostí, které
Objednateli vzniknou využíváním Produktů
anebo v souvislosti s nimi, nebo prodlevou či
odepřením přístupu k nim; a

(c) Poskytovatel negarantují jakékoli výsledky,
které Objednatel může dosáhnout nebo
dosáhne prostřednictvím využívání
Produktů.

3.2 Objednatel dále souhlasí s tím, že ponese veškeré
právní následky, které vzniknou v důsledku
porušení povinností Objednatele, či jednotlivých
uživatelů, a to povinností určených touto
Smlouvou, MS smlouvami anebo povinností
stanovených obecně závaznými právními
předpisy. Objednatel je dále povinen uhradit
Poskytovateli anebo společnosti Microsoft
veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění
nároků třetích stran vůči Poskytovateli anebo
společnosti Microsoft pro jakékoli porušení
povinností Objednatele, včetně porušení
způsobených jednotlivými uživateli. Tím není
dotčen nárok Poskytovatele, společnosti
Microsoft a třetích stran na náhradu újmy
(majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v
důsledku porušení jakékoli z povinností
Objednatel či jednotlivých uživatelů.

3.3 Poskytovatel ani společnost Microsoft nenesou
odpovědnost za neoprávněné používání
Produktů, respektive uživatelského účtu.
Poskytovatel ani společnost Microsoft rovněž
neodpovídají za znemožnění či omezení užívání
Produktů v důsledku nepřístupnosti způsobené
poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými
okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel
ani společnost Microsoft nejsou schopny ovlivnit
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nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích
stran.

3.4 Objednatel bere na vědomí, že veškeré záruky a
odpovědnost za poskytované Produkty se řídí
podmínkami uvedenými v MS smlouvách, tj. jsou
poskytovány pouze ze strany výrobce –
společnosti Microsoft.

4. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
4.1 Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká pouze:

(a) výpovědí;

(b) písemnou dohodou Stran;

(c) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze
Stran v případech uvedených v těchto
Obchodních podmínkách;

4.2 Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978
odst. 2 Občanského zákoníku.

4.3 Strany se dohodly, že kterákoliv ze Stran je
oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez udání
důvodu se čtrnácti (14) denní výpovědní dobou,
která počíná doručením druhé Straně.

4.4 Strany se dohodly, že Objednatel je dále
oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména,
v případě, kdy Poskytovatel opakovaně poskytuje
Produkty v rozporu s podmínkami této Smlouvy a
takové porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě
třiceti (30) dní po doručení písemné výzvy
Objednatele.

4.5 Strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn
odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že dojde
k podstatnému porušení Smlouvy ze strany
Objednatele, zejména tím, že je Objednatel
v prodlení se splatností Faktur o více jak třicet
(30) kalendářních dní.

4.6 Vzniknou-li nebo poskytne-li Poskytovatel během
trvání této Smlouvy jakékoli hmotné či nehmotné
předměty Objednateli, je Objednatel po zániku
závazkového vztahu založeného touto Smlouvou
dále bez jakéhokoli omezení povinen:

(a) vrátit Poskytovateli všechny hmotné
i nehmotné pomůcky a podklady potřebné
pro plnění jeho povinností z této Smlouvy,
které od Poskytovatele obdržel nebo pro
Poskytovatele získal, či vytvořil, a to včetně
veškeré související dokumentace; a

(b) prokazatelně zlikvidovat anebo vrátit
Poskytovateli dle jeho pokynů příslušná data
a datové nosiče.

4.7 V případě předčasného ukončení této Smlouvy či
Dílčích smluv se Strany dohodly, že Objednatel

zaplatí Poskytovateli Cenu za poskytnuté Licence
k Produktům, a to až do konce období pro nějž
byly Licence objednané. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že pokud již byla Cena za
celé období zaplacena, Objednatel nemá právo
na její vrácení.

4.8 Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady spojené
s předčasným ukončením této Smlouvy či Dílčích
smluv (například ve formě poplatku za předčasné
ukončení Licencí), zavazuje se Objednatel
nahradit Poskytovateli veškeré takové náklady.

4.9 Smluvní vztahy založené Dílčími smlouvami
zanikají za stejných podmínek, jako smluvní vztah
založený touto Smlouvou, není-li v jednotlivých
Dílčích smlouvách uvedeno výslovně jinak.
V případě zániku této Smlouvy dochází také k
zániku jednotlivých Dílčích smluv, nestanoví-li
Objednatel, že na splnění konkrétních Dílčích
smluv trvá; v takovém případě takové Dílčí
smlouvy nadále trvají a řídí se ustanoveními této
Smlouvy.

5. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ
SPORŮ

5.1 Smlouva a tyto Obchodní podmínky se řídí a
budou vykládány v souladu právním řádem České
republiky, zejména Občanským zákoníkem.

5.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi
nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním
nebo výkladem této Smlouvy jednáním a
vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit
předmětný spor vzájemnou dohodou Stran, bude
takový spor předložen jednou ze Stran věcně
a místně příslušnému soudu České republiky.
Strany si tímto sjednávají místní příslušnost
obecného soudu Poskytovatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto

Obchodních podmínek neplatným, zdánlivým či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto
Obchodních podmínek. Poskytovatel se zavazuje
nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné
ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním
ustanovením a těmito Obchodními podmínkami
jako celkem.

6.2 Objednatel není oprávněn postoupit tuto
Smlouvu jako celek ani jakékoli své pohledávky z
této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu Poskytovatele, a to ani
částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit.

3/4



6.3 Poskytovatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli
své pohledávky za Objednatelem proti
pohledávce Objednatele. Objednatel je oprávněn
započíst si své pohledávky za Poskytovatelem
proti pohledávce Poskytovatele výlučně na
základě písemné dohody Stran.

6.4 Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že je
podnikatelem ve smyslu § 420 Občanského
zákoníku, vystupuje ve vztahu k Poskytovateli
v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a
současně bere na vědomí, že mu z tohoto
důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu
Občanského zákoníku.

6.5 Objednatel není oprávněn postoupit tuto
Smlouvu, Dílčí smlouvy ani jakékoli pohledávky z
této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele
ani takové pohledávky jakkoli zastavit.

6.6 Strany se zavazují nahradit jakékoli zdánlivé,
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu
vyjádřenému původním ustanovením a touto
Smlouvou jako celkem.

6.7 Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

6.8 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne anebo
promine jakékoli neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z
této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá
vzdání se takové povinnosti s ohledem na její
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo
nedodržení a žádné takové vzdání se práva
nebude považováno za účinné, pokud nebude
pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

6.9 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit
tyto Obchodní podmínky. O této změně je
Poskytovatel povinen informovat Objednatele
vhodným způsobem (např. e-mailem), a to
alespoň třicet (30) dnů před nabytím účinnosti
jejich změn. V případě, že Objednatel s
jednostrannou změnou těchto Obchodních
podmínek nesouhlasí, je Objednatel oprávněn
vypovědět Smlouvu s dvou (2) měsíční výpovědní
dobou písemnou výpovědí doručenou
Poskytovateli do patnácti (15) dnů od oznámení o
změně Obchodních podmínek. V případě, že
návrh na změnu Obchodních podmínek není
odmítnut, stává se změna Obchodních podmínek
pro Objednatele závazná. Ve výpovědní době se
budou na vztah Poskytovatele a Objednatele
uplatňovat Obchodní podmínky v nezměněném
stavu.
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