LICENČNÍ SMLOUVA / LICENČNÁ ZMLUVA

LICENČNÍ SMLOUVA
Tato smlouva vymezuje podmínky, za nichž společnosti z koncernu GRAITEC udělují zákazníkovi
právo k užití jejich softwaru. Zákazník musí před zahájením instalace potvrdit souhlas s licenční
smlouvou. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že potvrzením licenční smlouvy přijímá podmínky
společnosti GRAITEC Innovation SAS (dále také jako „GRAITEC“), a že potvrzení bude sloužit jako
doklad o jejich přijetí.
1. Definice softwaru
Společnost GRAITEC navrhla a vyvinula nebo distribuuje počítačové programy uvedené v této smlouvě,
jejichž funkce jsou jasně uvedeny v příručkách k softwaru. Tyto programy jsou výsledkem zkoumání potřeb a
rozhodnutí o technickém vývoji a jsou určeny pro co nejširší distribuci, která je nutnou podmínkou jejich
dalšího trvání.
Každá fáze vývoje, odpovídající jedné distribuované verzi, zlepšuje ergonomické prvky softwaru a usnadňuje
jeho používání, přináší zlepšení v reakci na připomínky uživatelů, vytváří nové funkce naplňující konkrétní
potřeby, zlepšuje činnost softwaru nebo jej přizpůsobuje novým technickým prostředím. V žádné fázi vývoje
není možné, aby software splňoval všechny specifické požadavky jednotlivých uživatelů nebo výrobních
závodů.
2. Plně informovaná koupě
Zákazník, který se se softwarem seznámil tak, že jej viděl v provozu nebo se dotázal společnosti GRAITEC
na způsob jeho fungování, musí zvážit své potřeby a ověřit si sám nebo s přispěním jiných osob, zda mu
tento software pomůže dosáhnout jeho cílů. Zákazník bere na vědomí, že tento postup je jeho výhradní
odpovědností. Zákazník považuje tento software za vyhovující z hlediska jeho potřeb a má zájem, aby mu
společnost GRAITEC poskytla licenci k softwaru za podmínek uvedených níže. Zákazník tímto bere na
vědomí, že rozhodnutí týkající se technického vývoje nelze napadnout na základě jeho konkrétních potřeb a
že software přijímá v jeho stávajícím stavu vývoje, a prohlašuje, že mu jeho stávající stav vyhovuje.
Zákazník je povinen ověřit, zda jeho konfigurace hardwaru a softwaru splňuje požadavky na systém v
souvislosti s instalací a užíváním softwaru. Tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách
www.GRAITEC.com
a v instalační příručce dodávané se softwarovou dokumentací. Provedením
objednávky, resp. zakoupením softwaru, zákazník bere na vědomí podmínky týkající se požadavků na
systém a vyjadřuje s nimi souhlas. Tato konfigurace může být změněna bez oznámení a je na zákazníkovi,
aby ověřil nezbytné předpoklady pro každou aktualizaci softwaru nebo operačního systému.
Zákazník musí rovněž zajistit, aby bylo řešení společnosti GRAITEC umístěno v technickém prostředí, v
němž nebude nijak narušena jeho funkčnost. Technické prostředí může zahrnovat zejména počítačovou síť,
konfiguraci přístrojů napojených na systém, bezdrátové komunikační systémy apod.
3. Duševní vlastnictví
Společnost GRAITEC poskytuje zákazníkovi nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat zakoupený software
po stanovenou dobu počínaje dnem, kdy vyjádřil souhlas s touto smlouvou a uhradil licenční poplatky, a to
za cenu uvedenou v objednávce. Zákazník bere na vědomí, že tato práva se udělují s výhradou dle článku
17 a za podmínky, že bude uhrazena sjednaná cena. Tato cena nezahrnuje automatické zakoupení nových
verzí softwaru; zákazník může získat právo k jejich užívání buď zadáním nové objednávky přímo společnosti
GRAITEC, nebo uzavřením smlouvy o údržbě softwaru.
Přijetím této smlouvy na zákazníka za žádných okolností nepřecházejí žádné nároky společnosti GRAITEC k
jejímu softwaru, příručkám nebo značkám.
Zákazník je povinen důsledně dodržovat podmínky této licenční smlouvy, jinak hrozí nebezpečí, že by se
mohl dopustit softwarového pirátství, za něž zákon stanoví přísné sankce.
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Zákazník se zavazuje přijmout veškerá opatření, aby nedošlo ke sdělení softwarových specifikací nebo
příruček, jímž by byla porušena práva společnosti GRAITEC.
Software může používat pouze zákazník, který v žádném případě nesmí umožnit používání softwaru jiným
osobám, a to ani bezplatně. Software nesmí být prodán bez souhlasu společnosti GRAITEC. V případě
prodeje nebo propachtování závodu, převzetí nebo jakékoli jiné transakce, v jejímž důsledku dojde k
převodu majetku nabyvatele licence na třetí osobu, je nutné o této skutečnosti informovat společnost
GRAITEC. Jestliže zákazník poškodí práva duševního vlastnictví společnosti GRAITEC, je povinen zaplatit
paušální pokutu ve výši 15.000,- EUR za každé zjištěné porušení, aniž by tím bylo dotčeno právo
společnosti GRAITEC požadovat náhradu škody či nemajetkové újmy (dále společně též jako „škoda“).
4. Omezení licence
Zákazník bere na vědomí, že software a jeho struktura, organizace, rozhraní, objektový kód a zdrojový kód
jsou cenným a důvěrným obchodním tajemstvím společnosti GRAITEC. Zákazník nemá žádná práva k
softwaru ani jeho zdrojovému kódu. Zákazník neučiní žádná níže uvedená jednání, ani je neumožní žádné
třetí osobě:
a) změnit, upravit, pozměnit, provést překlad nebo vytvořit odvozená díla od softwaru nebo Dokumentace,
b) sloučit software s jiným softwarem jinak, než je uvedeno v příručkách k softwaru nebo bez písemného
souhlasu společnosti GRAITEC,
c) poskytnout podlicence k softwaru nebo jeho příručkám nebo software či jeho příručky šířit, prodat, užít
pro účely poskytovatele aplikačních služeb, užít pro potřeby technické podpory, užít k souběžnému
použití, pronajmout, půjčit či jinak převést na jakoukoli třetí osobu;
d) provést postupy zpětného inženýrství, dekompilace nebo rozložení nebo se pokusit odvodit zdrojový kód
k tomuto softwaru,
e) zpřístupnit nebo sdělit jakémukoli dílčímu distributorovi, koncovému uživateli nebo jiné třetí osobě
rozhraní pro programování aplikací společnosti GRAITEC (API), přímé rozhraní nebo jakékoli jiné interní
rozhraní softwaru, nebo
f) jinak užít nebo pořídit rozmnoženiny softwaru nebo příručky k softwaru.
Zákazník nebude vyvíjet a neprodá ani neposkytne licenci k žádnému rozšíření softwaru, které se přímo či
nepřímo vztahuje k jakékoli části softwaru, a neumožní žádné třetí osobě, aby tak učinila. Každý, kdo
distribuuje program spouštěný v runtime prostředí, je povinen získat příslušná práva uzavřením licenční
smlouvy se společností GRAITEC.
5. Vlastnictví
Software, příručky k softwaru, loga společnosti GRAITEC a poskytovatelů licence společnosti GRAITEC a
veškerá práva duševního vlastnictví k výše uvedeným položkám jsou výlučným vlastnictvím společnosti
GRAITEC a jejích poskytovatelů licence. Společnost GRAITEC a její poskytovatelé licence si vyhrazují
veškerá práva, která nejsou výslovně udělena zákazníkovi touto smlouvou.
6. Webové služby
Použití některých funkcí software vyžaduje přístup k Webovým službám. Z tohoto důvodu zákazník
akceptuje, že tyto funkce mohou být používány a jsou funkční pouze se stabilním připojením k internetu.
Tyto funkce mohou být změněny v případě nefunkčnosti serverů, na kterých jsou tyto služby hostovány.
V takovém případě GRAITEC použije všechny dostupné prostředky k obnově těchto služeb v nejkratším
možném termínu.
Funkce, které jsou podmíněné webovou službou, jsou vyjmenované v dokumentaci k software nebo na
GRAITEC webové stránce.
7. Neuhrazení platby
V případě neuhrazení platby ve stanovené lhůtě je společnost GRAITEC oprávněna požadovat okamžitou
úhradu všech neuhrazených částek. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou je společnost GRAITEC
oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 1,5 % měsíčně.
Bude-li z důvodu neschopnosti dlužníka hradit své závazky nutné, aby společnost GRAITEC využila služby
vymáhání pohledávek, splatná částka se automaticky zvýší o paušální náhradu ve výši 15 % dlužné částky,
která je určena k pokrytí nákladů na vymáhání pohledávky, přičemž její minimální výše bude činit 500 eur
bez daně, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody. Bude-li věc vymáhána soudní cestou, je
společnost GRAITEC oprávněna požadovat též náklady související s právním zastoupením a soudním
řízením podle příslušných právních předpisů.

2 Software Graitec – EULA

8. Profesní odpovědnost
Účelem softwaru pro projektování, analýzu a návrhy detailů staveb je usnadnit nebo urychlit řešení
technických problémů, s nimiž se běžně setkávají odborníci ve stavebnictví. Výsledky výpočtů jsou závislé
na údajích, jejichž zpracování uživatel požaduje. Správnost všech vstupních položek nebo zdrojů údajů musí
zkontrolovat zákazník. Zákazník by měl také ověřit, zda je software skutečně nejvhodnějším nástrojem k
řešení daného problému a zda je výstup technicky slučitelný s jeho projektem.
Matematickou metodiku použitou při provádění výpočtů tvoří uznané metody, které společnost GRAITEC
přijala jako zřejmě nejvhodnější pro řešení daných problémů a počítačové zpracování. Technická příručka
poskytuje informace, které jsou v zásadě nezbytné pro pochopení způsobu zpracování údajů. Tyto informace
nemusí z hlediska úplnosti odpovídat očekávání zákazníka, který se však v takovém případě může obrátit na
technické oddělení společnosti GRAITEC, které mu poskytne veškeré potřebné informace.
Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na okolnosti konkrétního případu se mohou různé zdroje a různí
autoři rozcházet v názoru na to, jaké metody je třeba použít. Výsledky mohou být odlišné a v každém
případě by měl správnost použitých výpočtů ověřit odborník a přesvědčit se, zda je zvolená metoda pro
řešení daného problému nejvhodnější. Software je pouze nástrojem usnadňujícím zákazníkovi práci a
nenahrazuje jeho odpovědnost.
Účelem softwaru pro řízení výroby je pomáhat uživatelům s řízením výroby a zhotovování výrobků. V
žádném případě nelze mít za to, že tento systém nahrazuje odpovědnost odborníků, kteří řídí výrobní
proces. Za provoz výrobního závodu nadále nesou plnou odpovědnost vyškolení odborníci.
9. Instalace na náklady objednatele
Instalace softwaru je odpovědností zákazníka. Bude-li to zákazník požadovat, může software nainstalovat
společnost GRAITEC pod podmínkou, že budou počítače zákazníka kompatibilní s technickými
specifikacemi pro tuto instalaci. Instalace bude fakturována na základě smluvně stanovených finančních
podmínek.
GRAITEC jako softwarová společnost nenese odpovědnost za nefunkčnost způsobenou nefunkčností nebo
nedostatky počítačů zákazníka. Zákazník by si měl v případě pochybností nechat počítače zkontrolovat
svým obvyklým dodavatelem technického vybavení.
10. Postup pro přiřazení aktivačních kódů umožňujících použití softwaru
10.1 Instalace a registrace
Ihned po instalaci softwaru bude zákazníkovi umožněn dočasný přístup pro užívání softwaru, a to buď
automaticky, nebo prostřednictvím dočasného licenčního a aktivačního kódu poskytnutého společností
GRAITEC. Aby mohl zákazník po skončení přechodného období nadále užívat software v souladu s článkem
17 této smlouvy, je nutné, aby získal nové sériové číslo a aktivační kód odpovídající softwaru zakoupenému
od společnosti GRAITEC. Jestliže zákazník nezíská konečný aktivační kód za podmínek uvedených v článku
17, bude provoz softwaru uplynutím stanovené lhůty pozastaven a software může znovu aktivovat pouze
společnost GRAITEC dodáním nového aktivačního kódu.
Zákazník si může nainstalovat software společnosti GRAITEC na počítač podle svého výběru a přenášet
licenci z jednoho počítače na druhý. Zákazník tak musí činit v souladu s postupem popsaným v technické
příručce k softwaru.
Zákazník nebude zasahovat do mechanismu aktivačního kódu softwaru, snažit se jej deaktivovat ani hledat
jiné způsoby, jak užívat software bez aktivačního klíče.
Při zadání objednávky softwaru bude od zákazníka požadováno, aby společnosti GRAITEC poskytl údaje
pro registraci.
10.2 Změna hardwaru
V případě výměny hardwaru je nezbytné, aby zákazník před likvidací starého počítače vrátil svoji licenci na
server společnosti GRAITEC podle pokynů v technické příručce k softwaru. Licenci lze přeinstalovat na nový
počítač s využitím postupu uvedeného v technické příručce k softwaru.
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10.3 Odcizení
Dojde-li k odcizení hardwaru a zákazník nebude schopen licenci znovu oživit, vystaví mu společnost
GRAITEC nový konečný aktivní kód pod podmínkou, že zákazník zašle společnosti GRAITEC následující
doklady o tom, že k odcizení skutečně došlo:
- oznámení krádeže na policii,
- prohlášení o odcizení dodané pojišťovně se seznamem odcizeného zařízení a nainstalovaného
softwaru s uvedením jejich hodnoty,
- potvrzení pojišťovny o obdržení tohoto prohlášení.
10.4 Škoda
Dojde-li k poškození hardwaru, v jehož důsledku bude hardware nepoužitelný a nebude možné oživit
zakoupenou licenci, může si zákazník vyžádat od společnosti GRAITEC nový aktivační kód, s výhradou
článku 17 a poté, co společnosti GRAITEC zašle:
-

prohlášení počítačového technika, že počítač již nelze uvést do provozu.
V případě pochybností je společnost GRAITEC oprávněna požadovat
neprovozuschopného počítače, na němž byl její software nainstalován.

pevný
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10.5 Zkušební licence a vzdělávací licence
Zkušební licence jsou určeny k posouzení softwaru GRAITEC, jejich použití pro produktivní účely na
skutečných projektech není povoleno. V opačném případě uživatel souhlasí s pořízením komerční licence od
společnosti Graitec.
Stejné podmínky platí pro používání vzdělávacích licencí, které musí být použity výlučně v souvislosti se
vzdělávacími účely.
11. Zaškolení
Společnost GRAITEC upozorňuje na skutečnost, že pro maximální využití všech funkcí softwaru je vhodné
absolvovat zaškolení. Společnost GRAITEC poskytne každému zákazníkovi, který o to projeví zájem,
zaškolení nezbytné ke správnému používání softwaru. Toto školení bude fakturováno na základě finančních
podmínek smluvně ujednaných mezi zákazníkem a společností GRAITEC .
Zákazník bere na vědomí, že školení nezajistí znalost všech funkcí softwaru a že i po jeho absolvování je
nutné se dále učit s programem pracovat.
12. Nastavení parametrů a programování
Pomocí rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interfaces, API) poskytovaných
společností může zákazník využívat softwarové funkce společnosti GRAITEC k psaní počítačových
programů určených pro vytváření opakovaných postupů („maker“). Jakýkoli takový postup nebo zvláštní
parametry, které zákazník případně vytvoří, smí používat pouze zákazník nebo jeho dceřiné společnosti.
Nehledě na výše uvedené může software poskytovaný společností GRAITEC zahrnovat software třetích
osob a společnost GRAITEC neposkytuje touto smlouvou výslovně ani konkludentně žádná licenční práva k
API od poskytovatelů licence společnosti GRAITEC.
Společnost GRAITEC nenese odpovědnost za žádnou nefunkčnost vyplývající z těchto postupů nebo
konkrétních parametrů. Zákazník není v žádném případě oprávněn převést (poskytnout, prodat, zapůjčit atd.)
vytvořené parametry ani program třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti
GRAITEC.
13. Ochrana osobních údajů a použití informací
Statutární orgán společnosti uživatele a uživatel souhlasí s tím, že společnost Graitec může získávat obsah
určitých informací a dat (včetně osobních údajů bez omezení) prostřednictvím zákaznické podpory, různých
webových formulářů nebo procesů, jako je aktivace licence, kontrola softwarového pirátství, aktualizace
softwaru nebo audit nastavení. Osobní údaje mohou být použity k detekci, prevenci nebo jinému způsobu
řešení podvodného jednání a softwarového pirátství (např. ověřením, že software je originální a řádně
licencovaný) a k ochraně jak Vaší, tak i společnosti Graitec a třetích stran, při vymáhání našich oprávněných
zájmů.
14. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
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„Důvěrnými informacemi“ se rozumí neveřejné informace, které jsou buď v této smlouvě výslovně
uvedeny jako Důvěrné informace, nebo jsou jasně označeny jako Důvěrné informace některého z účastníků.
Důvěrné informace mohou být sděleny ústně, písemně nebo elektronicky a může je tvořit software (včetně
zdrojového a objektového kódu), technické údaje, výzkum, produktové plány, vynálezy, procesy, návrhy,
obchodní plány a marketingové, finanční nebo jiné neveřejné obchodní informace. Software, kódy popsané
v článku 10.1 a příručky k softwaru jsou považovány za Důvěrné informace společnosti GRAITEC , a to i
v případě, že takto nejsou označeny nebo uvedeny.
14.1
Zákaz užití a závazek mlčenlivosti. Po dobu trvání této smlouvy a po dobu tří (3) let po jejím
skončení bude přijímající smluvní strana:
a) vynakládat přinejmenším stejnou péči k ochraně Důvěrných informací sdělující strany, jakou vynakládá
na ochranu vlastních Důvěrných informací, v žádném případě však ne menší než přiměřenou péči k
tomu, aby zabránila jejich sdělení,
b) oprávněna sdělit Důvěrné informace sdělující smluvní strany pouze svým zaměstnancům,
a. kteří je potřebují znát pro účely této smlouvy a
b. kteří před získáním přístupu k těmto Důvěrným informacím podepsali písemnou smlouvu o
zachování důvěrnosti obsahující podmínky, jimiž jsou Důvěrné informace chráněny
přinejmenším stejně jako podle podmínek této smlouvy,
c) oprávněna sdělit Důvěrné informace pouze svým dodavatelům a zástupcům a dalším třetím osobám,
a. u nichž toto sdělení dříve písemně povolila sdělující strana a
b. které před získáním přístupu k těmto Důvěrným informacím podepsaly písemnou smlouvu o
zachování důvěrnosti obsahující podmínky, jimiž jsou příslušné Důvěrné informace chráněny
přinejmenším stejně jako podle podmínek této smlouvy,
d) sdělující smluvní straně neprodleně oznámí jakékoli nedovolené sdělení nebo užití jakýchkoli Důvěrných
informací,
e) oprávněna pořizovat přiměřené množství kopií Důvěrných informací výlučně pro účely plnění svých
závazků podle této smlouvy, a
f) užívat Důvěrné informace sdělující smluvní strany pouze způsobem stanoveným touto smlouvou.
Přijímající smluvní strana na přiměřenou žádost sdělující smluvní strany poskytne sdělující smluvní straně
písemný doklad o tom, že dodržuje tento článek smlouvy.
14.2
Výjimky. Zákaz sdělování a užívání důvěrných informací stanovený v článku 14.1 výše se
nevztahuje na informace, o nichž může přijímající smluvní strana prokázat příslušným písemným dokladem,
že:
a) je přijímající strana již v okamžiku jejich poskytnutí sdělující stranou měla k dispozici a není ve vztahu k
nim vázána povinností zachování důvěrnosti,
b) jsou nebo se staly veřejně známými, aniž by přitom přijímající smluvní strana porušila tento článek
smlouvy,
c) je přijímající smluvní strana zjistila nezávisle, aniž by vycházela z Důvěrných informací sdělující smluvní
strany,
d) je přijímající smluvní strana oprávněně získala od třetí osoby bez závazku zachování důvěrnosti, nebo
e) byly písemným souhlasem sdělující smluvní strany uvolněny ke sdělení.
Dále je přijímající smluvní strana oprávněna sdělit Důvěrné informace sdělující smluvní strany výlučně v
rozsahu, v jakém je jejich sdělení vyžadováno zákonem nebo na základě rozhodnutí soudu či jiného k tomu
příslušného soudního nebo správního orgánu, s tím, že přijímající smluvní strana bude sdělující smluvní
stranu před sdělením daných informací neprodleně písemně informovat o vyžadovaném sdělení a na
přiměřenou žádost a na náklady sdělující smluvní strany poskytne sdělující smluvní straně součinnost při
jakémkoli zákonném jednání směřujícím k odmítnutí nebo omezení rozsahu takového vyžadovaného sdělení
informací.
15. Záruka na software
Software je dodáván „jak stojí a leží“ a společnost GRAITEC nemůže zaručit, že neobsahuje nevyřešené
programové chyby. Zákazník by měl jakékoli zjištěné chyby ihned oznámit společnosti GRAITEC a
poskytnout jí veškeré informace nezbytné k určení jejich příčiny.
Společnost GRAITEC poskytuje zákazníkovi záruku na software v délce jednoho měsíce. Tato záruka bude
spočívat v dodávkách aktualizací softwaru zákazníkovi za účelem opravy hlavních zjištěných chyb.
Společnost GRAITEC nemůže zaručit, že je software vhodný pro určitý úkol nebo vyhovuje potřebám
zákazníka.
Záruky uvedené v tomto článku mají přednost před všemi ostatními zárukami.
Veškeré cesty nebo návštěvy v provozovně budou fakturovány podle ceníků platných v době provádění
prací.
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16. Vyloučení záruk poskytovatele licence společnosti GRAITEC
Společnost GRAITEC vylučuje veškerá prohlášení, záruky nebo záruky jménem svého poskytovatele
licence, společnosti Spatial Corp., a jejích poskytovatelů licence.
17. Pozastavení práv
V případě neuhrazení faktury zaslané společností GRAITEC za koupi softwaru do patnácti dnů od data její
splatnosti se bez dalšího pozastavují poskytnutá práva, aniž by bylo nutné na tuto skutečnost zákazníka
formálně upozornit. Jakmile automaticky uplyne doba platnosti dočasného aktivačního kódu poskytnutého
zákazníkovi, bude provoz softwaru pozastaven a software nebude možné odemknout, dokud společnost
GRAITEC neposkytne nový aktivační klíč, a to po úhradě splatné částky.
Uzamknutí softwaru nemá za následek neplatnost smlouvy a zákazník je nadále povinen se řídit jejími
podmínkami, vč. povinnosti uhradit dlužnou částku.
18. Ukončení
Tato smlouva může být rovněž ukončena, jestliže společnost GRAITEC zašle formální oznámení a neobdrží
odpověď po dobu delší než 2 týdny od doručení oznámení v následujících případech:
- zákazník nesplní některou ze svých povinností podle této smlouvy nebo jejích příloh,
- dojde k porušení práv duševního vlastnictví,
- zákazník se ocitne v úpadku nebo vstoupí do nucené správy.
Ukončení smlouvy z tohoto důvodu nemá vliv na právo společnosti GRAITEC požadovat náhradu škody.
19. Omezení odpovědnosti společnosti GRAITEC
Nebude-li dohodnuto jinak konkrétním písemným dokumentem podepsaným představitelem společnosti
GRAITEC, je odpovědnost společnosti GRAITEC omezena na náhradu škody, která vznikla přímo z
prokázané vady na její straně. Nepřímé škody nebo ztráty jako jsou zpoždění, ztráta výroby, ušlý zisk,
finanční náklady, obchodní ztráta nebo opatření třetích osob vůči zákazníkovi jsou vyloučeny. Náhrada,
kterou je zákazník oprávněn požadovat, v žádném případě nepřekročí cenu softwaru bez DPH, kterou
zákazník zaplatil. Společnost GRAITEC za žádných okolností neodpovídá za finanční důsledky odcizení,
ztráty nebo zničení softwarové licence. Zákazník je povinen informovat svého pojistitele o zakoupení
softwaru a o jeho hodnotě uvedené v kupní smlouvě.
20. Jiná ustanovení
Společnost GRAITEC nenese vůči zákazníkovi odpovědnost za nesplnění svých povinností nebo za prodlení
s plněním smlouvy v důsledku vyšší moci nebo z jakékoli jiné příčiny mimo její přiměřenou kontrolu.
Tato smlouva se použije rovněž v případě hodnocení softwaru.
Neplatnost jakéhokoli ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost smlouvy jako celku.
Ustanovení této smlouvy a jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást, lze měnit pouze písemným
dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nahrazuje veškeré dohody či závazky, ať ústní nebo písemné, sjednané nebo podepsané mezi
smluvními stranami před uzavřením této smlouvy.
Touto smlouvou se udělují práva a právní prostředky společnosti Spatial Corp. se sídlem ve státě Delaware,
která je poskytovatelem licence společnosti GRAITEC , jako oprávněné třetí osobě podle této smlouvy.
21. Rozhodné právo a příslušnost soudů
Tato smlouva se řídí francouzským právem.
Jakékoli spory týkající se výkladu nebo plnění této smlouvy, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou
předloženy soudům v Paříži, které jsou výlučně příslušné, a to i v případě řízení proti ručiteli nebo více
žalovaným. Věcně příslušné jsou výhradně soudy v Paříži.
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LICENČNÁ ZMLUVA
Táto zmluva definuje podmienky, za ktorých spoločnosti z koncernu GRAITEC udeľujú zákazníkovi
právo na použitie ich softvéru. Zákazník musí pred začatím inštalácie potvrdiť súhlas s licenčnou
zmluvou. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že potvrdením licenčnej zmluvy, prijíma podmienky
spoločnosti GRAITEC Innovation SAS (ďalej tiež ako "GRAITEC"), a že potvrdenie bude slúžiť ako
doklad o ich prijatí.
1. Definícia softwaru
Spoločnosť GRAITEC navrhla a vyvinula alebo distribuuje počítačové programy, uvedené v tejto zmluve,
ktorých funkcie sú jasne uvedené v príručkách k softvéru. Tieto programy sú výsledkom skúmania potrieb a
rozhodnutí o technickom vývoji a sú určené pre čo najširšiu distribúciu, ktorá je nutnou podmienkou ich
ďalšieho trvania.
Každá fáza vývoja, zodpovedajúca jednej distribuovanej verzii, zlepšuje ergonomické prvky softvéru a
uľahčuje jeho používanie, prináša zlepšenia v reakcii na pripomienky užívateľov, vytvára nové funkcie
naplňujúce konkrétne potreby, zlepšuje činnosť softvéru alebo ho prispôsobuje novému technickému
prostrediu. V žiadnej fáze vývoja nie je možné, aby softvér spĺňal všetky špecifické požiadavky jednotlivých
užívateľov alebo výrobných závodov.
2. Plne informovaná kúpa
Zákazník, ktorý sa so softvérom zoznámil tak, že ho videl v prevádzke alebo sa opýtal spoločnosti GRAITEC
na spôsob jeho fungovania, musí zvážiť svoje potreby a overiť si sám alebo s prispením iných osôb, či mu
tento softvér pomôže dosiahnuť jeho ciele. Zákazník berie na vedomie, že tento postup je jeho výhradnou
zodpovednosťou. Zákazník považuje tento softvér za vyhovujúci z hľadiska jeho potrieb a má záujem, aby
mu spoločnosť GRAITEC poskytla licenciu na softvér za podmienok uvedených nižšie. Zákazník týmto berie
na vedomie, že rozhodnutia týkajúce sa technického vývoja nemožno napadnúť na základe jeho konkrétnych
potrieb a softvér prijíma v jeho súčasnom stave vývoja a vyhlasuje, že mu jeho súčasný stav vyhovuje.
Zákazník je povinný overiť, že jeho konfigurácia hardvéru a softvéru spĺňa požiadavky na systém v súvislosti
s inštaláciou a používaním softvéru. Tieto informácie sú k dispozícii na internetovej stránke
www.GRAITEC.com a v inštalačnej príručke dodávanej so softvérovou dokumentáciou. Vykonaním
objednávky, resp. zakúpením softvéru, zákazník berie na vedomie podmienky týkajúce sa požiadaviek na
systém a vyjadruje s nimi súhlas. Táto konfigurácia môže byť zmenená bez oznámenia a je na zákazníkovi,
aby overil nevyhnutné predpoklady pre každú aktualizáciu softvéru alebo operačného systému.
Zákazník musí tiež zabezpečiť, aby bolo riešenie spoločnosti GRAITEC umiestnené v technickom prostredí,
v ktorom nebude nijako narušená jeho funkčnosť. Technické prostredie môže zahŕňať najmä počítačovú
sieť, konfiguráciu prístrojov napojených na systém, bezdrôtové komunikačné systémy a pod.
3. Duševné vlastníctvo
Spoločnosť GRAITEC poskytuje zákazníkovi nevýhradné a neprenosné právo používať zakúpený softvér po
stanovenú dobu počnúc dňom, kedy vyjadril súhlas s touto zmluvou a uhradil licenčné poplatky za cenu
uvedenú v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že tieto práva sa udeľujú s výhradou podľa článku 17 a
za podmienky, že bude uhradená dohodnutá cena. Táto cena nezahŕňa automatické zakúpenie nových
verzií softvéru; zákazník môže získať právo k ich užívaniu, buď zadaním novej objednávky priamo
spoločnosti GRAITEC, alebo uzavretím zmluvy o údržbe softvéru.
Prijatím tejto zmluvy na zákazníka za žiadnych okolností neprechádzajú žiadne nároky spoločnosti
GRAITEC k jej softvéru, príručkám alebo značkám.
Zákazník je povinný dôsledne dodržiavať podmienky tejto licenčnej zmluvy, inak hrozí nebezpečenstvo, že
by sa mohol dopustiť softvérového pirátstva, za ktoré zákon ustanovuje prísne sankcie.
Zákazník sa zaväzuje prijať všetky opatrenia, aby nedošlo k oznámeniu softvérových špecifikácií alebo
príručiek, ktorým by boli porušené práva spoločnosti GRAITEC.
Softvér môže používať iba zákazník, ktorý v žiadnom prípade nesmie umožniť používanie softvéru iným
osobám, a to ani bezplatne. Softvér nesmie byť predaný bez súhlasu spoločnosti GRAITEC. V prípade
predaja alebo prenájmu závodu, prevzatia alebo akejkoľvek inej transakcie, v dôsledku ktorej dôjde k
prevodu majetku nadobúdateľa licencie na tretiu osobu, je nutné o tejto skutočnosti informovať spoločnosť
GRAITEC. Ak zákazník poškodí práva duševného vlastníctva spoločnosti GRAITEC, je povinný zaplatiť

7 Software Graitec – EULA

paušálnu pokutu vo výške 15.000, - EUR za každé zistené porušenie, bez toho, aby bolo dotknuté právo
spoločnosti GRAITEC žiadať náhradu škody či nemajetkovej ujmy (ďalej spoločne tiež ako "škoda").
4. Obmedzenia licencie
Zákazník berie na vedomie, že softvér a jeho štruktúra, organizácia, rozhranie, objektový kód a zdrojový kód
sú cenným a dôverným obchodným tajomstvom spoločnosti GRAITEC. Zákazník nemá žiadne práva k
softvéru ani jeho zdrojovému kódu. Zákazník neurobí žiadne nižšie uvedené kroky, ani ich neumožní žiadnej
tretej osobe:
g) zmeniť, upraviť, pozmeniť, vykonať preklad alebo vytvoriť odvodené diela od softvéru alebo
Dokumentácie,
h) zlúčiť softvér s iným softvérom inak, než je uvedené v príručkách k softvéru alebo bez písomného
súhlasu Spoločnosti GRAITEC,
i) poskytnúť podlicencie k softvéru alebo jeho príručkám alebo softvér, či jeho príručky šíriť, predať, užiť na
účely poskytovateľov aplikačných služieb, užiť pre potreby technickej podpory, užiť k súčasnému
použitiu, prenajať, požičať, či inak previesť na akúkoľvek tretiu osobu;
j) vykonať postupy spätného inžinierstva, dekompilácie, rozloženia alebo sa pokúsiť odvodiť zdrojový kód
tohto softvéru,
k) sprístupniť alebo oznámiť akémukoľvek čiastkovému distribútorovi, konečnému užívateľovi alebo inej
tretej osobe rozhranie pre programovanie aplikácií spoločnosti GRAITEC (API), priame rozhranie alebo
akékoľvek iné interné rozhranie softvéru, alebo
l)

inak užiť alebo zaobstarať rozmnoženiny softvéru alebo príručky k softvéru.

Zákazník nebude vyvíjať a nepredá ani neposkytne licenciu k žiadnemu rozšíreniu softvéru, ktoré sa priamo
alebo nepriamo vzťahuje k akejkoľvek časti softvéru a neumožní žiadnej tretej osobe, aby tak urobila. Každý,
kto distribuuje program spúšťaný v runtime prostredí, je povinný získať príslušné práva uzavretím licenčnej
zmluvy so spoločnosťou GRAITEC.
5. Vlastníctvo
Softvér, príručky k softvéru, logá spoločnosti GRAITEC a poskytovateľov licencie spoločnosti GRAITEC a
všetky práva duševného vlastníctva k uvedeným položkám sú výlučným vlastníctvom spoločnosti GRAITEC
a jej poskytovateľov licencie. Spoločnosť GRAITEC a jej poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky práva,
ktoré nie sú výslovne udelené zákazníkovi touto zmluvou.
6. Webové služby
Používanie niektorých funkcií softvéru vyžaduje prístup k webovým službám. Z tohto dôvodu zákazník
akceptuje, že tieto funkcie môžu byť používané a sú funkčné len so stabilným pripojením k internetu. Tieto
funkcie môžu byť zmenené v prípade nefunkčnosti serverov, na ktorých sú tieto služby hosťované. V takom
prípade GRAITEC použije všetky dostupné prostriedky na obnovu týchto služieb v najkratšom možnom
termíne.
Funkcie, ktoré sú podmienené webovou službou, sú vymenované v dokumentácii k softvéru alebo na
GRAITEC webovej stránke.
7. Nezaplatenie platby
V prípade neuhradenia platby v stanovenej lehote je spoločnosť GRAITEC oprávnená požadovať okamžitú
úhradu všetkých neuhradených súm. V prípade akéhokoľvek omeškania úhrady je spoločnosť GRAITEC
oprávnená požadovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 1,5% mesačne.
Ak bude z dôvodu neschopnosti dlžníka uhrádzať svoje záväzky nutné, aby spoločnosť GRAITEC využila
služby vymáhania pohľadávok, splatná čiastka sa automaticky zvýši o paušálnu náhradu vo výške 15%
dlžnej sumy. Tá bude určená na pokrytie nákladov na vymáhanie pohľadávky, pričom jej minimálna výška
bude činiť 500 eur bez DPH, bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu škody. Ak bude vec vymáhaná
súdnou cestou, je spoločnosť GRAITEC oprávnená požadovať tiež náklady spojené s právnym zastúpením
a súdnym konaním podľa príslušných právnych predpisov.
8. Profesionálna zodpovednosť
Účelom softvéru pre projektovanie, analýzu a návrhy detailov stavieb je uľahčiť alebo urýchliť riešenie
technických problémov, s ktorými sa bežne stretávajú odborníci v stavebníctve. Výsledky výpočtov sú závislé
na údajoch, ktorých spracovanie užívateľ požaduje. Správnosť všetkých vstupných položiek alebo zdrojov
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údajov musí skontrolovať zákazník. Zákazník by mal tiež overiť, či je softvér skutočne najvhodnejším
nástrojom na riešenie daného problému a či je výstup technicky zlučiteľný s jeho projektom.
Matematickú metodiku použitú na vykonávanie výpočtov tvoria uznané metódy, ktoré spoločnosť GRAITEC
prijala ako zjavne najvhodnejšie pre riešenie daných problémov a počítačové spracovanie. Technická
príručka poskytuje informácie, ktoré sú v zásade potrebné na pochopenie spôsobu spracovania údajov.
Tieto informácie nemusia z hľadiska úplnosti odpovedať na očakávania zákazníka, ktorý sa však v takom
prípade môže obrátiť na technické oddelenie spoločnosti GRAITEC, ktoré mu poskytne všetky potrebné
informácie.
Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu sa môžu rôzne zdroje a rôzni
autori rozchádzať v názore na to, aké metódy je potrebné použiť. Výsledky môžu byť odlišné a v každom
prípade by mal správnosť použitých výpočtov overiť odborník a presvedčiť sa, či je zvolená metóda pre daný
problém najvhodnejšia. Softvér je iba nástrojom uľahčujúcim zákazníkovi prácu a nenahrádza jeho
zodpovednosť.
Účelom softvéru pre riadenie výroby je pomáhať užívateľom s riadením výroby a zhotovovanie výrobkov. V
žiadnom prípade nemožno domnievať, že tento systém nahrádza zodpovednosť odborníkov, ktorí riadia
výrobný proces. Za prevádzku výrobného závodu naďalej nesú plnú zodpovednosť vyškolení odborníci.
9. Inštalácia na náklady objednávateľa
Inštalácia softvéru je zodpovednosťou zákazníka. Ak ju zákazník bude požadovať, môže softvér nainštalovať
spoločnosť GRAITEC pod podmienkou, že budú počítače zákazníka kompatibilné s technickými
špecifikáciami pre túto inštaláciu. Inštalácia bude fakturovaná na základe zmluvne stanovených finančných
podmienok. GRAITEC ako softvérová spoločnosť nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť spôsobenú
nefunkčnosťou alebo nedostatkami počítačov zákazníka. Zákazník by si mal, v prípade pochybností, nechať
počítač skontrolovať svojím obvyklým dodávateľom technického vybavenia.
10. Postup pre priradenie aktivačných kódov umožňujúcich použitie softvéru
10.1 Inštalácia a registrácia
Ihneď po inštalácii softvéru bude zákazníkovi umožnený dočasný prístup pre používanie softvéru, a to buď
automaticky, alebo prostredníctvom dočasného licenčného a aktivačného kódu poskytnutého spoločnosťou
GRAITEC. Aby mohol zákazník po skončení prechodného obdobia naďalej používať softvér v súlade s
článkom 17 tejto zmluvy, je nutné, aby získal nové sériové číslo a aktivačný kód zodpovedajúci softvéru
zakúpeného od spoločnosti GRAITEC. Ak zákazník nezíska konečný aktivačný kód za podmienok
uvedených v článku 17, bude prevádzka softvéru uplynutím stanovenej lehoty pozastavená a softvér môže
znovu aktivovať iba spoločnosť GRAITEC dodaním nového aktivačného kódu.
Zákazník si môže nainštalovať softvér spoločnosti GRAITEC na počítač podľa svojho výberu a prenášať
licenciu z jedného počítača na druhý. Zákazník tak musí činiť v súlade s postupom opísaným v technickej
príručke k softvéru.
Zákazník nebude zasahovať do mechanizmu aktivačného kódu softvéru, snažiť sa ho deaktivovať ani hľadať
iné spôsoby, ako používať softvér bez aktivačného kľúča.
Pri zadaní objednávky softvéru, bude od zákazníka požadované, aby spoločnosti GRAITEC poskytol údaje
pre registráciu.
10.2 Zmena hardvéru
V prípade výmeny hardvéru je nevyhnutné, aby zákazník pred likvidáciou starého počítača, vrátil svoju
licenciu na server spoločnosti GRAITEC podľa pokynov v technickej príručke k softvéru. Licenciu možno
preinštalovať na nový počítač pomocou postupu opísaného v technickej príručke k softvéru.
10.3 Odcudzenie
Ak dôjde k odcudzeniu hardvéru a zákazník nebude schopný licenciu znovu oživiť, vystaví mu spoločnosť
GRAITEC nový konečný aktívny kód pod podmienkou, že zákazník pošle spoločnosti GRAITEC nasledujúci
doklad o tom, že k odcudzeniu skutočne došlo:
- oznámenie o krádeži na polícii,
- prehlásenie o odcudzení dodané poisťovňou so zoznamom odcudzeného zariadenia a
nainštalovaného softvéru s uvedením ich hodnoty,
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-

potvrdenie poisťovne o prijatí tohto vyhlásenia.

10.4 Škoda
Ak dôjde k poškodeniu hardvéru, v dôsledku ktorého bude hardvér nepoužiteľný a nebude možné oživiť
zakúpenú licenciu, môže si zákazník vyžiadať od spoločnosti GRAITEC nový aktivačný kód, s výhradou
článku 17 a po tom, čo spoločnosti GRAITEC zašle:
- vyhlásenie počítačového technika, že počítač už nie je možné uviesť do prevádzky.
- V prípade pochybností je spoločnosť GRAITEC oprávnená požadovať pevný disk nefunkčného
počítača, na ktorom bol jej softvér nainštalovaný.
10.5 Skúšobné licencie a vzdelávacie licencie
Skúšobné licencie sú určené na posúdenie softvéru GRAITEC, ich použitie na produktívne účely na
skutočných projektoch nie je povolené. V opačnom prípade užívateľ súhlasí s obstaraním komerčnej licencie
od spoločnosti Graitec.
Rovnaké podmienky platia pre používanie vzdelávacích licencií, ktoré musia byť použité výlučne v súvislosti
so vzdelávacími účelmi.
11. Zaškolenie
Spoločnosť GRAITEC upozorňuje na skutočnosť, že pre maximálne využitie všetkých funkcií softvéru je
vhodné absolvovať zaškolenie. Spoločnosť GRAITEC poskytne každému zákazníkovi, ktorý o to prejaví
záujem, zaškolenie potrebné na správne používanie softvéru. Toto školenie bude fakturované na základe
finančných podmienok zmluvne dohodnutých medzi zákazníkom a spoločnosťou GRAITEC. Zákazník berie
na vedomie, že školenie nezabezpečí znalosť všetkých funkcií softvéru a že aj po jeho absolvovaní je nutné
sa ďalej učiť s programom pracovať.
12. Nastavenie parametrov a programovanie
Pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií (Application Programming Interfaces, API) poskytovaných
spoločnosťou, môže zákazník využívať softvérové funkcie spoločnosti GRAITEC na písanie počítačových
programov určených pre vytváranie opakovaných postupov ("maker"). Akýkoľvek takýto postup alebo
osobitné parametre, ktoré zákazník prípadne vytvorí, smie používať iba zákazník alebo jeho dcérska
spoločnosti. Bez ohľadu na uvedené, môže softvér poskytovaný spoločnosťou GRAITEC, zahŕňať softvér
tretích osôb a spoločnosť GRAITEC neposkytuje touto zmluvou výslovne ani implicitne žiadne licencie na
API od poskytovateľov licencie spoločnosti GRAITEC.
Spoločnosť GRAITEC nenesie zodpovednosť za žiadnu nefunkčnosť vyplývajúcu z týchto postupov alebo
konkrétnych parametrov. Zákazník nie je v žiadnom prípade oprávnený previesť (poskytnúť, predať,
zapožičať atď.) vytvorené parametre ani program tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti GRAITEC.
13. Ochrana osobných údajov a používanie informácií
Štatutárny orgán spoločnosti užívateľa a užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Graitec môže získavať obsah
určitých informácií a dát (vrátane osobných údajov bez obmedzenia) prostredníctvom zákazníckej podpory,
rôznych webových formulárov alebo procesov, ako je aktivácia licencie, kontrola softvérového pirátstva,
aktualizácia softvéru alebo audit nastavenia. Osobné údaje môžu byť použité na detekciu, prevenciu alebo
na iný spôsob riešenia podvodného konania a softvérového pirátstva (napr. overením, že softvér je
originálny a riadne licencovaný) a k ochrane ako Vašej, tak i k ochrane spoločnosti Graitec a tretích strán, pri
vymáhaní našich oprávnených záujmov.
14. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ
"Dôverné informácie" znamenajú neverejné informácie, ktoré sú buď v tejto zmluve výslovne uvedené ako
Dôverné informácie, alebo sú jasne označené ako Dôverné informácie niektorého z účastníkov. Dôverné
informácie môžu byť oznámené ústne, písomne alebo elektronicky a môže ich tvoriť softvér (vrátane
zdrojového a objektového kódu), technické údaje, výskum, produktové plány, vynálezy, procesy, návrhy,
obchodné plány a marketingové, finančné alebo iné neverejné obchodné informácie. Softvér, kódy opísané v
článku 10.1 a príručky k softvéru sú považované za Dôverné informácie spoločnosti GRAITEC, a to aj v
prípade, že takto nie sú označené alebo uvedené.
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14.1
Zákaz použitia a záväzok mlčanlivosti. Počas trvania tejto zmluvy a po dobu troch (3) rokov po jej
skončení bude prijímajúca strana:
a) vynakladať prinajmenšom rovnakú starostlivosť k ochrane Dôverných informácií oznamujúcej strany,
akú vynakladá na ochranu vlastných Dôverných informácií, v žiadnom prípade však nie menej ako
primeranú starostlivosť na to, aby zabránila ich oznámeniu,
b) právo vyjadriť Dôverné informácie oznamujúcej zmluvnej strane iba svojim zamestnancom,
a. ktorí ich potrebujú poznať na účely tejto zmluvy a
b. ktorí pred získaním prístupu k týmto Dôverným informáciám podpísali písomnú zmluvu o
zachovaní dôvernosti obsahujúcu podmienky, ktorými sú Dôverné informácie chránené
prinajmenšom rovnako ako podľa podmienok tejto zmluvy,
c) oprávnená oznamovať Dôverné informácie iba svojim dodávateľom a zástupcom a ďalším tretím
osobám,
a. pri ktorých toto oznámenie skôr písomne povolila oznamujúca strana a
b. ktoré pred získaním prístupu k týmto Dôverným informáciám podpísala písomnú zmluvu o
zachovaní dôvernosti obsahujúcu podmienky, ktorými sú príslušné Dôverné informácie
chránené prinajmenšom rovnako ako podľa podmienok tejto zmluvy,
d) oznamujúci zmluvnej strane bezodkladne oznámi akékoľvek nedovolené oznámenia alebo použitia
akýchkoľvek Dôverných informácií,
e) oprávnená vyhotovovať primerané množstvo kópií Dôverných informácií výlučne pre účely plnenia
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, a
f) užívať Dôverné informácie oznamujúcej zmluvnej strany len spôsobom ustanoveným touto zmluvou.
Prijímajúca strana na primeranú žiadosť oznamujúcej zmluvnej strany poskytne oznamujúcej zmluvnej
strane písomný doklad o tom, že dodržiava tento článok zmluvy.
14.2
Výnimky. Zákaz oznamovania a užívania dôverných informácií stanovený v článku 14.1 vyššie sa
nevzťahuje na informácie, o ktorých môže prijímajúca strana preukázať príslušným písomným dokladom, že:
a) ich prijímajúca strana už v čase jej poskytnutia oznamujúcou stranou mala k dispozícii a nie je vo
vzťahu k nim viazaná povinnosťou mlčanlivosti,
b) sú alebo sa stali verejne známymi bez toho, aby pritom prijímajúca strana porušila tento článok
zmluvy,
c) ich prijímajúca strana zistila nezávisle, bez toho, aby vychádzala z Dôverných informácií
oznamujúcej zmluvnej strany,
d) ich prijímajúca strana oprávnene získala od tretej osoby bez záväzku dôvernosti, alebo
e) boli písomným súhlasom oznamujúcej zmluvnej strany uvoľnené k oznámeniu.
Ďalej je prijímajúca strana oprávnená oznamovať Dôverné informácie oznamujúcej zmluvnej strany výlučne
v rozsahu, v akom sú ich oznámenia vyžadované zákonom alebo na základe rozhodnutia súdu alebo iného k
tomu príslušného súdneho alebo správneho orgánu, s tým, že prijímajúca strana bude oznamujúcu zmluvnú
stranu pred oznámením daných informácií bezodkladne písomne informovať o požadovanom oznámení a na
primeranú žiadosť a na náklady oznamujúcej zmluvnej strany poskytne oznamujúcej zmluvnej strane
súčinnosť pri akomkoľvek zákonnom pojednávaní smerujúcom k odmietnutiu alebo obmedzeniu rozsahu
takého vyžadovaného oznámenia informácií.
15. Záruka na softvér
Softvér je dodávaný "ako stojí a leží" a spoločnosť GRAITEC nemôže zaručiť, že neobsahuje nevyriešené
programové chyby. Zákazník by mal akékoľvek zistené chyby ihneď oznámiť spoločnosti GRAITEC a
poskytnúť jej všetky informácie potrebné na určenie ich príčiny.
Spoločnosť GRAITEC poskytuje zákazníkovi záruku na softvér v dĺžke jedného mesiaca. Táto záruka bude
spočívať v dodávkach aktualizácií softvéru zákazníkovi za účelom opravy hlavných zistených chýb.
Spoločnosť GRAITEC nemôže zaručiť, že je softvér vhodný pre určitú úlohu alebo vyhovuje potrebám
zákazníka. Záruky uvedené v tomto článku majú prednosť pred všetkými ostatnými zárukami. Akékoľvek
cesty alebo návštevy v prevádzke budú fakturované podľa cenníkov platných v čase vykonávania prác.
16. Vylúčenie záruk poskytovateľa licencie spoločnosti GRAITEC
Spoločnosť GRAITEC vylučuje všetky vyhlásenia, záruky alebo záruky v mene svojho poskytovateľa
licencie, spoločnosti Spatial Corp., a jej poskytovateľov licencie.
17. Pozastavenie práv
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V prípade neuhradenia faktúry zaslanej spoločnosťou GRAITEC za kúpu softvéru do pätnástich dní od
dátumu jej splatnosti sa poskytnuté práva pozastavujú, aby bolo nutné na túto skutočnosť zákazníka
formálne upozorniť. Akonáhle automaticky uplynie doba platnosti dočasného aktivačného kódu poskytnutého
zákazníkovi, bude prevádzka softvéru pozastavená a softvér nebude možné odomknúť, kým spoločnosť
GRAITEC neposkytne nový aktivačný kľúč, a to po úhrade splatnej čiastky. Uzamknutie softvéru nemá za
následok neplatnosť zmluvy a zákazník je naďalej povinný sa riadiť jej podmienkami, vr. povinnosti uhradiť
dlžnú sumu.
18. Ukončenie
Táto zmluva môže byť tiež ukončená, ak spoločnosť GRAITEC zašle formálne oznámenia a nedostane
odpoveď po dobu dlhšiu ako 2 týždne od doručenia oznámenia v nasledujúcich prípadoch:
- zákazník nesplní niektorú zo svojich povinností, podľa tejto zmluvy alebo jej príloh,
- dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva,
- zákazník sa ocitne v úpadku alebo vstúpi do nútenej správy.
Ukončenie zmluvy z tohto dôvodu nemá vplyv na právo spoločnosti GRAITEC požadovať náhradu škody.
19. Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti GRAITEC
Ak nebude dohodnuté inak konkrétnym písomným dokumentom podpísaným predstaviteľom spoločnosti
GRAITEC, je zodpovednosť spoločnosti GRAITEC obmedzená na náhradu škody, ktorá vznikla priamo z
preukázanej vady na jej strane. Nepriame škody alebo straty ako sú meškanie, strata výroby, ušlý zisk,
finančné náklady, obchodná strata alebo opatrenia tretích osôb voči zákazníkovi sú vylúčené. Náhrada,
ktorú je zákazník oprávnený požadovať, v žiadnom prípade neprekročí cenu softvéru bez DPH, ktorú
zákazník zaplatil. Spoločnosť GRAITEC za žiadnych okolností nezodpovedá za finančné dôsledky
odcudzenia, straty alebo zničenia softvérovej licencie. Zákazník je povinný informovať svojho poisťovateľa o
zakúpení softvéru a o jeho hodnote uvedenej v kúpnej zmluve.
20. Iné ustanovenia
Spoločnosť GRAITEC nenesie voči zákazníkovi zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností alebo za
omeškanie s plnením zmluvy v dôsledku vyššej moci alebo z akejkoľvek inej príčiny mimo jej primeranú
kontrolu. Táto zmluva sa uplatňuje aj v prípade hodnotenia softvéru. Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia
tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť zmluvy ako celku.
Ustanovenia tejto zmluvy a jej príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, možno meniť len písomným
dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nahrádza všetky dohody či záväzky, ako
ústne tak písomné, dohodnuté alebo podpísané medzi zmluvnými stranami pred uzavretím tejto zmluvy.
Touto zmluvou sa udeľujú práva a právne prostriedky spoločnosti Spatial Corp. so sídlom v štáte Delaware,
ktorá je poskytovateľom licencie spoločnosti GRAITEC, ako oprávnenej tretej osobe podľa tejto zmluvy.
21. Rozhodné právo a príslušnosť súdov
Táto zmluva sa riadi francúzskym právom. Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto
zmluvy, ktoré nemožno vyriešiť zmierom, budú predložené súdom v Paríži, ktoré sú výlučne príslušné, a to
aj v prípade konania proti ručiteľovi alebo viacerým žalovaným. Vecne príslušné sú výhradne súdy v Paríži.
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