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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. 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 pevný disk 

neprovozuschopného počítače, na němž byl její software nainstalován. 

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 
 

„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.   
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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. 
 
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 
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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. 
! 


