PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ
1.

Poskytovatel je oprávněn užívat všechny potřebné licence, nezbytné pro poskytování Služeb.
Poskytovatel je dále oprávněn nabízet užívání těchto licencí dalším subjektům nebo poskytovat
Služby s jejich využitím.
2. Poskytovatel je držitelem licencí v rámci platné smlouvy SPLA se společností Microsoft (dále též
jen "Produkty"). Na základě smlouvy SPLA je Poskytovatel oprávněn licencovat a poskytovat
třetí straně Produkty společnosti Microsoft, které jsou součástí Služby.
3. Objednatel je oprávněn využívat Služby výhradně ve svůj vlastní prospěch.
4. Pokud jsou součástí poskytnuté Služby produkty třetích stran, je Objednatel povinen zajistit, aby
programové produkty byly používány v souladu s licenčními podmínkami třetích stran. Pro
přístup Uživatelů k programovým produktům nesmí používat další systém, který by umožňoval
nepřímý sdílený přístup Uživatelů k programovému produktu (tzv. multiplexing). To platí i v
případě, že Objednatel používá Služby jako součást řešení, které poskytuje dalším stranám.
5. Pokud jsou objednané Služby licencované na základě počtu přistupujících Uživatelů, je
Objednatel povinen dodat Poskytovateli úplný seznam fyzických osob (jméno a příjmení), které
využívají Služby Poskytovatele, nejpozději při podpisu Smlouvy, a následně každý další
kalendářní měsíc, nejpozději však do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy
došlo k využití Služeb Poskytovatele. Jestliže seznam dle předchozí věty nebude dodán, má se
za to, že stav Uživatelů se v předchozím měsíci nezměnil.
6. Objednatel není oprávněn pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět
ani hostovat Služby společnosti Microsoft ani Služby Poskytovatele i kteroukoli jejich součást
třetím osobám s výjimkou využití ve formě softwarové služby poskytované v souladu s
podmínkami Smlouvy mezi objednatelem a Poskytovatelem, těmito Podmínkami a podmínkami
užívání Produktů.
7. Objednatel bere na vědomí, že dle platné smlouvy SPLA nemá k Produktům Poskytovatele
žádný vztah, ale je povinen užití Produktů evidovat a reportovat Poskytovateli, pokud to způsob
licencování dané Služby vyžaduje.
8. Objednatel si je vědom toho, že není oprávněn užívat Služby způsobem, který je v rozporu se
zákonem, předpisem, vládním nařízením či vyhláškou. Mimo jiné nesmí na server umisťovat
závadný obsah, vystavovat z něj závadný obsah, ale ani provádět instalace software bez
patřičného licenčního pokrytí.
9. Pokud Objednatel využívá či využil Služby nezákonně či v rozporu s předchozím bodem těchto
Podmínek, může Poskytovatel poskytování služby pozastavit. Objednatel souhlasí s přerušením
poskytování Služeb v případě, že pozastavení je vyžadováno zákonnými požadavky, potřebami
společnosti Microsoft nebo z důvodu porušení povinností Objednatele.
10. Objednatel si je vědom toho, že Produkty jsou chráněny autorskými a dalšími právy duševního
vlastnictví. Ochrana se týká Produktů a jejich jednotlivých částí a to včetně obrázků, fotografií,
videí, audia, animací, hudby, textů a softwarových komponent typu "applet". Objednatel nesmí
pozměňovat, odstraňovat nebo zakrývat ochranné známky a práva k duševnímu vlastnictví
Produktů, využitých k poskytování Služby.

11. Objednatel jako držitel nebo uživatel Služby si je vědom toho a souhlasí s tím, že není oprávněn
k převedení, poskytnutí či zpřístupnění jakýchkoliv vlastnických práv k Produktům nebo k
jakýmkoliv právům duševního vlastnictví.
12. Objednatel nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat, nebo provádět dekompozici kódu, s
výjimkou případu, kdy takovou činnost povoluje příslušná právní úprava.
13. Objednatel není oprávněn pořizovat jakékoliv kopie Produktů, s výjimkou nutné zálohy. Případné
záložní kopie je Objednatel povinen po zrušení služby znehodnotit.
14. Objednatel bere na vědomí, že v případě auditu týkajícího se dodržování licenčních podmínek
produktů třetí strany, je povinen za účelem auditu poskytnout osobě, jež je vlastníkem
autorských práv Produktu, veškerou součinnost a nezbytné informace (např. úplný výpis
produktů společnosti Microsoft instalovaných a využívaných v rámci poskytované Služby).
15. Objednatel může instalovat na svá zařízení klientský software pouze v souladu s touto
Smlouvou, Podmínkami, výhradně v souvislosti se Službami poskytovanými Poskytovatelem a v
souladu s podmínkami užívání Produktů.
16. Společnost Microsoft neposkytuje Objednateli žádnou technickou podporu.
17. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli resp. Uživateli technickou konzultaci bez
zbytečného odkladu, přičemž má právo podle rozsahu a charakteru konzultace požadovat po
Objednateli resp. Uživateli úhradu vynaložených nákladů a Objednatel resp. Uživatel se
zavazuje vyčíslené náklady Poskytovateli uhradit.
18. Jestliže Poskytovatel zjistí porušování licenčních podmínek ze strany Objednatele, bude v
maximální možné míře spolupracovat se společností Microsoft na odstranění a nápravě tohoto
nedostatku.
19. V případě, že Objednatel porušuje tyto Podmínky nebo licenční ujednání a náprava není možná,
může Poskytovatel ukončit Smlouvu a tedy i právo Objednatele používat Produkty, a to bez
ohledu na jakákoliv jiná práva Objednatele plynoucí ze Smlouvy, těchto Podmínek jakož i
dalších smluvních dokumentů. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem a
Poskytovatelem nebo Poskytovatelem a Microsoftem (který souvisí s užíváním Produktů
Objednatelem) je Objednatel povinen odstranit ze svých zařízení klientský software včetně
všech kopií Produktů a jejich součástí a to do 30 dnů od ukončení Smlouvy mezi Objednatelem
a Poskytovatelem.
20. Poskytovatel a společnost Microsoft se v zákonném rozsahu zříkají jakýchkoliv záruk a
odpovědnosti za jakékoliv škody a újmy ať přímé, nepřímé nebo následné, které by mohly
vzniknout v souvislosti s poskytovanými Službami.
21. Podmínky uvedené v tomto článku jsou trvale a neodvolatelně nadřazeny podmínkám
jakýchkoliv licenčních smluv společnosti Microsoft, které mohou být zobrazeny nebo
prezentovány v elektronické podobě v průběhu instalace nebo používání klientského softwaru.
22. Objednatel bez výhrady souhlasí s tím, že je odpovědný za jakékoliv porušení těchto Podmínek
též vůči společnosti Microsoft, která je oprávněna využít veškerých dostupných právních
prostředků k prosazení ochrany svých Produktů a k dodržení těchto Podmínek ve stejné míře,
jako Poskytovatel. V případě porušení těchto Podmínek ze strany Objednatele se Objednatel
zavazuje zprostit Poskytovatele jakékoliv odpovědnosti za porušení těchto Podmínek vůči
společnosti Microsoft stejně jako odpovědnosti společnosti Microsoft vůči třetím osobám, jejichž
práva by byla porušením Smlouvy nebo těchto Podmínek dotčena a to bez ohledu na důvod

porušení Smlouvy nebo těchto Podmínek. Na vyžádání je Objednatel povinen sdělit informace
vyžádané společností Microsoft přímo společnosti Microsoft.
23. Smluvní strany si ujednaly, že Smlouva je ve vztahu ke Službám, při nichž jsou Objednatelem
využívány produkty společnosti Microsoft, ve smyslu § 1767 Občanského zákoníku ve prospěch
společnosti Microsoft v tom smyslu, že společnost Microsoft je oprávněna vynucovat plnění
ustanovení Smlouvy a ověřovat dodržování Smlouvy Objednatelem nebo Uživateli.

