
 

Infor Licence Agreement (CZE) (CZE) (2012-11).docx 
 
Software License Agreement (Czech Republic) (Czech version) (2012-11)  
 
 
 

LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU  
 
ČÍSLO SMLOUVY: ________ 
 
TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU  („Smlouva“) je uzavřena mezi <VLOŽTE FIRMU ČESKÉ INFOR SPOLEČNOSTI> 
(„Infor“) a ________ („Nabyvatel“) k Datu účinnosti. Smluvní strany se dohodly následovně: 
 

1. Definice. 
 

(a) „Spřízněná osoba “ znamená jakoukoliv osobu přímo 
či nepřímo kontrolující Infor, kontrolovanou Inforem nebo 
pod společnou kontrolou s Inforem. 

 
(b) „Komponentový systém “ znamená jakékoli 

počítačové programové vybavení označené v příslušném 
Objednávkovém formuláři jako Komponentový systém.  

„Komponentové systémy “ znamená, společně, každý 
Komponentový systém uvedený v příslušném 
Objednávkovém formuláři uzavřeném mezi oběma 
smluvními stranami. 

 
(c) „Důvěrné informace “ znamená neveřejné informace 

Spřízněné osoby nebo některé smluvní strany, které byly 
jako důvěrné a/nebo zákonem chráněné označeny, nebo 
které, s přihlédnutím k dokumentům označeným za důvěrné 
a v souvislosti s nimi, by mohly být za takové rozumně 
považovány. Důvěrné informace společnosti Infor zahrnují 
zejména Dokumentaci, Komponentové systémy, veškerý 
software poskytnutý společně s Komponentovými systémy a 
veškeré algoritmy, metody, techniky, kódy (Zdrojový kód a 
Cílový kód) a postupy, které jsou v nich odhaleny nebo 
použity. Důvěrnými informacemi nejsou informace, které: (i) 
jsou nebo se stanou veřejně známými nikoliv z důvodu 
nedbalosti či porušení Přijímající strany, (ii) Poskytující 
strana pravidelně poskytuje třetím osobám bez omezení 
ohledně jejich poskytování, (iii) Přijímající strana získala od 
třetí osoby bez omezení ohledně jejich poskytování a bez 
porušení závazku neposkytnutí, nebo (iv) jsou nezávisle 
vyvinuty Přijímající stranou bez přístupu k Důvěrným 
informacím. 

 
(d) „Dodací adresa “ znamená dodací adresu Nabyvatele 

uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako 
dodací adresa.  

 
(e) „Datum dodání  znamená ve spojení s každým 

Komponentovým systémem: (a) den, kdy společnost Infor 
předá Komponentový systém přepravci, F.O.B. místo 
vykládky, k odeslání na Dodací adresu či jinou adresu 
uvedenou Nabyvatelem, (b) den, kdy společnost Infor 
poskytne Nabyvateli elektronický přístup ke 
Komponentovému systému například sdělením URL, kde 
lze Komponentový systém ihned stáhnout, společně 
s přístupovými kódy umožňujícími stažení a přístup do 
Komponentového systému, nebo (c) den, kdy Nabyvatel 
skutečně obdrží Komponentový systém, podle toho, k čemu 
dojde nejdříve.  

 
(f) „Poskytující strana “ znamená stranu poskytující 

Důvěrné informace podle této Smlouvy.  
 
(g) „Dokumentace “ znamená v daný okamžik aktuální 

provozní a technickou dokumentaci poskytnutou společností 
Infor, která se týká funkcí, prvků a provozu 
Komponentového systému.  

 
(h) „Zdokumentovaná chyba “ znamená významnou 

odchylku mezi v daný okamžik aktuální, obecnou verzí 
základního Komponentového systému a jeho Dokumentací, 
v souvislosti s níž Nabyvatel společnosti Infor předal 
dostatek informací, aby mohli její zástupci odchylku 
replikovat v počítačové konfiguraci, která je v podstatných 
ohledech podobná jako Vybavení a zároveň je pod kontrolou 
společnosti Infor.  

 
(i) „Datum ú činnosti “ znamená datum uvedené na 

podpisové stránce této Smlouvy jako datum účinnosti; 
 
(j) „Vybavení “ znamená hardwarovou a/nebo softwarovou 

systémovou konfiguraci (např. počítač, počítačová 
platforma, operační systémy a/nebo systém pro správu dat) 
specifikovanou v Objednávkovém formuláři, nebo, není-li 
taková specifikace obsažena v Objednávkovém formuláři, 
hardwarovou a/nebo softwarovou systémovou konfiguraci, 
v níž společnost Infor obecně podporuje používání 
Komponentového systému.  

 
(k) „Práva z duševního vlastnictví “ znamená veškerá 

práva k patentům, patentovým přihláškám, autorská práva, 
registrace autorských práv, práva k obchodnímu tajemství, 
ochranným známkám a servisním značkám (včetně 
veškerých případných odvozenin výše uvedeného).  

 
(l) „Zaměstnanci nabyvatele “ znamená: (i) zaměstnance 

Nabyvatele, kteří mají potřebu vědět a (ii) poradce třetích 
stran najaté Nabyvatelem, kteří mají potřebu vědět, kteří byli 
předem písemně schváleni společností Infor a kteří před 
získáním přístupu ke Komponentovým systémům podepsali 
smlouvu o neposkytnutí, schválenou společností Infor, a 
zaplatili všechny příslušné poplatky. 

 
(m) „Prodejce “ znamená třetí osobu uvedenou na 

Objednávkovém formuláři, která má se společností Infor 
uzavřenou smlouvu opravňující ji prodávat Komponentové 
systémy a související služby, údržbu a podporu Nabyvateli.  
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(n) „Cílový kód “ znamená počítačové programy 
sestavené, kompilované nebo převedené na magnetický 
nebo elektronický binární formát, který je čitelný a použitelný 
v počítačovém vybavení. 

 
(o) „Objednávkový formulá ř“ znamená každý 

objednávkový formulář nebo podobný objednávkový 
dokument (včetně Softwarových dodatků) uzavřený mezi 
smluvními stranami, zahrnující podmínky této Smlouvy 
a/nebo Smlouvy o podpoře, v němž jsou mimo jiné uvedeny 
Komponentové systémy, související poplatky a Uživatelská 
omezení.  

 
(p) „Datum objednávkového formulá ře“ znamená 

datum uvedené na příslušném Objednávkovém formuláři 
jako Datum objednávkového formuláře. 

 
(q) „Přijímající strana “ znamená stranu přijímající 

Důvěrné informace podle této Smlouvy.  
 
(r) „Softwarový dodatek “ znamená ve spojení 

s Komponentovým systémem dodatek k příslušnému 
Objednávkovému formuláři, který obsahuje dodatečné 
podmínky, ujednání, omezení, případně další informace 
ohledně daného Komponentového systému. V případě 
jakýchkoliv rozporů mezi podmínkami Softwarového 
dodatku a podmínkami této Smlouvy nebo příslušného 
Objednávkového formuláře rozhodují podmínky 
Softwarového dodatku. 

 
(s) „Zdrojový kód “ znamená počítačové programy 

napsané v programovacím jazyce vyšší úrovně a čitelný 
lidmi. 

 
(t) „Smlouva o podpo ře“ znamená Smlouvu o podpoře 

softwaru uzavřenou mezi stranami k Datu účinnosti. 
 
(u) „Poskytovatel licence – t řetí strana “ znamená třetí 

stranu, jejíž softwarové produkty („Produkty t řetí strany “) 
byly zpřístupněny společnosti Infor za účelem jejich 
distribuce a licencování v souladu s podmínkami 
upravenými ve smlouvě této třetí strany se společností Infor 
(„Smlouva s t řetí stranou “). 

 
(v) „Uživatelská omezení “ znamená jakákoli uživatelská 

omezení Komponentového systému uvedená na 
Objednávkovém formuláři (například zejména počet 
uživatelů uvedených jménem nebo počet uživatelů 
souběžně užívajících Komponentový systém). 

 
2. Právo ud ělit licenci a vlastnické právo.  Společnost 

Infor je oprávněna udělit Nabyvateli tuto licenci k užívání 
Komponentových systémů. Společnost Infor vlastní veškerá 
práva, tituly a podíly v Komponentových systémech, 
případně je oprávněn poskytovat k nim licenci.  

 
3. Licence.  V závislosti na podmínkách a ujednáních této 

Smlouvy a příslušného Objednávkového formuláře (včetně 
zejména pokud jde o podmínky předčasného ukončení) 
společnost Infor poskytuje Nabyvateli časově neomezenou 

(není-li na Objednávkovém formuláři uvedeno jinak), 
nevýhradní a nepřenosnou licenci (bez práva dalšího 
pronájmu, dalšího licencování nebo postoupení) používat 
Komponentové systémy (včetně jakýchkoliv aktualizací, 
rozšíření nebo úprav  Komponentových systémů, 
poskytnutých společností Infor podle Smlouvy o podpoře) ve 
Vybavení pro účely jeho vlastních interních výpočetních 
operací. Počítačem čitelné nosiče obsahující 
Komponentové systémy mohou rovněž obsahovat 
softwarové programy, pro které nebyla Nabyvateli 
poskytnuta licence k užívání. Nabyvatel nesmí používat 
takové softwarové programy, pro které mu nebyla výslovně 
poskytnuta licence k užívání podle této Smlouvy. Všechna 
práva, která nejsou výslovně poskytnuta v této Smlouvě, 
jsou výslovně vyhrazena. 

 
(a) Dokumentace. Pokud není v příslušném Softwarovém 

dodatku uvedeno jinak, může si Nabyvatel vyhotovit 
přiměřený počet kopií Dokumentace ke každému 
Komponentovému systému pro vlastní potřebu v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. 

 
(b) Dodatečná omezení používání Komponentových 

systémů. Užívání Komponentových systémů Nabyvatelem 
je omezeno Uživatelskými omezeními uvedenými 
v příslušném Objednávkovém formuláři. Pokud to není 
v rozporu s příslušným zákonem, Nabyvatel nesmí provádět 
zpětné inženýrství, rozkládat nebo dekompilovat 
Komponentové systémy ani nesmí takovou činnost umožnit. 
Nabyvatel nesmí používat Komponentové systémy 
k poskytování zpracovatelských služeb výpočetního 
střediska či k jinému poskytování služeb zpracování dat 
třetím osobám. Nabyvatel nedovolí, aby byly Komponentové 
systémy používány nebo plně nebo částečně poskytnuty jiné 
osobě než Zaměstnancům nabyvatele. Nabyvatel bere na 
vědomí a souhlasí, že používání Komponentových systémů 
z jeho strany podléhá zákonům na kontrolu vývozu vlády 
USA a dalším příslušným zákonům na kontrolu vývozu a 
dovozu. Nabyvatel se zavazuje, že Komponentové systémy 
ani jakýkoliv jejich přímý produkt nebude přímo ani nepřímo 
vyvážet nebo zpětně vyvážet v rozporu s uvedenými zákony 
či používat pro jakýkoliv účel zakázaný řečenými zákony. 
Nabyvatel bere na vědomí, že k provozu Komponentového 
systému může být vyžadován zvláštní bezpečností program 
nebo kód („Klíč“). Jakýkoliv takový Klíč může bránit tomu, 
aby byl Komponentový systém provozován (i) na konfiguraci 
jiné než je konfigurace Vybavení, nebo (ii) počtem uživatelů, 
který převyšuje maximální počet uživatelů uvedený 
na Objednávkovém formuláři.  

 
(c) Oznámení o právech z duševního vlastnictví. 

Nabyvatel nesmí odstraňovat nebo upravovat oznámení o 
Právech z duševního vlastnictví v Komponentových 
systémech obsažená či oznámení s nimi jinak poskytnutá 
společností Infor. Současně s úplnými nebo částečnými 
kopiemi Komponentových systémů, které vytváří, je 
Nabyvatel povinen reprodukovat i neupravená oznámení o 
Právech z duševního vlastnictví. 
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(d) Upozornění. Může se stát, že aby mohl Nabyvatel 
používat některý Komponentový systém, bude muset získat, 
nainstalovat a uchovávat společností Infor podporované 
verze určitých softwarových produktů, databázových 
softwarů a softwarových/hardwarových periferních zařízení. 
Prostřednictvím tohoto upozornění společnost Infor 
doporučuje Nabyvateli, aby si vyžádal informaci o všech 
takových potřebných softwarových produktech, 
databázových softwarech a softwarových/hardwarových 
periferních zařízeních.  

 
(e) Zdrojový kód. Pokud není v příslušném 

Objednávkovém formuláři uvedeno jinak, není Nabyvatel 
oprávněn užívat Zdrojový kód Komponentového systému, 
ani k němu nemá přístup či žádná jiná práva. Pokud je dle 
Objednávkového formuláře udělena Nabyvateli licence 
k užití Zdrojového kódu určitého Komponentového systému, 
má Nabyvatel omezené právo užít takový Zdrojový kód 
k modifikaci Komponentového systému pro své vlastní 
interní výpočetní operace. V souladu s uvedeným Nabyvatel 
nepředá Zdrojový kód Komponentového systému nebo jeho 
část žádné třetí osobě kromě Zaměstnanců Nabyvatele, 
které před tím, než získají přístup ke Zdrojovému kódu, 
písemně informoval o závazku neposkytnutí platném pro 
něho a pro tyto Zaměstnance nabyvatele podle této 
Smlouvy. Nabyvatel je povinen poskytnout společnosti Infor 
výhradní licenci pro celou dobu trvání autorského práva 
s právem dalšího licencování a právem postoupení licence 
ke všem odvozeným dílům Komponentového systému, i 
kdyby je vytvořil výhradně Nabyvatel v souladu s licencí 
k užití Zdrojového kódu podle této Smlouvy („Odvozená 
díla “). Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Infor si 
ponechává všechna práva, nároky a podíly ve 
všech případných Odvozených dílech, která společnost Infor 
vytvoří. Pokud budou Odvozená díla vytvořena 
Nabyvatelem pouze částečně, níže uvedené závazky budou 
platit přiměřeně pro příslušnou část Odvozených děl. 
Nabyvatel je povinen oznámit společnosti Infor veškeré 
případy Odvozených děl, které vytvoří a na výzvu 
společnosti Infor uzavřít licenční smlouvu do 10 pracovních 
dní od doručení této výzvy. Společnost Infor je oprávněna 
vyzvat Nabyvatele, aby uzavřel licenční smlouvu o 
jakýchkoli Odvozených dílech do 6 měsíců od doručení 
oznámení Nabyvatele  nebo od chvíle, kdy se společnost 
Infor dozvěděla o existenci těchto Odvozených děl. 
V závislosti na podmínkách a ujednáních této Smlouvy je 
společnost Infor povinna poskytnout Nabyvateli (je-li 
Nabyvatel podle této Smlouvy licencován k užití Zdrojového 
kódu) časově neomezenou (není-li v Objednávkovém 
formuláři stanoveno jinak), nevýhradní a nepřenosnou 
licenci  poskytnutou na celou dobu trvání autorského práva 
(bez práva dalšího licencování nebo postoupení) používat a 
kopírovat pro účely použití Odvozená díla vytvořená 
Nabyvatelem nebo vytvořená společností Infor na žádost a 
po úhradě Nabyvatele pro účely jeho vlastních interních 
výpočetních operací. Na výzvu Nabyvatel poskytne 
společnosti Infor kopie (včetně veškeré s tím související 
dokumentace) veškerých Odvozených děl, které vytvořil, a 
podepíše a doručí společnosti Infor veškeré dokumenty 
přiměřeně nezbytné k tomu, aby společnosti Infor připadla 

všechna práva, nároky a podíly v Odvozených dílech. 
Nabyvatel je povinen poskytnout společnosti Infor licenci 
k Odvozeným dílům podle tohoto článku bezplatně. 

 
4. Dodání.  Pokud není v příslušném Objednávkovém 

formuláři uvedeno jinak, Datum dodání nastane nejpozději 
třicet (30) dnů po Datu Objednávkového formuláře.  

 
5. Úhrada a dan ě. 
 
(a) Úhrada. Nabyvatel uhradí společnosti Infor veškeré 

licenční poplatky (jak jsou tyto specifikovány 
v Objednávkovém formuláři) do patnácti (15) dnů od Data 
Objednávkového formuláře a veškeré faktury do patnácti 
(15) dnů od jejich vystavení. Na zpožděných úhradách 
narůstá úrok z prodlení buď (i) v sazbě jednoho a půl 
procenta (1,5 %) měsíčně; nebo (ii) podle nejvyšší možné 
sazby povolené podle příslušných právních předpisů (která 
v současné době odpovídá ročně výši repo sazby stanovené 
Českou národní bankou pro poslední den kalendářního 
pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž 
došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů), podle 
toho, která z nich je nižší. 

 
(b) Daně a dopravní poplatky. V případě, že bude nutné 

uhradit jakoukoli daň z jakékoliv platby obdržené společností 
Infor (kromě daní vycházejících z čistého příjmu nebo 
základního kapitálu společnosti Infor) nebo bude nutné 
uhradit jakékoli dopravní poplatky či jakékoli jiné poplatky 
vyžadované právními předpisy podle této Smlouvy a 
související s Komponentovými systémy či z jakékoli služby 
nebo úhrady podle této Smlouvy, bude licenční poplatek 
uvedený v příslušném Objednávkovém formuláři zvýšen o 
částku takové daně a poplatku vyžadovaného právními 
předpisy (a splatný včetně této částky). Případné příslušné 
částky daně jako např. DPH a poplatky vyžadované 
právními předpisy nejsou zahrnuty v poplatcích uvedených 
v této Smlouvě či jakémkoliv Objednávkovém formuláři. 
Příslušné částky daní, jako např. DPH, dopravních poplatků 
a jakýchkoli poplatků vyžadovaných právními předpisy, které 
nejsou zahrnuty do licenčního poplatku v Objednávkovém 
formuláři, budou uvedeny na příslušných fakturách. Pro 
vyloučení pochybností bylo dohodnuto následující: DPH 
bude uhrazena v souladu s platnými zákony Nabyvatelem. 
 

 
6. Omezená záruka, odmítnutí dalších záruk a opravn é 

prost ředky.  
 
(a) Omezená záruka za software společnosti Infor a 

opravný prostředek při jejím porušení. Společnost Infor 
zaručuje, že každý Komponentový systém licencovaný 
Nabyvateli bude fungovat bez Zdokumentované chyby po 
dobu devadesáti (90) dnů od Data dodání. Společnost Infor 
zaručuje, že média, na nichž bude Komponentový systém 
dodán, nebudou obsahovat podstatná poškození  pokud jde 
o materiál nebo výrobu, po dobu devadesáti (90) dnů od 
Data dodání. Jedinou povinností společnosti Infor 
v souvislosti s nedodržením uvedených záruk bude oprava 
nebo výměna příslušného Komponentového systému nebo 
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médií. Pokud společnost Infor nebude schopna opravit nebo 
vyměnit příslušný Komponentový systém nebo média 
v přiměřené době, pak v závislosti na omezeních uvedených 
v článku 15 této Smlouvy může Nabyvatel uplatnit opravné 
prostředky podle zákona k dosažení náhrady přímých škod 
způsobených porušením příslušné záruky. Opravné 
prostředky uvedené v tomto odstavci 6(a) jsou výhradními 
prostředky, nahrazují všechny ostatní opravné prostředky a 
představují výhradní povinnosti společnosti Infor při 
porušení uvedených záruk. Jakékoliv nároky z porušení 
záruk je Nabyvatel povinen uplatnit u společnosti Infor 
v záruční době, jinak příslušné nároky zanikají. 

 
(b) Odmítnutí dalších záruk. Omezené záruky v tomto 

článku 6 ve prospěch Nabyvatele jsou výhradní a nahrazují 
veškeré další záruky. SPOLEČNOST INFOR 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO 
KONKLUDENTNÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV TYPU VE 
SPOJENÍ S KOMPONENTOVÝMI SYSTÉMY ČI JEJICH 
ČÁSTÍ ČI JAKOUKOLIV JINOU ZÁLEŽITOSTÍ PODLE 
TÉTO SMLOUVY. SPOLEČNOST INFOR VÝSLOVNĚ 
ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ, 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ 
ÚČEL. SPOLEČNOST INFOR VÝSLOVNĚ NEZARUČUJE, 
ŽE KOMPONENTOVÉ SYSTÉMY NEBO JEJICH ČÁST 
BUDOU BEZ CHYB, BUDOU FUNGOVAT BEZ 
PŘERUŠENÍ, BUDOU KOMPATIBILNÍ S JINÝM 
HARDWAREM NEBO SYSTÉMOVOU SOFTWAROVOU 
KONFIGURACÍ NEŽ VYBAVENÍM NEBO ŽE SPLNÍ 
POŽADAVKY NABYVATELE.  

 
(c) Zrušení omezené záruky. Společnost Infor neponese 

žádnou odpovědnost podle tohoto článku 6, pokud bude 
domnělé porušení záruky způsobeno: (i) jakoukoliv úpravou 
Komponentového systému, (ii) tím, že Nabyvatel bez 
zbytečného odkladu neprovede změny předložené 
společností Infor s cílem opravit nebo vylepšit 
Komponentový systém, nebo (iii) použitím nebo 
zkombinováním Komponentového systému s jakýmkoliv 
počítačem, počítačovou platformou, operačním systémem 
a/nebo systémem pro správu dat odlišných od Vybavení. 
V případě, že domnělé porušení záruky souvisí s Produktem 
třetí strany, na nějž se  v souladu se Smlouvou s třetí 
stranou vztahuje záruka omezenější než záruka podle 
odstavce 6(a) výše, bude odpovědnost společnosti Infor 
podle této Smlouvy dále odpovídajícím způsobem omezena. 
Omezená záruka podle odstavce 6(a) se nevztahuje na (i) 
aktualizace, rozšíření nebo úpravy poskytnuté podle 
Smlouvy o podpoře nebo (ii) dříve licencované 
Komponentové systémy, u nichž Nabyvatel mění 
uživatelská omezení (například zejména změna počtu 
uživatelů) v souladu s Objednávkovým formulářem.  

 
(d) NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO Ú ČELU. SMLUVNÍ 

STRANY SE DOHODLY, ŽE OMEZENÍ UVEDENÁ 
V ČLÁNCÍCH 6 A 15 PŘETRVAJÍ A BUDOU PLATIT I 
V PŘÍPADĚ, KDY SE ZJISTÍ, ŽE NĚKTERÝ OMEZENÝ 
OPRAVNÝ PROSTŘEDEK UVEDENÝ V TÉTO SMLOUVĚ 
NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ Ú ČEL, A BEZ OHLEDU NA TO, 

ŽE NABYVATEL PŘÍPADNĚ PŘIJAL KOMPONENTOVÉ 
SYSTÉMY NEBO SLUŽBU PODLE TÉTO SMLOUVY.  

 
(e) VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI. KOMPONENTOVÉ 

SYSTÉMY NEJSOU BEZPORUCHOVÉ A NEJSOU 
URČENY, VYRÁBĚNY ANI ZAMÝŠLENY PRO POUŽITÍ 
V ON-LINE ŘÍDICÍCH ZAŘÍZENÍCH V RIZIKOVÝCH 
PROSTŘEDÍCH VYŽADUJÍCÍCH BEZPORUCHOVÝ 
PROVOZ, JAKO JSOU NAP ŘÍKLAD JADERNÁ 
ZAŘÍZENÍ, LETECKÁ NAVIGACE NEBO LETECKÉ 
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, HROMADNÁ DOPRAVA, 
ŘÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU, ZDRAVOTNICKÉ 
PŘÍSTROJE UDRŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO 
ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY, KDE BY SELHÁNÍ 
KOMPONENTOVÝCH SYSTÉMŮ MOHLO PŘÍMO 
ZPŮSOBIT SMRT, ÚRAZ NEBO ROZSÁHLÉ HMOTNÉ ČI 
EKOLOGICKÉ ŠKODY („VYSOCE RIZIKOVÉ 
ČINNOSTI”). SPOLEČNOST INFOR V SOULADU S TÍM 
ODMÍTÁ JAKOUKOLIV VÝSLOVNOU NEBO 
KONKLUDENTNÍ ZÁRUKU VHODNOSTI PRO VYSOCE 
RIZIKOVÉ ČINNOSTI. NABYVATEL SOUHLASÍ, ŽE 
SPOLEČNOST INFOR NENESE ŽÁDNOU 
ODPOVĚDNOST ZA NÁROKY NEBO ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S  VYUŽITÍM 
KOMPONENTOVÝCH SYSTÉMŮ PRO TAKOVÉ VYSOCE 
RIZIKOVÉ ČINNOSTI. 

 
7. Důvěrné informace.  Pokud není v této Smlouvě 

uvedeno jinak, Přijímající strana neposkytne Důvěrné 
informace Poskytující strany třetí osobě ani tyto informace 
nepoužije. Přijímající strana při ochraně důvěrnosti 
Důvěrných informací Poskytující strany uplatní minimálně 
stejnou úroveň péče, jakou uplatňuje při ochraně svých 
vlastních Důvěrných informací, avšak v každém případě 
minimálně na úrovni přiměřené péče. Závazky podle této 
Smlouvy týkající se neposkytování a nepoužívání informací 
zůstanou plně platné a účinné ve spojení s každou 
Důvěrnou informací po dobu deseti (10) let poté, co 
Přijímající strana obdrží danou Důvěrnou informaci, 
s výjimkou Důvěrných informací ve spojení 
s Komponentovými systémy a jakýmikoliv jinými 
softwarovými programy poskytnutými s Komponentovými 
systémy. Povinnost Nabyvatele uchovávat Komponentové 
systémy a jakékoliv jiné s nimi poskytnuté softwarové 
programy, včetně všech algoritmů, metod, technik, kódů a 
postupů v nich odhalených, jako důvěrné však trvá bez 
časového omezení.   

 
8. Odškod ění ze strany spole čnosti Infor . Společnost 

Infor bude obhajovat, odškodní a zbaví Nabyvatele 
odpovědnosti za veškeré případné škody, náklady a výdaje, 
které mu vzniknou následkem tvrzení třetí strany, že 
Komponentový systém porušuje jakékoliv autorské právo 
jiné osoby. Povinnosti společnosti Infor podle tohoto článku 
jsou výslovně podmíněny následujícím: (i) Nabyvatel musí o 
takovém nároku bezodkladně informovat společnost Infor, 
(ii) Nabyvatel musí společnosti Infor písemně svěřit výhradní 
kontrolu nad obhajobou proti takovému nároku a nad 
veškerým jednáním ohledně jeho urovnání nebo vypořádání 
(pokud se Nabyvatel v takovém řízení rozhodne zastupovat 
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své vlastní zájmy, může tak učinit na vlastní náklady, avšak 
nesmí to být na újmu práva společnosti Infor kontrolovat 
obhajobu proti nároku či jednat o jeho urovnání nebo 
vypořádání), (iii) Nabyvatel musí spolupracovat se 
společností Infor s cílem usnadnit vypořádání nebo obhajobu 
proti nároku. Společnost Infor neponese žádnou 
odpovědnost podle této Smlouvy, pokud nárok vznikne 
z důvodu (a) jakékoliv úpravy Komponentového systému, 
nebo (b) použitím nebo zkombinováním Komponentového 
systému s jakýmkoliv počítačem, počítačovou platformou, 
operačním systémem a/nebo systémem pro správu dat 
odlišných od Vybavení. Pokud jakýkoliv Komponentový 
systém je nebo by se podle názoru společnosti Infor mohl 
stát předmětem nároku z důvodu porušování autorského 
práva, společnost Infor dle svého uvážení a na své náklady: 
(A) zajistí pro Nabyvatele právo nadále používat 
Komponentový systém podle podmínek této Smlouvy, nebo 
(B) nahradí Komponentový systém produkty, které jsou 
z hlediska funkce v podstatě rovnocenné, případně upraví 
Komponentový systém tak, aby autorské právo neporušoval 
a byl z hlediska funkce v podstatě rovnocenný, nebo (C) 
nahradí Nabyvateli část licenčního poplatku uhrazeného 
společnosti Infor za Komponentový systém, resp. 
Komponentové systémy, které jsou příčinou daného nároku, 
po odečtení poplatku za používání vypočteného na základě 
lineárního odpisu při předpokladu pětileté (5) životnosti pod 
podmínkou, že Nabyvatel tento Komponentový systém vrátil 
nebo zničil a přestal jej používat. Bez ohledu na jakékoli 
odlišné ujednání v této Smlouvě, pokud se tvrzení třetí 
strany o porušení autorského práva týká Produktu třetí 
strany, na nějž se v souladu se Smlouvou s třetí stranou 
vztahují podmínky odškodnění omezenější než podmínky 
obsažené v této Smlouvě, bude odpovědnost společnosti 
Infor podle této Smlouvy dále odpovídajícím způsobem 
omezena. VÝŠE UVEDENÉ STANOVÍ VÝHRADNÍ 
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI INFOR 
VE SPOJENÍ S PORUŠOVÁNÍM PRÁV Z DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍ. 

 
9. Doba účinnosti smlouvy a její ukon čení. 
 
(a) Právo na ukončení smlouvy. Pokud kterákoli smluvní 

strana podstatným způsobem poruší kterékoli podstatné 
ustanovení této Smlouvy nebo Objednávkového formuláře 
(včetně zejména povinnosti uhradit licenční poplatky) a 
nenapraví takové porušení (pokud lze takové porušení 
napravit) do třiceti (30) dnů od obdržení písemného 
upozornění na takové porušení, může druhá smluvní strana 
tuto Smlouvu  (včetně všech Objednávkových formulářů 
podle této Smlouvy) ukončit. Bez ohledu na výše uvedené, 
pokud nelze takové podstatné porušení ani přes snahu 
porušující smluvní strany napravit, druhá smluvní strana má 
právo ukončit tuto Smlouvu (včetně všech Objednávkových 
formulářů podle této Smlouvy) písemnou výpovědí s 
výpovědní lhůtou kratší než třicet (30) dní. Oznámení o 
domnělém porušení záruky zaslané společnosti Infor není 
oznámením o ukončení této Smlouvy.  

 
(b) Důsledek ukončení smlouvy. Při ukončení této 

Smlouvy jakoukoliv smluvní stranou Nabyvatel přestane 

dále používat Komponentové systémy a urychleně 
společnosti Infor vrátí nebo (na její žádost) zničí všechny 
kopie Komponentových systémů, přičemž jí tuto skutečnost 
písemně potvrdí potvrzením podepsaným svým řádně 
oprávněným zástupcem. Ukončení této Smlouvy nezbavuje 
žádnou smluvní stranu povinnosti provést úhrady, které 
případně dluží druhé smluvní straně podle podmínek této 
Smlouvy.  

 
(c) Přetrvání povinností. Veškeré povinnosti týkající se 

nepoužívání a neposkytování Důvěrných informací, 
odškodnění a omezení odpovědnosti a další ustanovení této 
Smlouvy, které vzhledem ke své povaze přetrvají i po 
ukončení Smlouvy, přetrvají i po ukončení této Smlouvy. 

 
(d) Ukončení Smlouvy bez újmy na ostatních právech a 

opravných prostředcích. Ukončení této Smlouvy bude bez 
újmy na možnosti kterékoliv smluvní strany uplatnit ostatní 
opravné prostředky, které má tato strana k dispozici.  

 
10. Oznámení.  Veškerá oznámení a další sdělení 

vyžadovaná nebo povolená podle této Smlouvy nebo 
vyžadovaná právními předpisy musí být písemná a musí být 
podána osobně, doporučenou poštou s dodejkou, faxem 
s potvrzením zaslaným poštou 1. třídy, anebo kurýrní 
službou. Oznámení se zasílají na adresu příslušné smluvní 
strany uvedenou na podpisové stránce této Smlouvy, 
případně na jinou adresu, kterou smluvní strana později určí 
pro zasílání oznámení v souladu s tímto článkem. Nabyvatel 
zašle kopii upozornění o podstatném porušení, případně 
výpovědi Smlouvy urychleně společnosti Infor , 
Rechtsabteilung, Hauerstrasse 12, 66299 Friedrichsthal, 
SRN, fax: +49-6897-9833275, případně na jinou adresu, 
kterou společnost Infor později určí pro zasílání oznámení. 

 
11. Vyšší moc.  S výjimkou povinnosti hradit poplatky 

podle této Smlouvy, žádná smluvní strana není vůči druhé 
smluvní straně odpovědná za neplnění nebo zpožděné 
plnění této Smlouvy v důsledku okolností mimo její 
přiměřený vliv, včetně války, teroristických útoků, přírodních 
katastrof, nehod, pracovních nepokojů, kroků, opomenutí 
nebo neplnění povinností třetích osob a úředních, správních 
nebo soudních kroků, které nejsou chybou neplnící nebo 
opožděně plnící smluvní strany, případně jakékoliv hrozby 
výše uvedených událostí. 

 
12. Postoupení smlouvy.  Nabyvatel nesmí postupovat 

ani jinak převádět žádná svá práva nebo povinnosti podle 
této Smlouvy, ať už na základě zákona nebo jinak, a 
jakýkoliv pokus o takový převod je bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti Infor neplatný a neúčinný. 
Pro účely této Smlouvy „postoupení“ zahrnuje užívání 
Komponentových systémů ve prospěch třetí osoby při 
spojení, akvizici nebo jiné konsolidaci s Nabyvatelem, 
včetně nové nebo přetrvavší osoby, jež je výsledkem 
takového spojení, akvizice nebo jiné konsolidace.  

 
13. Nezřeknutí se práv.  Neuplatnění některého práva 

smluvní stranou ve spojení s jedním nebo přetrvávajícím 
porušením této Smlouvy nepředstavuje zřeknutí se možnosti 
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této smluvní strany uplatnit takové právo později ve spojení 
s jiným nebo následným porušením. 

 
14. Rozhodný právní řád, odd ělitelnost smlouvy, 

jurisdikce.  Tato Smlouva a její výklad se řídí zákony České 
republiky, zejména obchodním zákoníkem (zákon č. 
513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jak platí pro 
dohody uzavřené a kompletně plněné v této jurisdikci, avšak 
vyjma ustanovení o volbě práva. Tato Smlouva je původně 
vypracována v anglickém jazyce a v případě jakýchkoliv 
rozporů v jejích překladech je rozhodující její anglická verze. 
Pokud by jakékoliv ustanovení této Smlouvy bylo neplatné 
nebo nevymahatelné, považuje se za vyjmuté ze znění 
Smlouvy a zbývající ustanovení zůstávají plně platné a 
účinné. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou (včetně zejména její platnosti, jejího výkladu a 
použitelnosti) budou s konečnou platností rozhodnuty 
příslušným soudem. V souladu s ustanoveními § 89a 
občanského soudního řádu ČR se strany výslovně dohodly 
na Městském soudu v Praze jako na místně příslušném 
soudu.   

 
15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. 
 
 (a) OMEZENÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI 

INFOR. SPOLEČNOST INFOR, JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY 
A POSKYTOVATELÉ LICENCE – T ŘETÍ STRANY 
NEMAJÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ŠKODU, KTERÁ 
VZNIKNE VE SPOJENÍ S KOMPONENTOVÝMI 
SYSTÉMY, TOUTO LICENCÍ A DALŠÍMI ZÁLEŽITOSTMI 
TÝKAJÍCÍMI SE TÉTO SMLOUVY (A Ť UŽ JE DŮVOD 
ŽALOBY JAKÝKOLIV). 

 
  
 (b) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPECIFIKOVANÉ 

V TOMTO ČLÁNKU 15 SE NEPOUŽIJE PRO P ŘÍPADY 
ŠKODY, KTERÁ JE ZP ŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ. 

 
16. Dodržování zákon ů. Nabyvatel je povinen dodržovat 

veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující se na 
používání Komponentových systémů.  

 
17. Právo na kontrolu.  Společnost Infor (včetně třetí 

strany – kontrolora pověřeného společností Infor) může 
kontrolovat záznamy a systémy Nabyvatele s cílem zajistit 
dodržování podmínek této Smlouvy a jednotlivých 
Objednávkových formulářů. Společnost Infor oznámí 
Nabyvateli takovou kontrolu písemně nejpozději deset (10) 
pracovních dnů předem. Tyto kontroly lze provádět v běžné 
pracovní době v prostorách Nabyvatele a kontrola nesmí 
nepřiměřeně narušovat jeho podnikatelskou činnost. 
Společnost Infor nesmí provádět kontroly u Nabyvatele 

častěji než jednou za šest (6) měsíců. Pokud se při kontrole 
zjistí, že Nabyvatel používá Komponentový systém 
v rozporu s licencí poskytnutou touto Smlouvou (například 
pro více uživatelů, než pro kolik má licenci podle této 
Smlouvy), Nabyvatel nad rámec jakýchkoliv jiných 
opravných prostředků, které má společnost Infor k dispozici, 
ihned nahradí společnosti Infor náklady na takovou kontrolu 
a doplatí související licenční poplatky a poplatky za Podporu 
(jak jsou definovány ve Smlouvě o podpoře) podle ceníků 
společnosti Infor platných v daném okamžiku, včetně 
případných poplatků z prodlení.  

 
18. Různé. Společnost Infor je oprávněna odkazovat na 

tuto Smlouvu v jednom nebo více tiskových prohlášení; jinak 
nebudou činěna nebo uvolněna do žádného sdělovacího 
prostředku žádná veřejná prohlášení ohledně existence této 
Smlouvy nebo podmínek v ní uvedených, s výjimkou 
případů, kdy je udělen předchozí souhlas obou smluvních 
stran nebo kdy je tak vyžadováno právními předpisy. 
Společnost Infor a Nabyvatel jsou nezávislými smluvními 
stranami podle této Smlouvy, a žádné ustanovení této 
Smlouvy nebude vykládáno tak, že zakládá mezi smluvními 
stranami partnerství (partnership), společný podnik nebo 
vztah obchodního zastoupení. Tato Smlouva bude 
vykládána tak, jako by byla připravena oběma smluvními 
stranami a nebude vykládána přísně v neprospěch jedné 
smluvní strany.  

 
19. Úplná smlouva.  Tato Smlouva představuje úplnou 

dohodu smluvních stran ohledně daného předmětu a 
nahrazuje a ruší veškeré předcházející ústní či písemné 
dohody a ujednání mezi smluvními stranami ohledně 
daného předmětu. Nákupní objednávka nebo podobný 
dokument, který Nabyvatel případně vystaví ve spojení 
s touto Smlouvou, tuto Smlouvu v žádném případě 
neupravuje. Případné úpravy této Smlouvy musejí být 
písemné, musejí být podepsány oběma smluvními stranami 
a musejí výslovně uvádět, že doplňují tuto Smlouvu; úpravy 
vzájemně dohodnuté na základě click-thru nebo click-wrap 
smluv dodaných společností Infor budou nicméně účinné. 
Tato Smlouva a jakákoliv podepsaná dohoda nebo jiný 
dokument uzavřený ve spojení s ní nebo v ní předpokládaný 
a veškeré úpravy této Smlouvy a takových dohod nebo 
dokumentů, jež jsou podepsány a doručeny prostřednictvím 
digitálního zobrazovacího systému, elektronickou poštou 
nebo faksimilním přenosem, se ve všech případech a ve 
všech ohledech považují za originál dané smlouvy, dohody 
nebo dokumentu a mají stejnou právní závaznost a platnost, 
jako kdyby se jednalo o originální podepsanou verzi 
doručenou osobně. Tuto Smlouvu a veškeré Objednávkové 
formuláře uzavřené podle ní lze podepisovat v stejnopisech.

  
 
 

 
 
 
 
 


