Popis a podmínky vzdáleného přístupu
k software Microsoft
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1.

Předmět Obchodních podmínek
1.1. Tyto podmínky definují práva a povinnosti Smluvních stran při
poskytování vzdáleného přístupu k software Microsoft (dále jako
„MS služba“). Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, mají
tyto podmínky přednost před zněním Smlouvy, vč. jejích příloh
(bez těchto podmínek).
1.2. TMCZ je na základě smlouvy se společností Microsoft
Corporation, se sídlem: One Microsoft Way Redmond, WA
98052-7329 USA případně na základě smlouvy s jinou
společností Microsoft oprávněn poskytovat MS služby. Pro
účely této přílohy se společností Microsoft rozumí jak Microsoft
Corporation, tak ostatní osoby s touto společností propojené.
1.3. MS služba spočívá v poskytnutí možnosti užít software
společnosti Microsoft specifikovaný v příslušné příloze Smlouvy
vztahující se k MS službě (dále jako „MS software“) ze strany
TMCZ pro Smluvního partnera, a to prostřednictvím vzdáleného
přístupu. MS software bude Smluvním partnerem užíván
výlučně prostřednictvím vzdáleného přístupu k MS software,
přičemž MS software bude instalován v prostředí datového
centra TMCZ. Nestanoví-li tato příloha výslovně jinak, nepoužije
se tato příloha ve vztahu k operačnímu systému Microsoft
Windows, pro nějž jsou podmínky užití definovány v rámci
specifického ujednání vzdáleného přístupu k operačnímu
systému Microsoft Windows.
1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany
sjednávají, že MS software nesmí být a není instalován na
zařízení Smluvního partnera a taková instalace proto není
součástí MS služeb.
1.5. Cena MS služeb je stanovena jako cena za kalendářní měsíc
poskytování MS služeb a pro vyloučení pochybností smluvní
strany konstatují, že zahrnuje cenu za užití MS software. Cena
se hradí dle skutečného rozsahu poskytovaných MS služeb
v souladu s těmito podmínkami a Smlouvou.
1.6. Vzhledem k tomu, že cena MS služeb je přímo závislá na
cenících společnosti Microsoft, dohodly se smluvní strany, že
TMCZ je oprávněn jednostranným písemným sdělením
doručeným Smluvní partnerovi změnit cenu MS služeb
v případě, že dojde ke změně cen nebo ke změně použitého
směnného kurzu ze strany společnosti Microsoft. Změna ceny
MS služeb je účinná od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo sdělení o změně cen
doručeno Smluvnímu partnerovi.
1.7. V případě, že Smluvní partner nebude se změnou cen souhlasit,
je oprávněn ukončit čerpání MS služeb dle této přílohy, a to na
základě písemné výpovědi doručené TMCZ. Bude-li výpověď
dle předchozí věty doručena TMCZ alespoň 10 pracovních dní
před skončením kalendářního měsíce, bude poskytování MS
služeb ukončeno k poslednímu dni takového kalendářního
měsíce. Bude-li výpověď doručena později než ve lhůtě dle
předchozí věty, dojde k ukončení poskytování MS služeb ke

konci kalendářního měsíce následujícího, přičemž v takovém
případě budou MS služby za takový poslední kalendářní měsíc
poskytovány za ceny účinné před sdělením o změně cen.
1.8. V rámci MS služby je Smluvní partner oprávněn užívat MS
software výhradně v souladu s těmito podmínkami a Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této přílohy, mají
přednost před případnými ujednáními, která mohou být součástí
MS software a která může Smluvní partner v elektronické
podobě uzavřít v rámci užívání MS služeb.
1.9. Smluvní partner je oprávněn užít MS software následujícím
způsobem: zobrazení, spuštění či zajištění jiného přístupu
Smluvního partnera k MS software, a to prostřednictvím
jakéhokoliv internetového prohlížeče, případně libovolného
zařízení připojeného k síti Internet, či prostřednictvím telefonní
či datové sítě. Oprávnění Smluvního partnera užívat MS
software je nevýhradní a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro
naplnění účelu MS služeb, přičemž uzemní rozsah oprávnění
užít MS software je stanoven jako celosvětový a trvá po dobu
poskytování MS služby k dotčenému MS software.
1.10. Smluvní partner je oprávněn užívat MS software výhradně
pomocí vzdáleného přístupu do datových center TMCZ.
Smluvní partner není oprávněn užít MS software jiným
způsobem nežli sjednaným na základě Smlouvy, ačkoliv je
technicky možný.
1.11. TMCZ touto neposkytuje Smluvní partnerovi konfigurační či
vývojová práva k MS software. Smluvnímu partnerovi nebude
zpřístupněna žádná část zdrojového kódu MS software.
Smluvní partner není oprávněn do MS software jakkoli
zasahovat ani jej měnit. Smluvní partner se zavazuje, že
nebude MS software jakkoliv rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat. Smluvní partner je oprávněn zpřístupnit
MS software pouze v množstevním rozsahu dle Smlouvy a
nesmí jej zpřístupnit jiným osobám. Smluvní partner není
oprávněn právo užít MS software udělit jiné osobě, ani jej
postoupit, převést, pronajmout či jinak zcizit.
1.12. Smluvní partner se zavazuje, že v případě, že proti němu bude
ze strany Microsoft vznesen oprávněný nárok z důvodu
porušení práv z duševního vlastnictví společnosti Microsoft, že
uhradí takový nárok na základě písemné výzvy společnosti
Microsoft.
1.13. Smluvní partner se zavazuje, že nebude MS software a ostatní
služby poskytované prostřednictvím MS služby užívat v rozporu
se Smlouvou, zejména se zdrží:
• Jakéhokoliv jednání, které by mohlo zvýšit nebezpečí
neoprávněného rozšiřování nebo rozmnožování MS
software;
• užití MS software a ostatních služeb poskytovaných
prostřednictvím MS služby způsobem, který by mohl vést
k újmě na zdraví či životech, nebo škodám na životním

prostředí, a jakéhokoliv jiného jednání obdobného
charakteru.
1.14. Smluvní strany se dohodly, že Smluvní partner nesmí čerpat
MS služby a užívat MS software pro takové účely a činnosti,
v rámci nichž by v případě selhání MS služeb či MS software
hrozila smrt, nebo vážné poškození zdraví člověka nebo
poškození věci či životního prostředí (dále také „Vysoce rizikové
užívání“). Za Vysoce rizikové užívání se považuje zejména
užívání MS služeb nebo MS software v oblasti letecké dopravy,
hromadné přepravy osob, nukleárních či chemických zařízení,
systému pro podporu životních funkcí, voperovávaných
zdravotnických zařízení, motorových vozidel nebo zbrojních
systémů. V případě porušení podmínek dle tohoto odstavce ze
strany Smluvní partnerka a následnému vzniku škody TMCZ
nebo společnosti Microsoft se Smluvní partner zavazuje
v plném rozsahu odškodnit TMCZ a společnost Microsoft.
1.15. Smluvní partner bere na vědomí, že veškeré dokumenty
vztahující se k MS software a k ostatním službám, které jsou
poskytovány prostřednictvím MS služby, ať už v elektronické či
jiné podobě, stejně jako MS software samotný či Zákaznický
software či Redistribuční software (dále společně jako
„Produkty“) jsou ve vlastnictví společnosti Microsoft resp.
společnost Microsoft je oprávněným vykonavatelem autorských
či jiných obdobných práv k Produktům. Produkty obsahují prvky
podléhající autorskoprávní ochraně či ochraně jinými právy
průmyslového vlastnictví společnosti Microsoft (zejm. ochranné
známky, patenty, užitné vzory atd.), a to včetně mezinárodněprávní ochrany. Smluvní partner se zavazuje, že se zdrží
jakýchkoliv neoprávněných zásahů do těchto práv (zejména
jejich úpravy, odstranění), ledaže se jedná o zásah vysloveně
povolený příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 66 odst. 1, písm. b) autorského
zákona se pro účely této Smlouvy nepoužije. Smluvní partner
bere na vědomí, že s výjimkou práv udělených mu dle Smlouvy,
na něj nepřechází ani nejsou převáděna jakákoliv jiná práva
k Produktům a Smluvní partner není oprávněn Produkty jakkoliv
distribuovat či nechat do užívání třetí straně či jakkoliv zatěžovat
právy třetích osob či převádět práva k Produktům na třetí osoby.
1.16. S ohledem na skutečnost, že rozsah oprávnění užít MS
software je odvozen od oprávnění uděleném TMCZ ze strany
společnosti Microsoft, dohodly se Smluvní strany, že TMCZ je
oprávněn jednostranně upravit podmínky pro užívání MS
software dle této Smlouvy, pokud tak učiní společnost Microsoft.
TMCZ je oprávněn tak učinit písemným oznámením o úpravě
práva užití MS software doručeným Smluvní partnerovi, v němž
určí datum účinnosti takové změny a nebude-li určeno, pak je
úprava účinná okamžikem doručení oznámení.
1.17. Je-li pro účely umožnění užívání MS služeb (zejm. pro vzdálený
přístup k MS software) nainstalován u Smluvního partnera na
jeho zařízení další software, jehož autorem či nositelem
autorských práv je společnost Microsoft (dále jen „Zákaznický
software“), pak pro takový Zákaznický software platí, že
Smluvní partner je oprávněn jej užívat pouze pro účely
odebírání MS služeb a pouze dle instrukcí TMCZ, které mu před
užíváním sdělí.
1.18. Je-li v souvislosti s poskytováním MS služeb Smluvní partnerovi
poskytnut přístup k dalšímu software, jehož autorem či
nositelem autorských práv je společnost Microsoft (odlišnému
od MS software), ať již v podobě ukázek software, vývojářského
či redistribučního software, či jiných nástrojů (dále společně jako

„Redistribuční software“), pak není Smluvní partner oprávněn
jakkoliv takový Redistribuční software užívat, ledaže Smluvní
partner bude výslovně akceptovat a dodržovat podmínky
užívání Redistribučního software, (tzv. The Service Provider
Use Rights), které mu předloží TMCZ.
1.19. Dnem ukončení poskytování MS služby k danému MS software
je Smluvní partner povinen okamžitě přestat užívat daný MS
software i odpovídající Zákaznický software a Redistribuční
software. Smluvní partner bere na vědomí, že TMCZ je
oprávněn v případě ukončení poskytování MS služby
k dotčenému MS software požadovat vrácení či zničení
jakýchkoliv rozmnoženin dotčeného MS software i
odpovídajícího Zákaznického software i Redistribučního
software a zavazuje se jeho požadavkům v plném rozsahu
vyhovět. Stejné povinnosti ve vztahu k Zákaznickému i
Redistribučnímu software platí v případě, že Smluvní partner
nadále nebude vlastníkem zařízení, na němž je dotčený
software nainstalován.
1.20. Za každý kalendářní měsíc poskytování MS služeb je Smluvní
partner povinen vyhotovit měsíční záznam o poskytování MS
služeb a předložit jej TMCZ. Měsíční hlášení budou Smluvní
partnerem předkládána prostřednictvím následujícího formuláře,
nejpozději k druhému (2.) dni kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla MS služba čerpána.

Využití vzdáleného přístupu k software Microsoft
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1.21. Pokud nebyly poskytnuty v předchozím měsíci Smluvní
partnerovi žádné MS služby, pak je Smluvní partner povinen i
přesto tuto skutečnost v Měsíčním hlášení uvést a Měsíční
hlášení řádně odeslat TMCZ.
1.22. Smluvní strany se dohodly, že vedle ukončení Smlouvy resp.
MS služeb v souladu s ustanoveními Smlouvy, je možné
poskytování MS služeb dle této přílohy ukončit rovněž
způsobem stanoveným v těchto podmínkách.
1.23. TMCZ je oprávněn odstoupit od Smlouvy v části týkající se
poskytování MS služeb kdykoliv, poruší-li Smluvní partner
kteroukoliv svojí povinnost stanovenou v těchto podmínkách.
Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného
oznámení Smluvnímu partnerovi, nestanoví-li TMCZ
v oznámení datum pozdější. TMCZ je oprávněn odstoupit i jen
ve vztahu k části MS služby týkající se určitého MS software.
1.24. Pokud TMCZ odstoupí od Smlouvy či její části z důvodu
porušení povinností Smluvní partnerka, zavazuje se Smluvní
partner nahradit TMCZ veškerou újmu s tím související,
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zejména veškerá plnění, která bude muset TMCZ uhradit
společnosti Microsoft. Vedle odpovědnosti vůči TMCZ je
Smluvní partner v případě porušení povinnosti dle těchto
podmínek odpovědný rovněž přímo vůči společnosti Microsoft.
1.25. Smluvní strany se dohodly, že TMCZ je oprávněn vypovědět
Smlouvu v části týkající se poskytování MS služeb nebo i jen
částečně k části MS služeb v případě, že dojde k ukončení
smluvního vztahu se společností Microsoft, na jehož základě je
TMCZ oprávněn MS služby poskytovat, nebo TMCZ jinak ztratí
oprávnění k poskytování MS služeb. V případě dle předchozí
věty je výpověď účinná ke dni, k němuž došlo k ukončení
předmětného smluvního vztahu se společností Microsoft nebo
ke ztrátě oprávnění k poskytování MS služeb, případně ke dni
pozdějšímu, uvedenému v písemné výpovědi TMCZ.
1.26. Smluvní partner bere na vědomí, že ani TMCZ, ani společnost
Microsoft ani její dodavatelé neodpovídají Smluvní partnerovi za
újmu způsobenou poskytováním MS služby a že není oprávněn
se náhradu újmy z tohoto titulu vůči společnosti Microsoft či
jejím dodavatelům jakkoliv domáhat. Jsou-li poskytnuty jakékoliv
záruky ve vztahu k MS službám, jsou poskytovány ze strany
TMCZ, nikoliv ze strany společnosti Microsoft.
1.27. Smluvní partner se zavazuje poskytnout TMCZ i společnosti
Microsoft veškerou potřebnou součinnost v případě, že vznikne
důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv
společnosti Microsoft či TMCZ. Tato součinnost spočívá
zejména v umožnění kontroly užívání Produktů, stejně jako
předložení dokumentů a informací požadovaných za tímto
účelem ze strany TMCZ nebo společnosti Microsoft.
1.28. TMCZ je oprávněn sdělovat společnosti Microsoft identifikační
údaje Smluvního partnera a veškeré informace o užívání
Produktů ze strany Smluvního partnera.
1.29. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany výslovně dohodly,
že TMCZ není v prodlení s poskytováním MS služby po dobu,
po kterou bylo jeho prodlení způsobeno přerušením dodávek ze
strany společnosti Microsoft nebo po dobu, po kterou bylo
prodlení způsobené vadami technického zařízení Smluvního
partnera nebo třetích stran.
1.30. Smluvní partner bere na vědomí, že Produkty jsou pro účely
předpisů v oblasti exportu původem ze Spojených Států
Amerických a Smluvní partner je tudíž povinen dodržovat ve
vztahu k Produktům práva a povinnosti vyplývající z
mezinárodních předpisů a předpisů Spojených Států
Amerických, které se Produktů a vývozu Produktů týkají.
1.31. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 7. 2014.
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