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TERMS & CONDITIONS OF  
BALLUFF CZ S.R.O. FOR THE LICENSING OF 
STANDARD SOFTWARE FOR A FEE 
(Datováno: 10/2020) 
 
1. Obecné informace - Rozsah 
1.1 Tyto softwarové podmínky se vztahují na licencování standardního softwaru za poplatek společností Balluff CZ s.r.o. 

(dále jen „Balluff“) zákazníkovi (dále jen „zákazník“). Na ostatní typy licencí na software a právní transakce se vztahují 
samostatné podmínky. 

1.2 Předmět těchto softwarových podmínek pro licencování standardního softwaru za poplatek (dále jen „softwarové 
podmínky“) nezahrnuje: a) bezplatné licencování standardního softwaru; b) instalace softwaru v prostorách zákazníka; 
c) individuální nastavení proměnných softwarových parametrů podle požadavků zákazníka (přizpůsobení); d) 
individuální rozšíření programu pro zákazníka; e) úpravy softwarových rozhraní podle potřeb zákazníka; f) školení 
uživatelů zákazníka; a (g) aktualizace softwaru. Tento seznam není konečný. 

1.3 Tyto podmínky softwaru platí exkluzivně. Společnost Balluff neuznává konfliktní podmínky nebo podmínky odejmutí z 
těchto softwarových podmínek, jakož i podmínky zákazníka, které nejsou v těchto softwarových podmínkách 
regulovány, pokud Balluff výslovně písemně nesouhlasil s jejich platností. 

1.4 Všechny dohody uzavřené mezi Balluff a zákazníkem v souvislosti s licencováním standardního softwaru jsou 
zaznamenány v těchto softwarových podmínkách a v příslušné individuální smlouvě. 

1.5 Tyto softwarové podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu § 420 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Český 
občanský zákoník). 
 

2. Předmět smlouvy - Open Source software 
2.1 Předmětem těchto softwarových podmínek je udělení užívacích práv ke standardnímu softwaru společnosti Balluff 

uvedenému v licenční dokumentaci (dále jen „smluvní software“) za úplatu. 
Úplný popis smluvního softwaru je uveden v licenční dokumentaci, která je zákazníkovi k dispozici na vyžádání nebo 
nevyžádaná před uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s ním a zákazník je povinen se s ním seznámit jim. 

2.2 „Licenční dokumentace“ sestává z kódu čísla dílu nebo čísla materiálu, produktového listu, instalačního průvodce / 
pokynů k použití. 

2.3 Smluvní software se skládá ze spustitelného programového kódu. Zdrojový kód není předmětem smlouvy. 
2.4 Smluvní software může zahrnovat software Open Source a software třetích stran, který je licencován bez licenčních 

poplatků (dále jen „software OS“). Seznam softwaru OS a příslušné licenční podmínky pro software OS budou 
zákazníkovi k dispozici na vyžádání před uzavřením smlouvy nebo nejpozději při dodání smluvního softwaru a zákazník 
je povinen seznámit se s nimi. 

2.5 Pokud jsou se smluvním softwarem poskytovány také softwarové produkty od třetích poskytovatelů, které nejsou 
softwarem OS, mohou být použity pouze ve spojení se smluvním softwarem. Mohou zde platit zvláštní podmínky 
použití, na které je zákazník vhodnou formou upozorněn. 

2.6 Společnost Balluff je oprávněna chránit software kontraktu před neoprávněným použitím. Zákazník nesmí odstranit ani 
obejít taková ochranná opatření smluvního softwaru. 
 

3. Dodání smluvního softwaru - verze 
3.1 Pokud není dohodnuto jinak, dodává Balluff zákazníkovi v době dodání smluvní software v aktuální verzi. 
3.2 Není-li stanoveno jinak, je smluvní software dodáván podle uvážení společnosti Balluff buď na datovém nosiči, nebo 

poskytnutím smluvního softwaru ke stažení a odeslání informací požadovaných pro stažení. 
 
4. 4.Práva na užívání - záložní kopie 
4.1 Společnost Balluff poskytuje zákazníkovi buď nevýhradní (a) časově omezené právo na užívání smluvního softwaru a 

licenční dokumentace výměnou za licenční poplatek ve formě opakované platby („Předplatná Licence“), nebo (b) 
neomezené právo na užívání smluvního softwaru a licenční dokumentace výměnou za licenční poplatek ve formě 
jednorázové platby („Trvalá Licence“). Rozdíl lze najít v licenční dokumentaci. Pokud příslušné informace nejsou 
zahrnuty v licenční dokumentaci, je udělena předplatná licence.4.2 The license takes effect with the delivery of the 
contract software. 

4.2 Licence nabývá účinnosti dodáním smluvního softwaru. 
4.3 Na začátku licence získává zákazník nevýhradní právo používat smluvní software a licenční dokumentaci v souladu s 

licenční dokumentací, jakož i ustanovení těchto softwarových podmínek. Toto právo na užívání nelze sublicencovat. 
Povolené použití smluvního softwaru a licenční dokumentace zahrnuje instalaci, načtení do pracovní paměti, zobrazení 
a provoz smluvního softwaru, jakož i zamýšlené použití smluvního softwaru zákazníkem pro jeho obchodní účely. 

4.4 Použití smluvního softwaru a licenční dokumentace je povoleno pouze v dohodnutých zemích určení. Není-li dohodnuto 
jinak, jedná se o zemi, ve které má zákazník sídlo. 

4.5 Zákazník si smí pořizovat kopie smluvního softwaru a licenční dokumentace pouze do té míry, která je nezbytná pro 
smluvní použití smluvního softwaru. 
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4.6 „Záložní kopie“ ve smyslu těchto podmínek softwaru jsou kopie smluvního softwaru, které se vytvářejí v případě, že 
dojde k náhodnému poškození nebo smazání původního softwaru. 
Zákazník může vytvořit záložní kopie smluvního softwaru v nezbytném rozsahu podle obecných technických pravidel 
(aktuální technický stav). Záložní kopie musí být jako takové označeny a musí na nich být uvedeno oznámení o 
autorském právu původního softwaru. 
Použití záložní kopie je povoleno pouze v případě zhoršení nebo ztráty kopie smluvního softwaru původně 
poskytnutého společností Balluff. 
Zákazník je povinen dodržovat tyto podmínky softwaru, pokud jde o použití záložní kopie. 

4.7 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Balluff je zákazníkovi obecně zakázáno prodávat smluvní software a 
licenční dokumentaci nebo je jinak převádět na třetí strany nebo je zpřístupnit třetím stranám (včetně pronájmu, 
leasingu, půjčování , nebo sublicencování). 

4.8 Pokud je zákazníkovi uděleno nevýhradní trvalé právo na užívání, je zákazník oprávněn převést práva na smluvní 
software stejnoměrně na třetí stranu s předchozím souhlasem společnosti Balluff. Takový převod práv na třetí stranu je 
povolen, pouze pokud třetí strana splní všechny povinnosti vyplývající z licenční dokumentace a těchto softwarových 
podmínek. 
Odpovídající dohoda bude uzavřena písemně. 
V takovém případě zákazník rovnoměrně, úplně a definitivně převezme a přestane používat smluvní software a licenční 
dokumentaci a odstraní a zničí všechny záložní kopie. 
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Balluff je zákazníkovi zakázáno dočasně nebo částečně licencovat 
používání smluvního softwaru třetím stranám za poplatek, bez ohledu na to, zda se smluvní software vzdává ve fyzické 
nebo nefyzické formě. Totéž platí pro bezplatné licencování. 

4.9 Zákazník nesmí upravovat, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat ani disasemblovat smluvní software nebo jeho části 
ani opravit smluvní software jiným způsobem, ani vytvářet odvozená díla smluvního softwaru. Přísná nevyjednatelná 
ustanovení § 66 zákona č. 121/2000 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem a o změně 
některých zákonů (Český Autorský Zákon a Související Práva) zůstává nedotčen. 

4.10 Aktualizované verze softwaru nebo souborů, které uzavírají mezery v zabezpečení, opravují chyby nebo přidávají 
funkce, se ve smyslu těchto podmínek softwaru považují za „opravy“. Nové verze smluvního softwaru, které obsahují 
drobná vylepšení programu nebo nové a / nebo upravené základní funkce, se podle těchto softwarových podmínek 
považují za „aktualizace“. „upgrady“, jak jsou definovány v těchto podmínkách softwaru, jsou konfigurace vyšší verze 
smluvního softwaru se značným rozšířením funkce. 
Pokud společnost Balluff dobrovolně poskytne zákazníkovi opravy nebo opravy chyb, aktualizace nebo upgrady, jsou 
tyto podmínky také předmětem těchto softwarových podmínek, pokud není dohodnuto jinak. 
Společnost Balluff není obecně povinna poskytovat zákazníkovi opravy nebo opravy chyb, aktualizace nebo upgrady. 

4.11 Všechna ostatní práva na smluvní software a licenční dokumentaci, která nejsou výslovně udělena, zejména všechna 
práva na ochrannou známku, obchodní tajemství, know-how nebo jiná práva na duševní vlastnictví smluvního softwaru, 
zůstávají společnosti Balluff. 
Značky smluvního softwaru a licenční dokumentace, zejména upozornění na autorská práva, značky, sériová čísla 
apod., nesmí být odstraněny, upraveny nebo maskovány. 
 

5. Licenční poplatek 
5.1 Licenční poplatky jsou stanoveny v příslušné cenové nabídce společnosti Balluff a jsou splatné jako  

(a) jednorázový poplatek a / nebo (b) ve formě průběžných poplatků a / nebo (c) ve formě licenčních poplatků podle 
časových intervalů stanovených v příslušné kvótě Balluff. 

5.2 U aktualizací a upgradů smluvního softwaru je účtován další poplatek stanovený v příslušné nabídce jako jednorázový 
poplatek nebo ve formě průběžných poplatků. Není-li v příslušné nabídce společnosti Balluff upraven žádný další 
poplatek, jsou aktualizace a upgrady smluvního softwaru realizovány bezplatně. 

5.3 Průběžné poplatky jsou splatné na začátku příslušného fakturačního období. U dílčích období je poplatek fakturován 
proporcionálně na základě 30ti denního měsíce. 

5.4 Podmínky platby všech poplatků jsou upraveny v příslušné cenové nabídce společnosti Balluff. Daň z přidané hodnoty 
se fakturuje samostatně. 

5.5 Společnost Balluff může dle svého uvážení změnit aktuální licenční poplatky, poplatky za užívání a fakturační období. 
Zákazník o tom bude písemně vyrozuměn čtyři měsíce předem. Pokud zákazník s touto změnou nesouhlasí, může 
ukončit příslušnou licenční smlouvu s výpovědní lhůtou tří (3) měsíců do konce měsíce po obdržení písemného 
oznámení. 

5.6 V případě předplatného softwaru za průběžné poplatky je společnost Balluff oprávněna pozastavit právo zákazníka 
používat smluvní software, pokud zákazník (a) je v prodlení s platbou průběžného poplatku nebo nezanedbatelnou 
součástí průběžného poplatku za dvě po sobě jdoucí data nebo (b) je v prodlení s platbou průběžných poplatků ve výši 
rovnající se dvěma pravidelným průběžným poplatkům v období trvajícím více než dvě data. V takovém případě umožní 
Balluff zákazníkovi znovu použít smluvní software, pokud zákazník zaplatil splatné průběžné poplatky včetně úroků z 
prodlení, nákladů na připomenutí a poplatků společnosti Balluff. 
Práva společnosti Balluff podle článku 10.2 těchto Softwarových podmínek zůstávají nedotčena. 

5.7 U mezinárodních transakcí jsou dohodnuté ceny čisté ceny, tj. jedná se o čistou cenu, kterou má zákazník zaplatit po 
odečtení případných zahraničních daní. Výraz „zahraniční daně“ zahrnuje zejména daň z příjmu právnických osob, daň 
z obratu, daň z přidané hodnoty, daň ze zboží a služeb, ostatní srážkové daně, cla nebo jiné přirážky a náklady, jakož i 
další poplatky a poplatky, které jsou - zvolen cizím státem nebo cizí obcí. Zákazník převezme a uhradí veškeré 
zahraniční daně v plné výši. Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti Balluff všechny potřebné daňové certifikáty, 
daňové výměry a všechny další dokumenty, které společnost Balluff vyžaduje za účelem splnění daňových povinností 
společnosti Balluff v zahraničí a v České republice. 
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6. Povinnosti zákazníka 
6.1 Zákazník se před použitím smluvního softwaru zaregistruje podle příslušných specifikací společnosti Balluff. 
6.2 Zákazník je výhradně odpovědný za zajištění toho, že smluvní software je vhodný pro jeho účely; v případě pochybností 

si zákazník musí před uzavřením smlouvy vyžádat radu od odborníka třetí strany. 
6.3 Zákazník je výhradně odpovědný za zajištění toho, aby hardwarové a softwarové prostředí splňovalo systémové 

požadavky smluvního softwaru; v případě pochybností si zákazník musí před uzavřením smlouvy vyžádat radu od 
odborníka třetí strany. 

6.4 Zákazník je odpovědný za instalaci smluvního softwaru. Na žádost zákazníka může společnost Balluff v případě potřeby 
provést instalaci za samostatně dohodnutý poplatek. 

6.5 Při používání softwaru je zákazník povinen věnovat náležitou péči a náležitou péči. 
6.6 Zákazník dodržuje pokyny společnosti Balluff pro provoz smluvního softwaru. 
6.7 Zákazník je povinen chránit smluvní software před přístupem neoprávněných třetích stran přijetím vhodných opatření, 

zejména aby byly všechny kopie smluvního softwaru chráněny na chráněném místě. 
6.8 Zákazník je povinen přijmout vhodná preventivní opatření pro případ, že smluvní software nebude fungovat úplně nebo 

částečně (např. každodenním zálohováním dat). 
6.9 Zákazník neprodleně oznámí společnosti Balluff v textové podobě jakékoli vady a chyby smluvního softwaru. 
6.10 Pokud společnost Balluff dobrovolně poskytne zákazníkovi opravy nebo opravy chyb, aktualizace nebo upgrady 

smluvního softwaru, zákazník je nainstaluje a použije. 
 

7. Odpovědnost za vady 
7.1 Smluvní strany se dohodly, že software nelze obecně vytvořit bez jakýchkoli chyb; to platí i pro smluvní software. 
7.2 Vlastnosti smluvního softwaru jsou uvedeny výlučně a definitivně v licenční dokumentaci. 

Na informace v licenční dokumentaci je třeba pohlížet pouze jako na specifikace výkonu, nikoli jako na záruky. 
7.3 Před uzavřením smlouvy se společností Balluff týkající se licencování smluvního softwaru zákazník zkontroluje, zda 

licenční dokumentace a smluvní software splňují jeho přání a požadavky. Zákazník se seznámí se základními funkčními 
charakteristikami a podmínkami smluvního software. 

7.4 Pro trvalé poskytování smluvního softwaru odstraní Balluff závady smluvního softwaru v souladu se zákonnými 
předpisy. 

7.5 Veškerá práva zákazníka v důsledku vad smluvního softwaru jsou promlčena do 12 měsíců. Toto období začíná dnem 
poskytnutí licenčního klíče. 

7.6 Pokud a v rozsahu, v jakém se zákazník a společnost Balluff dohodli na poskytování služeb údržby a podpory 
společností Balluff v individuální dohodě, použijí se v tomto ohledu podrobnosti dohodnuté v tomto ohledu na rozsah a 
časové limity pro odstranění vad a chyb . 

7.7 Práva zákazníka z důvodu vad smluvního softwaru jsou vyloučena, pokud se jedná o malé nebo zanedbatelné odchylky 
od dohodnuté nebo předpokládané kvality, a v případě pouze malého zásahu do použitelnosti. 

7.8 Společnost Balluff není odpovědná za vady, které jsou způsobeny nesprávným používáním nebo zacházením se 
smluvním softwarem nebo nevhodnými provozními podmínkami smluvního softwaru v prostorách zákazníka. 

7.9 Pokud zákazník požaduje doplňkové plnění (články 2095, 2096, 2099 Českého Občanského Zákoníku), může 
společnost Balluff dle svého uvážení vylepšit nebo dodat bezchybnou náhradu. Balluff je oprávněn odstraňovat závady 
instalací novější verze nebo dočasným řešením. 

7.10 Pokud odstranění vady selhalo třikrát, je zákazník oprávněn odstoupit od příslušné smlouvy nebo snížit platbu. 
7.11 V případě předplatného za průběžné platby je vyloučena objektivní odpovědnost z důvodu počátečních vad podle § 

2208 občanského zákoníku. 
7.12 Zákazník je dále oprávněn v rámci zákonných ustanovení a těchto softwarových podmínek požadovat náhradu škody a 

náhradu výdajů. Nároky ze strany zákazníka na náhradu škody podléhají omezením uvedeným v článku 9. 
7.13 Zákazník písemně upozorní společnost Balluff na jakékoli vady smluvního softwaru a připojí srozumitelný a podrobný 

popis vady a pokud možno záznamy, které vadu prokazují. Oznámení o chybě musí umožnit společnosti Balluff závadu 
odstranit. 

7.14 V rámci odstraňování závad může Balluff podle vlastního uvážení provést opatření prostřednictvím vzdálené údržby 
prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo vzdáleného přístupu. Zákazník poskytuje společnosti Balluff přístup k jeho 
systémům a na nich nainstalovanému smluvnímu softwaru v požadovaném rozsahu. Zákazník vytvoří na žádost 
společnosti Balluff nezbytné technické podmínky pro vzdálený přístup. 

 
8. 8. Odpovědnost za vady titulu 
8.1 Pokud třetí strana uplatní vůči zákazníkovi nárok z důvodu porušení práv k průmyslovému vlastnictví pomocí smluvního 

softwaru, zákazník o tom neprodleně písemně informuje společnost Balluff. Společnost Balluff dle vlastního uvážení 
splní nároky na své vlastní náklady, odmítne je nebo ukončí spor urovnáním. Zákazník poskytuje společnosti Balluff 
výhradní autoritu rozhodovat o jednáních o právní obraně a urovnání. Zákazník dá společnosti Balluff případ od případu 
potřebnou pravomoc a přiměřenou formou poskytne společnosti Balluff podporu při obhajobě. 

8.2 V případě zásahu do smluvního užívání smluvního softwaru z důvodu vady vlastnictví odstraní společnost Balluff v 
přiměřené lhůtě příčinu porušení práv průmyslového vlastnictví. K tomu dojde podle uvážení společnosti Balluff, přičemž 
společnost Balluff získává právo pokračovat v používání smluvního softwaru nebo jej v rozumném rozsahu mění nebo 
nahrazuje. 

8.3 Balluff odpovídá za porušení vlastnických práv, pouze pokud byl smluvní software použit v souladu se smlouvou. 
Odpovědnost společnosti Balluff se vzdává, pokud je smluvní software změněn zákazníkem nebo třetími stranami nebo 
je kombinován, uveden do provozu nebo používán s programy nebo daty, které Balluff neposkytl nebo které Balluff 
předem písemně neschválil, a z toho vyplývají nároky třetích stran. 
Pokud jsou vůči společnosti Balluff uplatněny jakékoli nároky, zákazník od nich odškodní společnost Balluff při první 
žádosti. 

8.4 Nároky ze strany zákazníka na náhradu škody podléhají omezením uvedeným v článku 9. 
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9. Odpovědnost 
9.1 Společnost Balluff odpovídá za škodu a náhradu marných výdajů (dále jen „škoda“) ve smyslu článku 2913 českého 

občanského zákoníku za vady smluvního softwaru nebo v důsledku porušení jiných smluvních nebo mimosmluvní 
závazky, zejména z důvodu občanskoprávního deliktu, pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedené 
omezení odpovědnosti se nepoužije v případě poškození přirozených práv (např. újma na životech, končetinách nebo 
zdraví atd.), převzetí záruky nebo rizika nákupu, porušení věcné odpovědnosti - smluvní závazky nebo odpovědnost 
podle článku 2939 a násl. Českého Občanského Zákoníku. 

9.2 Škody způsobené podstatným porušením smlouvy se omezují na náhradu typických smluvních ztrát, které společnost 
Balluff musela předvídat jako možný důsledek při uzavření smlouvy kvůli okolnostem známým společnosti Balluff, s 
výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo újmy na  životech, končetinách nebo zdraví, převzetí záruky nebo riziko 
nákupu, porušení podstatných smluvních povinností nebo odpovědnosti podle článku 2939 a násl. Českého 
Občanského Zákoníku. 

9.3 Typické předvídatelné ztráty ve smyslu oddílu 9.2 jsou: 
a) v případě poškození: maximální ztráty ve výši čisté kupní ceny příslušné jednotlivé smlouvy. 
b) za kalendářní rok: maximální ztráty nepřesahují částku čistého prodeje, za kterou zákazník získal software od 

společnosti Balluff v předchozím kalendářním roce. V prvním smluvním roce maximální ztráty nepřesáhly částku 
čistého prodeje, za kterou zákazník získal software od společnosti Balluff před událostí ztráty. 

9.4 Typické smlouvy, předvídatelné ztráty ve smyslu oddílu 9.2, nepředstavují v žádném případě nepřímé ztráty (například 
ušlý zisk nebo ztráty v důsledku přerušení výroby). 

9.5 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, při stanovení částky, kterou musí společnost Balluff zaplatit zákazníkovi jako 
náhradu škody, ekonomické okolnosti společnosti Balluff, druh, rozsah a doba trvání obchodního vztahu, jakákoli příčina 
a / nebo chybné příspěvky zákazník bude zohledněn ve prospěch společnosti Balluff v souladu s článkem 2918 
Českého Občanského Zákoníku. Veškeré vyrovnávací škody, náklady nebo výdaje, které nese společnost Balluff, musí 
být úměrné hodnotě smluvního softwaru. Pokud však okolnosti, které jsou na úkor jedné nebo druhé strany, přispěly ke 
škodě pouze v zanedbatelném rozsahu, škoda se nerozdělí. 

9.6 Veškerá omezení odpovědnosti se vztahují ve stejném rozsahu na zástupné zástupce. 
9.7 S výše uvedenými ustanoveními nejsou spojeny žádné změny důkazního břemene na úkor zákazníka. 
9.8 Podstatným porušením smlouvy ve smyslu bodů 9.1 a 9.2 jsou ty povinnosti, jejichž splnění je zásadní pro řádné 

provedení smlouvy a na jejichž dodržení se zákazník může spolehnout 
9.9 Společnost Balluff odpovídá za obnovení dat pouze v případě, že zákazník přijal veškerá nezbytná a vhodná preventivní 

opatření pro zálohování dat a zajistil, že data z datového materiálu, která jsou uchovávána ve strojově čitelném formátu, 
mohou být s přiměřeným úsilím rekonstruována. 
 

10. Termín - Ukončení - Zánik užívacího práva - Návrat 
10.1 V případě předplacené licence, není-li výslovně dohodnuto jinak, smlouva začíná dnem zahájení a trvá dvanáct (12) 

měsíců. V takovém případě bude smlouva automaticky obnovena k výročí data zahájení, pokud nebude vypovězena 
kteroukoli stranou s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce před vypršením počátečního období nebo v souladu s jakýmikoli 
jinými podmínkami smlouvy. 

10.2 Společnost Balluff je oprávněna kdykoli ukončit práva na užívání z dobrého důvodu a bez dodržení výpovědní lhůty. 
Jedním z takových přesvědčivých důvodů je, pokud zákazník používá smluvní software mimo rozsah povolený podle 
těchto softwarových podmínek. V případě Předplacené Licence musí takový přesvědčivý důvod existovat i pro Balluff, 
zejména pokud je zákazník (a) v prodlení se zaplacením průběžného poplatku nebo nezanedbatelnou součástí 
průběžného poplatku po dobu dvou po sobě následujících dat nebo (b) je v prodlení s platbou průběžných poplatků ve 
výši, která dosahuje dvou pravidelných průběžných poplatků v období, které trvá déle než dvě data. 
Balluff si vyhrazuje právo uplatnit nároky na náhradu škody. Zákonná práva a nároky zůstávají nedotčeny. 

10.3 Ukončení musí být učiněno písemně. 
10.4 V případě předplacené licence končí užívací právo zákazníka ve vztahu k licencovanému smluvnímu softwaru a licenční 

dokumentaci (a) ukončením smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo (b) v případě dodání náhrady, aktualizací a upgradů. V 
případě pís. (b), tyto podmínky softwaru se vztahují na dodání, náhrady, aktualizacea a upgradu. V případě trvalé 
licence přetrvává právo zákazníka na používání smluvního softwaru (tak jak je). 

10.5 Po ukončení užívacího práva zákazníka zákazník odstraní nebo zničí všechny datové nosiče, kopie smluvního softwaru, 
včetně záložních kopií a licenční dokumentace. Zákazník to písemně potvrdí společnosti Balluff bez vyzvání. 
 

11. Důvěrnost 
11.1 Smluvní software včetně zdrojového kódu (s výjimkou jakýchkoli softwarových komponent Open Source), licenční 

dokumentace a další materiály, které společnost Balluff označila jako „důvěrné“ nebo k nimž by se jinak mělo 
přistupovat jako k důvěrným, se považují za „důvěrné informace” v souladu s těmito podmínkami softwaru. 

11.2 Zákazník se zavazuje, že bude s důvěrnými informacemi zacházet s nejpřísnější důvěrností a nebude je zpřístupňovat 
třetím osobám, pokud to není nezbytné pro výkon práv udělených zákazníkovi v souladu s těmito softwarovými 
podmínkami. 

11.3 K ochraně důvěrných informací použije zákazník stejnou úroveň péče a pečlivosti (ale ne méně než přiměřenou míru) 
jako u svých vlastních důvěrných informací. 

11.4 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 11 se nevztahuje na informace 
a) které již byly veřejnou doménou nebo známé široké veřejnosti nebo byly v době jejich oznámení zákazníkovi 

nejmodernější. 
b) která byla zákazníkovi známa již v době zveřejnění. 
c) která následně vstoupila do veřejné sféry nebo je známá široké veřejnosti nebo nejmodernějšímu stavu, aniž by 

došlo k zavinění zákazníka. 
d) který je zákazníkovi sdělen nebo zpřístupněn autorizovanou třetí stranou. 
e) ve vztahu k nimž společnost Balluff poskytla předchozí písemný souhlas s předáním, zveřejněním nebo 

zpřístupněním zákazníkem třetím stranám. 
Důkazní břemeno o existenci výjimky ve výše uvedeném smyslu spočívá na zákazníkovi. 
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12. Omezení vývozu 
12.1 Smluvní strany si jsou vědomy toho, že smluvní software může podléhat omezením vývozu a dovozu. Mohou existovat 

zejména licenční požadavky nebo použití smluvního softwaru nebo souvisejících technologií v zahraničí může podléhat 
omezením. Zákazník je povinen dodržovat příslušné předpisy pro vývoz a dovoz v České republice, Evropské unii a 
Spojených státech amerických a všechny ostatní příslušné předpisy. Plnění smlouvy společností Balluff podléhá 
ustanovení, že jejímu plnění nebrání žádné překážky z důvodu vnitrostátních a mezinárodních předpisů o vývozním a 
dovozním právu a jakýchkoli jiných zákonných předpisů. 

12.2 Zákazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Balluff nepřevede smluvní software na 
vládní úřad za účelem kontroly udělení jakéhokoli užívacího práva nebo na další úřední povolení a že nebude smluvní 
software vyvážet do zemí nebo jiných zemí - právní nebo právnické osoby, na které se vztahují zákazy vývozu podle 
příslušných vývozních zákonů. Zákazník je dále odpovědný za dodržování všech příslušných zákonných předpisů 
země, ve které se nachází sídlo zákazníka, a dalších zemí v souvislosti s používáním smluvního softwaru zákazníkem a 
souvisejícími společnosti. 
 

13. Místo plnění - Místo odpovědnosti - Rozhodné právo 
13.1 Sídlo společnosti Balluff se považuje za místo výkonu obou stran ohledně všech práv a povinností z těchto 

softwarových podmínek. 
13.2 U soudních sporů, které spadají do věcné příslušnosti okresních soudů, se jako místo příslušnosti sjednává okresní 

soud v Praze 1, u soudních sporů, které spadají do věcné příslušnosti krajských / obecních soudů, se jedná o městský 
soud jako místo jurisdikce je dohodnuto město Praha. 

13.3 Tento smluvní vztah se bude řídit, vykládat a vymáhat právními předpisy České republiky, vyjma jejích kolizních 
ustanovení. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. 
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