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Dodavatel je firma CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., která je výrobcem programu. Dodavatel prohlašuje, že je společností
zaměřenou na tvorbu medicínského software a že je dle § 58 zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „autorský zákon“) oprávněn vykonávat
svým jménem a na svůj účet majetková práva autora počítačového programu, jehož části definované touto smlouvou jsou předmětem
této smlouvy, určeného k využívání ambulantními lékaři k veškeré administrativě, která jejich práci provází. Počítačový program, jehož
užití je předmětem této smlouvy, jeho jednotlivé varianty, doplňky, nadstavbové moduly a služby, splňují pojmové znaky autorského díla
a vztahují se na něj ustanovení autorského zákona a další právní předpisy z oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Odběratel je v licenčním klíči uvedená fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna užívat počítačový program pro vlastní potřebu
v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Program je dodavatelem dodaný počítačový program specifikovaný v licenčním klíči, určený k využívání v medicínské praxi, zejména k vedení administrativy, zdravotní dokumentace, styku s pojišťovnami a poskytující jiné počítačové a informační služby v medicínské oblasti.
Program splňuje znaky autorského díla a vztahují se na něj ustanovení autorského zákona a další předpisy z oblasti ochrany duševního
vlastnictví. Za program se považují taktéž veškeré jeho aktualizace, výsledky customizace a rozvoje či další úpravy programu, k jejichž
užívání nabyl odběratel právo na základě servisní nebo jiné smlouvy, nevyplývá-li ze servisní nebo jiné smlouvy něco jiného.
Instance programu je pracovní kopie programu nainstalovaná na počítači odběratele.
Licenční údaje jsou souhrnem potřebných údajů, které charakterizují a konfigurují instanci programu.
Licenční klíč je dodavatelem určeným algoritmem generovaný údaj, který zaručuje jednoznačnou identifikaci licenčních údajů a odběratele. Dodavatel zaručuje, že daná licence (licenční údaje včetně licenčního klíče) je jedinečná a není a nebude poskytnuta ve shodném
tvaru jinému odběrateli. Licenční klíč má obvykle formu licenčního listu nebo konfiguračního souboru.
Aktivace nebo také registrace programu je proces vložení licenčních údajů do instance programu. Aktivace se provádí při prvním spuštění instance programu. Vložením licenčního klíče dojde ke konfiguraci instance programu.
Reaktivace nebo také mimořádná registrace programu je proces, při kterém se vkládají do již aktivovaného programu nové licenční
údaje. Staré licenční údaje budou programem zapomenuty a instance programu se rekonfiguruje dle nových licenčních údajů.
Základní systém je instance programu, která je aktivována pomocí licenčních údajů a sama o sobě je schopna vlastní činnosti. V síťovém
zapojení více instancí programů je tzv. serverem a obhospodařuje a společně sdílí data s klientskými systémy.
Klientský systém je instance programu spolupracující v síťovém režimu se základním systémem. Klientský systém není potřeba aktivovat
a klientský systém využívá pro svoji konfiguraci licenčních údajů základního systému. Licenční údaje základního systému mezi jiným obsahují i údaje o maximálním počtu připojitelných klientských systémů.

PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ
1. Není-li dohodnuto jinak, získává odběratel od dodavatele zaplacením ceny za licenci k programu nepřenosné a nevýlučné právo k užívání
programu, které je omezeno na dobu trvání autorských majetkových práv k programu. Odběratel je oprávněn program užívat jen ke své
podnikatelské činnosti za účelem vyplývajícím ze smlouvy a těchto licenčních podmínek a v jejich rozsahu.
2. Odběratel zaplacením ceny za licenci k programu akceptoval tyto licenční podmínky a je povinen je plnit v plné míře.
3. Licenční údaje jsou nepřenositelné a odběratel se zavazuje zabránit jejich zneužití.
4. Odběratel se zavazuje, že pod jednou licencí bude aktivovat a provozovat pouze jednu instanci základního systému pro danou licenci.
5. Odběratel se zavazuje, že v případě sítě počítačů bude provozovat klientské systémy maximálně v počtu daném licencí základního systému.
6. Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že program při svém chodu neumožní přístup k funkcionalitě nad rámec licenčních údajů.
7. Dodavatel si vyhrazuje právo vystavit nový licenční klíč nahrazující původní licenční údaje. Tento stav vznikne například při nákupu a rozšíření o další moduly programu, nebo při odhlášení některé služby atd. Odběratel se zavazuje původní licenci deaktivovat a aktivovat
novou licenci. Dodavatel si vyhrazuje právo původní licenci zablokovat a znemožnit tak její použití pro provoz dodaného systému.
8. Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat funkcionalitu programu v případě provozování neplatné licence.
9. Dodavatel prohlašuje, že některé části funkcionality programu jsou založeny na datech, jež nabývá dodavatel od třetích osob a která se
stávají v důsledku jejich zpracování dodavatelem součástí programu. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn tato data užívat a umožnit
jejich užívání odběrateli v rámci licence k programu. Odběratel bere na vědomí, že tyto údaje mají pro lékařské výkony odběratele výhradně informativní funkci a dodavatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost těchto údajů. Vzhledem k tomu, že tato data
mohou být časově závislého charakteru, např. lékové informace, vyhrazuje si dodavatel životnost těchto databází programově časově
omezit. Na tuto skutečnost je odběratel programem upozorněn při koupi těchto produktů.
10. Není-li v řádku moduly licenčního listu uveden kód „NV“, má dodavatel právo do programu vkládat reklamní a jiná informativní sdělení,
která se budou zobrazovat odběrateli při užívání programu. Dodavatel si za účelem dalšího rozšiřování a zkvalitňování programu a souvisejících služeb vyhrazuje právo získávat od odběratele informace o způsobu, jakým program používá. Tato data budou vždy anonymní
a nebude možné z nich získat identifikaci konkrétního uživatele, či pacienta.
11. Dodavatel upozorňuje odběratele, že odběratel jako poskytovatel zdravotních služeb odpovídá za ochranu zdravotnické dokumentace
a jiných důvěrných informací zpracovávaných s využitím PROGRAMu a také že je správcem osobních a jiných důvěrných údajů zpracovávaných s využitím PROGRAMu ve smyslu GDPR, Zákona o zpracování OÚ a dalších právních předpisů upravujících jejich ochranu. Odběratel je povinen pravidelně provádět technickou aktualizaci zdravotnické dokumentace uchovávané v elektronické podobě, zavést
a dodržovat interní opatření k ochraně zdravotnické dokumentace a osobních a jiných důvěrných údajů zpracovávaných s využitím
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PROGRAMu a seznámit se s funkcionalitami a možnostmi nastavení PROGRAMu umožňujícími např. omezení přístupu ke zpracovávané zdravotnické dokumentaci, k úpravám zdravotnické dokumentace atd. Veškerou odpovědnost za plnění povinností správce
osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona o zpracování OÚ nese výlučně odběratel.
Dodavatel si za účelem ochrany svého autorského práva k programu vyhrazuje právo (získat data o uživatelích) upravit funkčnost programu tak, že bude možné provést vyúčtování zdravotní péče odběratele pouze pod konkrétními identifikačními čísly (IČZ, IČ) a (IČP) odběratele. Pro tento účel je odběratel povinen sdělit dodavateli všechna identifikační čísla (IČZ, IČ) a (IČP). Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout akceptovat taková identifikační čísla (IČZ, IČ) a pracoviště (IČP), která prokazatelně neidentifikují odběratele a patří třetí osobě.
Odběratel může pořizovat kopie programu i uživatelské dokumentace, pokud tak bude činit k zajištění provozu vlastního počítačového
systému, pro nějž bylo právo k užití programu poskytnuto, a dále pro archivní účely nebo jako záložní kopie. Kopie programu smí pořizovat a používat pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a těchto licenčních podmínek a v souladu s nimi.
Není dovoleno program dále šířit, rozmnožovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti. Rovněž je nepřípustné program jakkoliv měnit, upravovat, spojovat jej s jinými díly nebo vytvářet jiné programové produkty modifikací programu. Odběratel není
oprávněn zjišťovat zdrojové kódy programu například prováděním reverse engineering, dekompilací, rozkládáním, srovnáváním programu s jinými počítačovými programy ani jiným způsobem.
Právo k užití programu nesmí být ani z části postoupeno nebo poskytnuto další straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu
dodavatele (zákaz udělení podlicence, poskytnutí licence a postoupení smlouvy). Vydání souhlasu je podmíněno tím, že převod se vztahuje na licenci jako celek, že původní odběratel si neponechá za účelem provozu žádnou kopii programu. Novému odběrateli bude vystavena nová licence a původní bude zrušena. Takový převod licence, pokud k němu dodavatel udělí souhlas, je dodavatelem zpoplatněn.
Porušení kterékoliv povinnosti vyplývající odběrateli z těchto licenčních podmínek ve vztahu k užívání programu, zejména pak porušení
povinnosti podle čl. 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13 nebo 14, je považováno za podstatné porušení licenčních podmínek a je důvodem pro odstoupení
dodavatele od smlouvy. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu a je účinné doručením odběrateli. V případě odstoupení od
smlouvy odběrateli zanikne oprávnění k užívání programu, odběratel je povinen okamžitě přestat užívat program a do 7 dnů smazat
všechny rozmnoženiny programu ze všech nosičů a datových úložišť.
Uplatní-li jakákoliv třetí strana vůči dodavateli jakýkoliv nárok související s nedodržením povinností odběratele vyplývajících ze smlouvy
nebo licenčních podmínek, zavazuje se odběratel vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit dodavatele v případných soudních,
rozhodčích či jiných řízeních, to vše na své náklady, a uhradit dodavateli případnou škodu. Za škodu se v tomto případě považuje i jakékoliv peněžité plnění, které je dodavatel povinen uhradit třetí straně na základě soudního či jiného rozhodnutí.
Vznikne-li odběrateli v souvislosti s užíváním programu podle smlouvy nebo těchto licenčních podmínek jakákoliv újma, strany se dohodly, že dodavatel nahradí odběrateli újmu v souhrnu maximálně do výše odběratelem zaplacené ceny za licenci k programu. Dodavatel
nenese žádnou odpovědnost za nepřímou nebo následnou škodu, způsobenou užitím programu.

V Praze dne: 1. 8. 2019
Vladimír Přikryl
generální ředitel
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

