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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE PAS 4000 č. 20150101 
společnosti Pilz Czech s.r.o. se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 01465171 

 
I. DEFINICE / VÝKLADOVÁ PRAVIDLA 

I.1 Pro účel těchto obchodních podmínek společnosti Pilz 
Czech s.r.o. pro prodej PAS 4000 mají následující 
výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže 
uvedený význam: 

I.1.1 Akceptací se rozumí přijetí návrhu na uzavření 
Smlouvy; 

I.1.2 NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v aktuálním znění; 

I.1.3 Objednávkou nebo Nabídkou se rozumí návrh 
na uzavření Smlouvy, Nabídkou se rozumí i 
prezentování produktů na Webovém rozhraní 
(eshopu) PILZ; 

I.1.4 PAS 4000 se rozumí softwarová platforma pro 
automatizovaný systém PSS 4000 vyvinutá 
skupinou PILZ. 

I.1.5 PASunits se rozumí licenční jednotky, jejichž 
nákupem a následným uplatněním se hradí 
licenční poplatek za užití Projektového 
softwaru. 

I.1.6 PILZ se rozumí obchodní korporace založená 
a existující podle práva České republiky Pilz 
Czech s.r.o. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 
Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 01465171, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
207043; 

I.1.7 Produktivní fází se rozumí fáze (většinou 
následující po Testovací fázi), kdy Zákazník 
nasadí Projektový software do skutečného 
provozu za účelem dosažení Projektového cíle 
(blížeji viz. články VI, VII a VIII) 

I.1.8 Projektem se rozumí projekt vytvoření 
softwaru nebo projekt automatizace, v rámci 
kterého dochází k vytvoření Projektového 
softwaru za použití softwaru PAS 4000. 

I.1.9 Projektovým cílem se rozumí cíl Projektu, 
kterému má Projektový software sloužit. 
Typicky se jedná o: 

- automatizaci konkrétního výrobního 
procesu u Zákazníka nebo jeho 
odběratele nebo 

- řízení produktu nebo sériového produktu 
vyráběného Zákazníkem, který tento 
produkt vyrábí a spolu s Projektovým 
softwarem jej prodává svým odběratelům. 

I.1.10 Projektovým softwarem se rozumí vybrané 
funkce PAS 4000, které Zákazník zvolil za 
účelem dosažení Projektového cíle. 

I.1.11 Skupinou PILZ se rozumí všechny nebo 
kterákoli z osob tvořících koncern se 
společností PILZ. 

I.1.12 Smlouvou se rozumí jakákoli smlouva 
uzavřená mezi PILZ a Zákazníkem týkající se 
softwaru PAS 4000 resp. Projektového 
softwaru. Předmětem Smlouvy bude zejména 
nákupu licenčních jednotek PASunits nebo 
následné poskytnutí licence k Projektovému 
softwaru za úhradu pomocí PASunits nebo 
poskytnutí bezúplatné licence k užívání PAS 
4000 v průběhu Testovací fáze; 

I.1.13 Smluvní stranou nebo jen Stranou se rozumí 
PILZ a Zákazník nebo kdokoli z nich; 

I.1.14 Softwarovými produkty třetích stran nebo 
Softwarem třetích stran se rozumí softwarové 
produkty, u kterých je v informačních 
materiálech nebo ve smlouvě uvedeno, že se 

jedná o Softwarový produkt nebo Software 
třetích stran. 

I.1.15 Testovací fází se rozumí fáze testování PAS 
4000, ve které je Zákazníkovi poskytnuta 
bezplatná Testovací licence k užívání PAS 
4000 za účelem testování a vytvoření 
Projektového softwaru, jak je blíže popsáno v 
článku V. 

I.1.16 Testovací licence je časově neomezené právo 
užívat software PAS 4000 nebo jakoukoli jeho 
funkci či jinou část v souladu s těmito VOPS 
v průběhu Testovací fáze. Blíže viz článek V 
těchto VOPS.  

I.1.17 VOPS se rozumí tyto všeobecné obchodní 
podmínky prodeje (poskytnutí licence) PAS 
4000 a to vždy, pokud z kontextu nevyplyne 
jinak, v aktuálním znění dostupném 
elektronicky na na adrese: 
http://www.pilz.com/en-CZ/termsandconditions  

I.1.18 Webovým rozhraním se rozumí Webové 
rozhraní přístupné na adrese 
http://www.pilz.com/en-CZ, na kterém je 
rovněž provozován internetový obchod 
(eshop) PILZ. 

I.1.19 Zákazníkem se rozumí osoba, která činí vůči 
PILZ úkony směřující k uzavření Smlouvy 
nebo která je adresátem úkonů PILZ 
směřujících k uzavření Smlouvy nebo která 
s PILZ Smlouvu uzavřela; 

I.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOPS 

I.2.1 odkazy na „články” budou vykládány jako 
odkazy na články těchto VOPS; 

I.2.2 odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo 
ustanovení právního předpisu budou 
vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní 
předpis nebo ustanovení právního předpisu 
tak, jak případně tyto budou průběžně 
doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu 
přijaty;  

I.2.3 odkazy na „dny“ znamenají odkazy na 
kalendářní dny; 

I.2.4 odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy 
na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, 
na něž připadá státní svátek podle platných 
právních předpisů České republiky; 

I.2.5 pojmy definované v těchto VOPS v množném 
čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, 
a naopak. 

I.3 Nadpisy užívané v těchto VOPS se vkládají pouze pro 
přehlednost a při výkladu těchto VOPS nebudou brány 
v úvahu. 

I.4 Tyto VOPS se v souladu s níže uvedenými 
ustanoveními a za podmínek tam upravených stávají 
součástí Smlouvy mezi Zákazníkem a PILZ. Pokud 
v některém případě tyto VOPS odkazují zvlášť na 
VOPS a zvlášť na Smlouvu a nevyplývá-li z kontextu 
něco jiného, je tuto skutečnost nutno vykládat pouze 
tak, že se tím zdůrazňuje formální odlišnost 
obchodních podmínek a dokumentů, které na tyto 
podmínky odkazují a obsahují projev vůle stran uzavřít 
Smlouvu (typicky Objednávka a její Akceptace), aniž 
by tím byl dotčen závěr, že VOPS tvoří podstatnou 
náležitost Smlouvy mezi PILZ a Zákazníkem. 

II. OBECNĚ 

II.1 Tyto VOPS platí pro všechny závazkové vztahy 
týkající se prodeje nebo jiného poskytnutí PAS 4000 

http://www.pilz.com/en-CZ/termsandconditions
http://www.pilz.com/en-CZ
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resp. Produktového softwaru (poskytnutí licence 
k užívání PAS 4000 resp. Projektového softwaru, 
včetně demo-licencí a licencí pro Testovací fázi) a 
poskytnutí souvisejících služeb, nevyplývá-li 
z uzavřené Smlouvy, že se v daném případě tyto 
VOPS neaplikují. Na prodej jiných produktů a/nebo 
poskytnutí jiných služeb se vztahují obecné 
Všeobecné obchodní podmínky PILZ případně jiné 
speciální všeobecné podmínky PILZ, pokud byly pro 
daný typ produktů/služeb vydány. Ke dni vydání těchto 
VOPS existují speciální podmínky PILZ pro poskytnutí 
služeb, pro provedení díla, prodej softwaru jiného než 
PAS 4000. 

II.2 Tyto VOPS se plně aplikují s vyloučením § 1799 a 
§ 1800 NOZ na závazkové vztahy, kde na jedné straně 
vystupuje PILZ a na straně druhé Zákazník, který je 
podnikatelem ve smyslu § 420 odst. 1 NOZ. 

II.3 Tyto VOPS se plně aplikují i na závazkové vztahy, kde 
na jedné straně vystupuje PILZ a na straně druhé 
Zákazník, který není podnikatelem ve smyslu § 420 
odst. 1 NOZ a ani není spotřebitelem ve smyslu § 419 
NOZ, je-li však Smlouva uzavřena adhezním 
způsobem, pak pouze za podmínek § 1799 a §1800 
NOZ. 

II.4 Za podmínek § 1799 a §1800 NOZ platí tyto VOPS 
přiměřeně i pro závazkové vztahy mezi PILZ a 
spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. platí do míry, 
do jaké neodporují kogentním zákonným ustanovením 
nebo jiným podmínkám společnosti PILZ obsahujícím 
specifická pravidla pro zvláštní vztahy se Zákazníkem 
- spotřebitelem. 

II.5 Vzhledem k charakteru PAS 4000 resp. Projektového 
softwaru PILZ, PILZ nepředpokládá, že Zákazník bude 
v pozici spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Pokud 
Zákazník bude při uzavírání závazkového vztahu s 
PILZ v pozici spotřebitele podle § 419 NOZ, je povinen 
PILZ o této skutečnosti písemně informovat. Pokud tak 
Zákazník neučiní a ukáže se, že při uzavírání 
závazkového vztahu byl v pozici spotřebitele, je PILZ 
oprávněn do 1 měsíce od okamžiku, co PILZ tuto 
skutečnost zjistil, od uzavřené Smlouvy odstoupit nebo 
svou Nabídku nebo Akceptaci Objednávky Zákazníka 
odvolat. V takovém případě je navíc Zákazník povinen 
uhradit společnosti PILZ náklady, které PILZ vynaložil 
na plnění Smlouvy do doby, kdy PILZ od Smlouvy 
odstoupil, jakož i případnou škodu nebo jinou újmu, 
která PILZ vznikla. 

II.6 Tyto VOPS se vztahují i na veškeré Objednávky 
Zákazníka, které PILZ akceptuje, na veškeré 
Akceptace Objednávek Zákazníka, jakož i na veškeré 
Nabídky, které PILZ učiní, pokud jejich předmětem je 
prodej nebo jiné poskytnutí PAS 4000 resp. 
Projektového softwaru (poskytnutí licence k užívání 
PAS 4000 resp. Projektového softwaru) a/nebo 
poskytnutí souvisejících služeb. Akceptací Nabídky 
podané společností PILZ vyslovuje Zákazník svůj 
souhlas s těmito VOPS a je jimi vázán. Pokud 
Zákazník zašle společnosti PILZ Objednávku, 
vyjadřuje tím souhlas s těmito VOPS, pokud o těchto 
VOPS nevěděl, považuje se akceptace Objednávky ze 
strany PILZ, ve které PILZ odkazuje na svoje VOPS za 
modifikovanou akceptaci s tím, že odchylka spočívá 
v aplikaci těchto VOPS. Pokud Zákazník nesdělí PILZ 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co obdržel 
Akceptaci své Objednávky, v každém případě před 
započetím plnění ze strany PILZ, že nesouhlasí 
s aplikací těchto VOPS, je Smlouva uzavřena a tyto 
VOPS se na daný vztah plně aplikují. 

II.7 Pokud tyto VOPS hovoří o písemné formě, rozumí se 
tím i situace, kdy projev vůle je obsažen v emailu 
s elektronickým podpisem nebo i bez elektronického 
podpisu, v podepsaném dokumentu zaslaném faxem 
či jako PDF soubor nebo obrázkový soubor (.jpg, .tiff, 
případně jiný běžně užívaný formát) přiložený k emailu 

nebo v příslušném formuláři na Webovém rozhraní 
(eshopu) po registraci resp. přihlášení Zákazníka, 
ledaže z příslušného ustanovení VOPS vyplývá něco 
odlišného. 

II.8 Tyto VOPS mají přednost před případnými obchodními 
podmínkami Zákazníka, bez ohledu na to, zda jsou 
společnosti PILZ známy, či zda je PILZ výslovně 
odmítl či nikoli.  

II.9 Pokud při uzavření Smlouvy nebylo písemně sjednáno 
něco odlišného, považují se tyto VOPS za součást 
Smlouvy.  

II.10 Tyto VOPS platí i pro budoucí obchodní závazkové 
vztahy mezi PILZ a Zákazníkem, aniž by bylo 
nezbytné na VOPS opětovně odkazovat. 

II.11 VOPS se aplikují na daný vztah vždy ve svém znění 
ke dni uzavření závazkového vztahu (Smlouvy) mezi 
PILZ a Zákazníkem.  Pokud nicméně závazkový vztah  
(Smlouva) mezi PILZ a Zákazníkem spočívá v 
opětovném plnění, které trvá po delší dobu, a 
v průběhu trvání tohoto vztahu PILZ VOPS změní a 
tuto změnu Zákazníkovi písemně ohlásí, platí pro daný 
závazkový vztah VOPS v novém znění, a to sice 
počínaje 31. dnem po oznámení změny VOPS. To 
neplatí, pokud Zákazník s takovou změnou vysloví 
v uvedené lhůtě písemně svůj nesouhlas. Vysloví-li 
Zákazník se změnou písemně nesouhlas a PILZ do 1 
měsíce Zákazníkovi písemně neodpoví, že na změně 
trvá, řídí se závazkový vztah mezi PILZ a Zákazníkem 
nadále VOPS v dosavadním znění. Pokud PILZ 
Zákazníkovi písemně oznámí, že na změně trvá, může 
Zákazník ve lhůtě 1 měsíce od obdržení tohoto 
oznámení Smlouvu vypovědět, a to s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou. Po dobu výpovědi se aplikují VOPS 
ve znění ke dni uzavření závazkového vztahu 
(Smlouvy). Postup podle tohoto odstavce mohou být 
VOPS měněny v celém rozsahu.  

II.12 Otázky neupravené těmito VOPS a Smlouvou se řídí 
právními předpisy České republiky. Strany se mohou 
dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto 
nejsou v rozporu se Smlouvou, těmito VOPS a 
právními předpisy České republiky, včetně předpisů, 
které nejsou donucující. Strana, která se obchodní 
zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá strana 
určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní 
byla srozuměna. 

II.13 Sjednané výhrady nebo podmínky připouštějící změnu 
nebo zánik práv a povinností ze Smlouvy nezanikají, 
ani pokud nejsou uplatněny do roka od uzavření 
Smlouvy.  

II.14 Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě 
mají přednost před zněním těchto VOPS, pokud jsou 
učiněna písemně.  

II.15 Smlouva bývá zpravidla uzavírána přes (i) Webové 
rozhraní (eshop) PILZ postupem popsaným níže; 
Smlouva může být uzavřena i (ii) ve formě jedné listiny 
obsahující shodný projev vůle Smluvních stran 
s podpisy obou Smluvních stran nebo (iii) formou 
písemné Objednávky (Nabídky) a její písemné 
Akceptace. 

II.16 Nevyplývá-li z těchto VOPS něco jiného, Smlouva 
může být uzavřena pouze v písemné formě nebo 
s písemným potvrzením ve smyslu článku II.7 těchto 
VOPS a je možné ji změnit nebo doplnit opět pouze 
formou písemného ujednání ve smyslu článku II.7 
těchto VOPS nebo na Webovém rozhraní PILZ  
(eshopu), pokud rozhraní příslušnou změnu připouští, 
s výjimkou, že pokud k uzavření Smlouvy došlo 
písemným projevem vůle s připojenými 
originály vlastnoručních podpisů osob oprávněných 
jednat za PILZ a Zákazníka, lze ji změnit či doplnit 
opět pouze vlastnoručně podepsanými dodatky osob 
oprávněných jednat za PILZ a Zákazníka. V souladu s 
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§ 564 NOZ, věty za středníkem je vyloučena změna 
v jiné formě. 

II.17 Zákazník není oprávněn Smlouvu postoupit bez 
souhlasu PILZ. Pokud PILZ souhlasí s postoupením a 
není-li sjednáno něco jiného, ručí Zákazník za splnění 
Smlouvy osobou, na kterou byla Smlouva postoupena. 

III. OBECNÁ USTANOVENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY 

III.1 PILZ nabízí přes své Webové rozhraní (eshop) stažení 
plné verze PAS 4000. Stažením PAS 4000 vyjadřuje 
Zákazník souhlas s těmito VOPS a dochází k uzavření 
Smlouvy mezi PILZ a Zákazníkem. Po stažení plné 
verze PAS 4000 je Zákazníkovi poskytnuta bezplatná 
Testovací licence k užití PAS 4000 v Testovací fázi za 
účelem testování a prověření jednotlivých funkcí 
softwaru, zda vyhovují jeho požadavkům s ohledem na 
konkrétní Projektový cíl. V této fázi si Zákazník 
z softwaru PAS 4000 vybere jednu či více 
softwarových funkcí v objektovém kódu, které 
potřebuje k dosažení Projektového cíle, které 
dohromady tvoří Projektový software a tyto otestuje. 
Za tímto účelem založí Zákazník v softwaru PAS 4000 
„Projekt“. Projektový software vytvořený v rámci 
založeného Projektu slouží vždy k určitému 
Projektovému cíli. Po Testovací fázi následuje tzv. 
Produktivní fáze (viz. články VI a násl. Těchto VOPS), 
kdy je Projektový software nasazen do skutečného 
provozu za účelem naplňování Projektového cíle. 
Užívání Projektového softwaru v Produktivní fázi 
podléhá licenčnímu poplatku, který je placen pomocí 
PASunits (viz články VIII a násl.). 

III.2 Nabídky ze strany společnosti PILZ jsou nezávazné 
(včetně Nabídek na Webovém rozhraní (eshopu), 
pokud nevyplývá z Nabídky výslovně, že a v jaké míře 
je závazná. I pokud je Nabídka závazná, je 
odvolatelná, není-li v ní uvedeno něco jiného nebo 
nevyplývá-li to jednoznačně z okolností. Změny 
zřejmých chyb, nesprávností a omylů zůstávají 
společnosti PILZ vyhrazeny v každém případě, 
případně opravňují PILZ od Smlouvy kdykoli odstoupit.  

III.3 Pokud Zákazník akceptuje Nabídku ze strany PILZ, 
která byla nezávazná, je Smlouva uzavřena teprve tím, 
že PILZ potvrdí Zákazníkovi uzavření Smlouvy nebo 
mu poskytne předmětné plnění nebo mu umožní 
stáhnutí PAS 4000 za účelem jeho použití v režimu 
Testovací fáze. Smlouva na užívání (poskytnutí 
licence k) Projektového softwaru v Produktivní fázi je 
uzavřena teprve zaplacením licenčního poplatku 
pomocí PASunits. 

III.4 Objednávka Zákazníka může být, pokud Zákazník 
neuvede něco odlišného, akceptována ve lhůtě 4 
týdnů od obdržení Objednávky. Objednávky učiněné 
přes Webové rozhraní představují rovněž závazný 
návrh na uzavření Smlouvy adresovaný PILZ a mohou 
být akceptovány po dobu 7 dnů. Objednávku lze ze 
strany společnosti PILZ akceptovat i přímo 
poskytnutím objednaného plnění. V takovém případě 
Smluvní strany netrvají na písemné formě Smlouvy. 
Pouhé potvrzení o dojití (obdržení) Objednávky není 
Akceptací a jeho doručením nedochází k uzavření 
Smlouvy. 

III.5 PILZ vylučuje přijetí Nabídky PILZ Zákazníkem 
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3.  

III.6 Smlouva mezi PILZ a Zákazníkem se řídí výlučně 
obsahem a rozsahem Objednávky (Nabídky), který byl 
akceptován (prostřednictvím Akceptace nebo dodáním 
předmětu plnění) a případně i specifikací plnění 
přiloženou k Objednávce (Nabídce) či Akceptaci a 
těmito VOPS.  

III.7 Ústně učiněné přísliby a vedlejší ujednání ze strany 
PILZ nebo ze strany jejích zaměstnanců či 
spolupracovníků, jakož i veškerá ústně učiněná 
doplnění nebo změny jakéhokoli druhu jsou závazná 
pro společnost PILZ, pouze pokud jsou následně 

potvrzena ze strany PILZ písemně ve smyslu článku 
II.7 těchto VOPS, v opačném případě se nestávají 
součástí Smlouvy. 

IV. ROZSAH PLNĚNÍ A POVINNOSTI KLIENTA 

IV.1 Hardwarové a softwarové prostředí, v němž má být 
Projektový software použit, vyplývá z popisu produktu 
od společnosti PILZ.  

IV.2 Jakékoli náklady spojené se stažením PAS 4000 
případně Projektového softwaru a vytištěním 
dokumentace, zejména náklady na připojení 
k internetu si vždy nese Zákazník sám a to i v případě, 
pokud se download nezdařil a je nutné jej opakovat. 

IV.3 Záruka za jakost je na Projektový software 
poskytována pouze v případě, že byla výslovně 
písemně sjednána ve Smlouvě nebo převzata 
písemným prohlášením v záručním listu a takový 
dokument byl podepsán jednatelem nebo prokuristou 
PILZ a doručen v originále Zákazníkovi (ustanovení 
článku II.7 těchto VOPS se neaplikuje). 

IV.4 Vlastnosti a povaha jednotlivých funkcí PAS 4000 a 
případně Softwaru třetích stran vyplývají z příslušného 
popisu vydaného společností PILZ v aktuálním znění 
ke dni uzavření Smlouvy. Jiné údaje, jako jsou 
technická data, popisy, vyobrazení a nákresy, a jiné 
údaje – i pokud odkazují na uznávané normy – 
podléhají průběžným změnám a zavazují PILZ pouze 
tehdy, pokud takové údaje byly předem Zákazníkovi 
pro konkrétní nákup společností PILZ závazně 
potvrzeny. PILZ je oprávněna změnit jednotlivé funkce 
softwaru, který má být dodán (i po uzavření Smlouvy), 
pokud se nejedná o změnu, která podstatným 
způsobem ovlivní jeho funkčnost nebo pokud se 
nejedná o takovou změnu, ohledně které nelze 
z jiného důvodu po Zákazníkovi spravedlivě 
požadovat, aby takové plnění přijal na místo původně 
specifikovaných funkcí. 

IV.5 Není-li ve Smlouvě sjednáno Smluvními stranami 
jinak, platí, že následující služby nejsou předmětem 
dodávky ze strany společnosti PILZ: 

(a) instalace a konfigurace PAS 4000 resp. 
Projektového softwaru, 

(b) školení ohledně užití a instalace PAS 4000 
resp. Projektového softwaru, 

(c) podpora PILZ při analýze a odstranění poruch 
způsobených neodborným zacházením nebo 
v důsledku jiných okolností, které nevyplývají z 
vad jednotlivých funkcí PAS 4000 resp. 
Projektového softwaru.  

Pokud Zákazník o výše uvedené služby požádá, 
vzniká společnosti PILZ nárok na dodatečnou odměnu 
ve výši vyplývající z platného ceníku služeb, aniž by 
PILZ byl povinen Zákazníka na tuto skutečnost zvlášť 
upozornit. 

IV.6 Zákazník je sám výlučně odpovědný za výběr 
jednotlivých funkcí PAS 4000 pro Projektový software 
a jejich aplikaci, jakož i za otestování vhodnosti 
vybraných funkcí pro Projektový cíl a za zálohování 
svých dat. Užívání jednotlivých funkcí PAS 4000, jakož 
i výběr, využití a zálohování dat lze provádět pouze 
odborně vyškoleným personálem. Funkce PAS 4000 
jsou navrženy tak, aby pomohly uživateli, ale nezbavují 
uživatele rozhodovacích pravomocí při tvorbě 
Projektového softwaru. Pokud si Zákazník není jist, je 
možné objednat odbornou radu od společnosti PILZ. 

IV.7 Zákazník je povinen přijmout odpovídající preventivní 
opatření pro případ, že by Projektový software plně 
nebo částečně nefungoval, a správně a pravidelně 
zálohovat data.  
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V. TESTOVACÍ FÁZE 

V.1 Jednotlivé softwarové funkce PAS 4000 v plné verzi 
přenechá PILZ Zákazníkovi prostřednictvím stažení 
(downloadu) z Webového rozhraní PILZ pro účely 
Testovací fáze bezplatně. Jakékoli náklady spojené se 
stažením PAS 4000, zejména náklady na připojení 
k internetu, si vždy nese Zákazník sám, a to i 
v případě, pokud bude nezbytné stáhnout PAS 4000 
opakovaně. 

V.2 Pro stažení PAS 4000 se vyžaduje, aby se Zákazník 
nejprve registroval přes Webové rozhraní PILZ. Po 
registraci bude Zákazníkovi umožněno stažení plné 
verze softwaru PAS 4000. PILZ poskytuje Zákazníkovi 
licenci (právo užívat) plnou verzi softwaru PAS 4000 
během Testovací fáze, a to v souladu s těmito VOPS. 

V.3 Po stažení plné verze softwaru PAS 4000 poskytuje 
PILZ Zákazníkovi časově neomezené právo užívat 
software PAS 4000 v souladu s těmito VOPS nicméně 
pouze v rámci Testovací fáze. Zákazník není oprávněn 
na základě této licence („Testovací licence“) užívat 
software PAS 4000 či jeho jednotlivou funkci nebo její 
část v rámci Produktivní fáze. 

V.4 Testovací licence je udělována na dobu neurčitou. 
Testovací licence končí v okamžiku, kdy Zákazník 
zahájí Produktivní fázi. V případě podezření 
z nedovoleného užití Projektového softwaru nebo 
v jiných odůvodněných případech končí Testovací 
licence rovněž jejím písemným odvoláním ze strany 
PILZ. 

V.5 V rámci Testovací fáze může Zákazník zjistit, kolik 
PASunits bude nezbytných, aby Zákazník byl 
oprávněn užívat Projektový software v rámci 
Produktivní fáze. Za tímto účelem zvolí Zákazník 
v menu záložku „Licencování“ („Licensing“) a 
podzáložku „Spočítání licence“ („Licence Calculation“). 

V.6 Pokud Zákazník nebo třetí osoba nezískali licenci 
(právo užívat) Projektový software v rámci Produktivní 
fáze a užívají jej jen v rámci Testovací fáze, jsou 
jakékoli nároky z vad Projektového softwaru 
vyloučeny. Stejně tak jsou vyloučeny jakékoliv nároky 
na náhradu škody, s výjimkou škody způsobené 
úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo škody 
způsobené na přirozených právech člověka. To se 
vztahuje i na případy, kdy škodu způsobili pomocníci 
PILZ, bez ohledu na to, zda se jedná o Pomocníky 
samostatné či nesamostatné. 

V.7 PILZ upozorňuje na to, že softwarové funkce 
používané v průběhu Testovací fáze obsahují tzv. 
„upozornění“ („warnings“), která Zákazníkovi 
připomínají, že užívá softwarové funkce v Testovací 
fázi, ohledně kterých nebyla doposud získána licence 
pro jejich užití v rámci Produktivní fáze. Nabytím 
licence pro užití Projektového softwaru v rámci 
Produktivní fáze (viz článek IX Těchto VOPS) tato 
upozornění zmizí. 

VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO PRODUKTIVNÍ FÁZI 

VI.1 Pokud se Zákazník rozhodne, že chce využívat 
Projektový software v Produktivní fázi, přihlásí se přes 
Webové rozhraní PILZ a nakoupí PASunits, které 
později využije za účelem získání licence pro užívání 
Projektového softwaru v Produktivní fázi. Úhrada za 
užívání (tj. za licenci) Projektového softwaru se hradí 
prostřednictvím zakoupených PASunits v souladu 
s článkem VIII a IX těchto VOPS. Produktivní fáze 
začíná v okamžiku, kdy Zákazník použije Projektový 
software v skutečném provozu k řízení výrobních 
procesů, k řízení produktů vyráběných Zákazníkem 
nebo k řízení jiných technologických procesů. Pokud 
Zákazník sjednal se svým odběratelem dodání či 
předání jím vyrobeného zařízení nebo jiného produktu, 
na kterém je či má být nainstalován Projektový 
software, platí, že skutečný provoz (a tedy Produktivní 
fáze) začíná nejpozději dodáním či předáním zařízení 

či jiného produktu Zákazníkovu odběrateli. Skutečný 
provoz (a tedy Produktivní fáze) začínají také 
nejpozději tím, že zařízení, které obsahuje Projektový 
software, je po technické stránce schváleno k provozu 
nebo tím, že Projektový software je nahrán na první 
sériově vyrobené zařízení. 

VI.2 Smlouva mezi Zákazníkem a PILZ o poskytnutí licence 
(práva užívat) k Projektovému softwaru v rámci 
Produktivní fáze je uzavřena teprve tím, že Zákazník 
uhradí licenční poplatek za užívání Projektového 
softwaru prostřednictvím PASunits. Teprve poté je 
Zákazník oprávněn užívat Projektový software 
v Produktivní fázi, a to pouze v souladu s těmito 
VOPS, zejména s články VI a VII. Zákazník po 
uhrazení licenčního poplatku obdrží od PILZ licenční 
certifikáty. Zákazník si tyto licenční certifikáty vytiskne 
a uchová je pro případné prokázání oprávnění užívat 
Projektový software v Produktivní fázi. 

VI.3 Jakékoli užití Projektového softwaru v Produktivní fázi 
bez předchozího uhrazení licenčního poplatku 
prostřednictvím PASunits je porušením majetkových 
autorských práv k PAS 4000 vykonávaných PILZ s tím, 
že se PILZ může domáhat ukončení zásahu do 
majetkových práv, smazání Projektového softwaru a 
jeho případných kopií, vydání bezdůvodného 
obohacení či náhrady škody nebo jiných nároků 
vyplývajících z právních předpisů. 

VII. PŘEDMĚT SMLOUVY O UŽITÍ SOFTWARU V 
PRODUKTIVNÍ FÁZI 

VII.1 Uzavřením Smlouvy pro užití Projektového softwaru 
v Produktivní fázi společnost PILZ přenechává 
Zákazníkovi trvale, ale výlučně za účelem užití 
v souvislosti s Projektovým cílem sledovaným 
v konkrétním Projektu, právo užívat Projektový 
software v rozsahu dle těchto VOPS, tedy poskytuje 
Zákazníkovi nevýhradní licenci v daném rozsahu 
Projektový software užívat v souladu s těmito VOPS a 
Smlouvou a Zákazník se zavazuje zaplatit za licenci 
sjednanou cenu prostřednictvím PASunits v souladu 
s těmito VOPS a Smlouvou. 

VII.2 Pro jiný software a softwarové produkty platí 
Všeobecné obchodní podmínky prodeje softwarových 
produktů s výjimkou PAS 4000, které jsou k dispozici 
na Webovém rozhraní PILZ. 

VII.3 Je-li Projektový software prodáván spolu se Softwarem 
třetích stran, vztahují se na udělení práv k Softwaru 
třetích stran vedle těchto VOPS i Všeobecné obchodní 
podmínky (licenční podmínky) příslušných třetích 
stran, které mají co do rozsahu licenčních práv 
přednost. Na tyto licenční podmínky třetích stran 
odkazuje PILZ výslovně v popisu Softwarového 
produktu a prostřednictvím těchto VOPS jsou 
inkorporovány do Smlouvy. 

VIII. NÁKUP PASUNITS 

VIII.1 Zákazník může nakoupit PASunits potřebné pro 
uhrazení poplatku za poskytnutí licence 
k Projektovému softwaru na Webovém rozhraní PILZ 
přes eshop. 

VIII.2 PASunits je možné nakoupit v různě velkých balíčcích. 
Objednáním PASunits, tedy kliknutím na tlačítko 
„objednat“ („Order“) činí Zákazník závaznou 
Objednávku vůči PILZ na nákup PASunits. 

VIII.3 PILZ doručení této Objednávky neprodleně potvrdí. 
Tím ještě nedochází k uzavření Smlouvy. 

VIII.4 PILZ může závaznou Objednávku, pokud není 
sjednáno něco jiného, akceptovat do 7 dnů od jejího 
doručení PILZ.  

VIII.5 V okamžiku, kdy je kupní cena za PASunits 
s konečnou platností uhrazena, tj. připsána na účet 
PILZ, může Zákazník použít PASunits k uhrazení 
licenčního poplatku a získání licence (práva užívat) 
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Projektový software v rámci Produktivní fáze. Zákazník 
po uhrazení kupní ceny za PASunits obdrží od PILZ 
fakturu a softwarový certifikát s identifikačním lístkem 
(„Ticket-ID“) na emailovou či faxovou adresu, kterou 
uvedl. S pomocí identifikačního lístku („Ticket-ID“) si 
Zákazník vyzvedne zaplacené PASunits ze skladu. 
Přitom může Zákazník zvolit, zda chce uložit PASunits 
na svůj pevný disk nebo na USB-klíč. 

IX. LICENČNÍ POPLAEK ZA PRODUKTIVNÍ FÁZI 

IX.1 Licenční poplatek za užívání Projektového softwaru 
během Produktivní fáze je hrazen prostřednictvím 
PASunits. Licence je přitom omezena na užívání 
Projektového softwaru pro konkrétní Projektový cíl, za 
jehož účelem byl Projektový software vytvořen. 
PASunits mohou být nakoupeny přes Webové rozhraní 
PILZ. 

IX.2 Již v průběhu Testovací fáze může Zákazník zjistit, 
kolik PASunits bude nezbytných, aby Zákazník byl 
oprávněn užívat Projektový software v rámci 
Produktivní fáze. Za tímto účelem zvolí Zákazník 
v menu záložku „Licencování“ („Licensing“) a 
podzáložku „Spočítání licence“ („Licence Calculation“). 

IX.3 Pokud v souvislosti s nabytím licence pro Projektový 
software vzniknou další náklady v důsledku cla, daní 
nebo jiných odvodů nebo poplatky, které inkasuje třetí 
osoba, jdou tyto k tíži Zákazníka. 

IX.4 K nasazení Projektového softwaru k naplnění 
Projektového cíle v rámci Produktivní fáze je Zákazník 
oprávněn teprve poté, co uhradil licenční poplatek za 
užití Projektového softwaru prostřednictvím PASunits. 
Za tímto účelem zvolí Zákazník v menu softwaru 
záložku „Licencování“ („Licensing“) a podzáložku 
„Spočítání licence“ („Licence Calculation“), kde může 
na Projekt založený v rámci softwaru PAS 4000 
započítat podle předchozích ustanovení těchto VOPS 
nabyté PASunits pod bodem menu označeným 
„Navýšení projektového kreditu“ (“Increase Project 
Credit”). Stisknutím tlačítka „Licencování“ („Licensing“) 
bude provedeno zaúčtování PASunits a bude vystaven 
licenční certifikát, který si Zákazník může nechat 
zobrazit, uložit či vytisknout. 

IX.5 Výjimka z povinnosti hradit licenční poplatek – 
Kopírování softwarových funkcí – je uvedena v článku 
XI.5 těchto VOPS. Pokud Zákazník hodlá užít 
Projektový software k jinému účelu, než je naplnění 
původního Projektového cíle, musí založit v rámci 
softwaru PAS 4000 nový Projekt a před začátkem užití 
Projektového softwaru v Produktivní fázi k tomuto 
jinému cíli získat novou licenci k užití. 

IX.6 Vrácení PASunits, které nebyly zcela vyčerpány, není 
možné. Zákazník není rovněž oprávněn PASunits, 
které byly započteny na určitý Projekt a doposud 
nebyly použity, převést na jiný Projekt. 

IX.7 PASunits mohou být převedeny na jinou osobu. 
Předpokladem je, že třetí osoba nabyde produkt, který 
je řízen Projektovým softwarem sestaveným pomocí 
PAS 4000. I ve strojovém kódu jsou zachovány 
projektové body. Pokud je přenesen na osobní počítač 
s PAS 4000, mohou být provedeny změny na 
Projektovém softwaru a PASunits, které jsou ještě 
k dispozici, použity např. k získání nových 
softwarových funkcí. 

IX.8 Pro existující Projekt Zákazníka je možné vždy získat 
licenci k užívání funkcí, ohledně nichž doposud nebyla 
licence získána. Za funkce, které budou přidány a 
které doposud nebyly předmětem licence, je třeba 
uhradit licenční poplatek v PASunits. Zákazník 
následně obdrží jako důkaz nový licenční certifikát 
k novému Projektovému softwaru. 

IX.9 Ohledně softwarové funkce, k jejímuž užívání 
v Produktivní fázi v rámci Projektu byla již získána 
licence, může být kdykoliv navýšen rozsah užívání. 

Licenční poplatek za zvýšení rozsahu užívání uhradí 
Zákazník pomocí PASunits. Následně obdrží Zákazník 
nový licenční certifikát k prokázání navýšení rozsahu 
užívání pro nový rozšířený Projektový software. 
V případě změn Projektu musí nicméně Zákazník 
získat nový licenční certifikát, který si opět může 
uschovat a vytisknout. 

X. LICENCE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

X.1 Zákazníkovi náležejí k PAS 4000 resp. Projektovému 
softwaru pouze ta práva, která mu jsou podle těchto 
VOPS případně podle Smlouvy nebo specifikace 
příslušné licence výslovně poskytnuta. 

X.2 Užívat Projektový software v rámci Produktivní fáze 
smí Zákazník pouze po zaplacení licenčního poplatku 
prostřednictvím PASunits a vždy jen v souladu s těmito 
VOPS a Smlouvou.  

X.3 Všechna ostatní práva k PAS 4000 resp. 
Projektovému softwaru - zejména autorské právo, 
práva na nebo k vynálezu, práva k datům, vzorkům, 
modelům, návrhům, know-how, jakož i jiné duševní 
vlastnictví vztahující se k PAS 4000 resp. 
Projektovému softwaru náleží PILZ, případně osobám 
ve Skupině PILZ nebo příslušnému výrobci Softwaru 
třetí strany. To platí i v případě úpravy softwaru nebo 
jednotlivých funkcí softwaru Zákazníkem. 

XI. PRÁVO POŘIZOVAT KOPIE 

XI.1 Zákazník může kopírovat Projektový software pouze, 
pokud je to nezbytné pro používání funkcí 
Projektového softwaru. Povolené kopírování podle 
předchozí věty zahrnuje kopírování Projektového 
softwaru prostřednictvím stáhnutí na pevný disk 
hardwaru, který je používán k naplnění Projektového 
cíle, za účelem jeho instalace, jakož i načtení 
Projektového softwaru do operační paměti takového 
hardwaru. Pokud je Projektový software použit k řízení 
Zákazníkem vyráběných sériových produktů, může být 
Projektový software v nezměněné podobě kopírován 
za účelem vybavení sériových produktů řídícím 
softwarem. 

XI.2 Zákazník může dále zkopírovat Projektový software za 
účelem vytvoření zálohy. Takto může vytvořit a 
uchovávat jednu záložní kopii. Tato záložní kopie musí 
být jako záložní kopie Projektového softwaru 
označena. 

XI.3 Je-li z důvodů bezpečnosti dat nebo zajištění rychlé 
obnovy počítačového systému po úplném výpadku na 
základě požadavků vzešlých z interního nebo jiného 
auditu nezbytné pravidelné zálohování veškerých dat, 
včetně instalovaných softwarů, může Zákazník v rámci 
zálohování vytvořit záložní kopie Projektového 
softwaru v nezbytně nutném počtu. Příslušné nosiče 
dat obsahující takovéto kopie musí být odpovídajícím 
způsobem označeny. Záložní kopie Projektového 
softwaru se smí používat pouze pro účely archivace 
nebo obnovy počítačového systému. 

XI.4 Jiné kopie Projektového softwaru, čímž se rozumí i 
vytisknutí programového kódu na tiskárně, stejně jako 
pořízení kopií dokumentace k Projektovému softwaru, 
může Zákazník vytvořit pouze pokud obdrží od PILZ 
předchozí písemný souhlas.  

XI.5 Zákazník, který vytvořil Projektový software za účelem 
naplnění Projektového cíle spočívajícího v nasazení 
Projektového softwaru do sériového produktu, je 
oprávněn vytvořit kopie Projektového softwaru 
v nezměněné podobě pro produkty, které jsou 
identické s produktem, který je předmětem 
Projektového softwaru. 

XII. DEKOMPILACE A ZMĚNY SOFTWAROVÝCH 
FUNKCÍ ZÁKAZNÍKEM 

XII.1 Není-li v tomto článku uvedeno něco jiného, Zákazník 
není oprávněn překládat funkce softwaru PAS 4000 
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nebo Projektový software zpět do zdrojového kódu 
(dekompilovat) nebo převést funkce softwaru PAS 
4000 nebo Projektový software na jinou formu nebo do 
jiného programovacího jazyka, upravit funkce softwaru 
PAS 4000 nebo Projektový software nebo je 
přepracovat a/nebo jej nad rámec uvedený v článku XI 
těchto VOPS kopírovat.  

XII.2 Pokud PILZ v přiměřené době nesplní své záruční 
povinnosti, má Zákazník výjimečně (ale pouze v rámci 
oprávněného nasazení v Produktivní fázi) v příslušném 
jednotlivém případě právo odstranit vadu úpravou 
Projektového softwaru v nezbytném rozsahu. PILZ 
nicméně není povinen hradit náklady spojené 
s takovýmto odstraněním vady. 

XII.3 Další výjimkou, kdy je přípustný zásah do jednotlivých 
funkcí softwaru PAS 4000 nebo Projektového 
softwaru, je případ, kdy Zákazník dodaný PAS 4000 
resp. Projektový software analyzuje a upraví 
v rozsahu, který je nezbytný k dosažení 
interkompatibility s jiným nezávisle vytvořeným 
počítačovým programem, avšak pouze za současného 
splnění všech následujících podmínek: 

(a) Všechny analýzy a úpravy budou provedeny 
pouze Zákazníkem nebo jeho zaměstnanci 
nebo třetí osobou výslovně zmocněnou 
Zákazníkem a zavázanou dodržovat tyto 
VOPS a 

(b) Informace nezbytné pro zajištění 
interkompatibility nejsou Zákazníkovi nebo jím 
zmocněné třetí osobě bez dekompilace 
dostupné a nebyly jí ani sděleny v přiměřené 
lhůtě společností PILZ, přestože ji Zákazník o 
to požádal a 

(c) Analýza a úpravy jsou omezeny pouze na tu 
části funkcí softwaru PAS 4000 nebo 
Projektového softwaru, jejíž úprava je 
nezbytná pro dosažení interkompatibility. 

XII.4 Informace, které Zákazník nebo pověřená třetí osoba 
získá při výše uvedených činnostech podle XII.3 těchto 
VOPS nesmí Zákazník ani pověřená třetí osoba využít 
k jiným účelům, než je vytvoření interkompatibility 
nezávisle vytvořeného programu, zejména nesmí 
takové informace využít k vývoji, vytvoření nebo 
k prodeji programu, který vykazuje podobné znaky 
nebo funkčnost s PAS 4000 nebo jeho jednotlivými 
funkcemi či k jinému jednání, které porušuje autorská 
práva. Získané informace nesmí Zákazník předat 
třetím osobám s výjimkou toho, pokud a do jaké míry 
je to nezbytné pro vytvoření interkompatibility s jiným 
nezávisle vytvořeném softwarem a pouze za 
předpokladu, že se příslušná osoba zaváže vůči PILZ 
dodržovat tyto VOPS. 

XII.5 Pokud Zákazník výše uvedené výjimečně přípustné 
zásahy do softwaru nemůže nebo nechce provést sám 
nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, je povinen 
před pověřením třetí osoby umožnit PILZ požadované 
zásahy (pro dosažení interkompatibility) v přiměřené 
době a za přiměřenou cenu provést. Teprve pokud 
PILZ odmítne tuto činnost provést, nepodá 
Zákazníkovi v přiměřené době nabídku na provedení 
požadovaných zásahů nebo pokud jeho nabídka bude 
z hlediska časového nebo finančního nepřiměřená, 
může Zákazník pověřit činnostmi třetí osobu. 

XIII. EXPORT A IMPORT 

XIII.1 Zákazník je odpovědný za veškeré povinnosti spojené 
s vývozem či dovozem funkcí softwaru PAS 4000 nebo 
Projektového softwaru a nese veškeré náklady s tím 
spojené. PILZ poskytne Zákazníkovi v této souvislosti 
přiměřenou součinnost. Funkce softwaru PAS 4000 
nebo Projektový softwar může podléhat omezením 
týkajícím se exportu či reexportu (např. do U.S.A nebo 
do států Evropské Unie), Zákazník je povinen při 

vývozu nebo opětovném prodeji tato pravidla 
respektovat. 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

XIV.1 Veškeré dodací lhůty se přiměřeně prodlouží o dobu 
trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které 
mají charakter vyšší moci – tj. překážek, které brání 
PILZ v plnění svých povinností a jejichž existenci a 
trvání nemůže PILZ ovlivnit, jako jsou například různé 
poruchy a havárie, živelné události, výpadek 
zaměstnanců nebo spolupracovníků, stávky, prostoje, 
prodlení v dodávkách podstatných surovin nebo dílů, 
výpadky v přepravě či dopravě a podobně, pokud tyto 
překážky či okolnosti nemohou být s přiměřenou 
snahou ze strany PILZ překonány. Následky existence 
výše uvedených překážek nastanou i v případě, pokud 
tyto nastaly v době, kdy již nastalo prodlení na straně 
PILZ, a to po dobu trvání takovýchto překážek. O tom, 
že nastala uvedená překážka, jakož i o jejím konci, 
bude bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 
pracovních dnů PILZ informovat Zákazníka. PILZ je 
navíc oprávněn při vyskytnutí se takovéto překážky od 
Smlouvy plně či částečně odstoupit, Zákazníkovi 
v takovém případě nenáleží nárok na náhradu škody. 

XIV.2 Pokud PILZ poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající 
z této Smlouvy, není odpovědný za škodu, pokud se 
tak stalo z důvodů mající charakter nepředvídatelné a 
neodvratitelné události – vyšší moci. 

XV. UPLATNĚNÍ VAD 

XV.1 Zákazník je povinen Projektový software včetně 
související dokumentace nejpozději ve lhůtě 10 
pracovních dnů po obdržení licence prohlédnout a to 
zejména s ohledem na funkčnost základních funkcí 
softwaru. Veškeré vady Projektového softwaru (právní 
i věcné), nedostatek garantovaných funkcí, jakož i 
dodání menšího či většího množství nebo jiných 
funkcí, jiné licence (dále jen vady), které mohly být při 
náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné 
péče zjištěny, je třeba oznámit PILZ nejpozději do 5 
pracovních dnů od konce lhůty k prohlídce podle věty 
první. Ostatní vady, tedy vady, které nejsou zjevné při 
provedení prohlídky a testu funkčnosti, je třeba 
nahlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději během 14 
dnů) poté, co byly Zákazníkem zjištěny nebo co mohly 
být zjištěny při vynaložení odborné péče. 

XV.2 Oznámení vad Zákazníka musí vzhledem ke 
konkrétnímu případu přesně popisovat, u kterého 
Projektového softwaru a jeho jednotlivé funkce, v jaké 
jeho verzi a v jakém případě se vada vyskytla a jak se 
vada projevuje. Pokud je to možné zdokumentují se 
hlášení a chování Projektového softwaru při užívání. 
Popis vady musí v každém případě být takového 
rozsahu, aby PILZ mohl charakter a výskyt vady 
z oznámení jednoznačně pochopit. 

XV.3 Pokud Zákazník neoznámí vady ve lhůtách podle XV.1 
ztrácí jakékoli nároky z vad Projektového softwaru. 

XVI. NÁROKY Z FAKTICKÝCH VAD 

XVI.1 Podle tohoto článku odpovídá PILZ za faktické vady 
Projektového softwaru. Odpovědnost za vady právní je 
upravena v článku XVIII. 

XVI.2 PILZ poskytuje zákaznickou podporu obsahující 
informace o známých vadách Projektového softwaru, o 
opatřeních pro řešení problémů, o omezeních a 
opatřeních k předejití chyb. Tuto podporu najdou 
Zákazníci na Webovém rozhraní PILZ. 

XVI.3 O vadu se nejedná, pokud: 

(a) Projektový software není použit na vhodném 
hardwaru Zákazníka nebo třetí strany, který 
splňují hardwarové požadavky PILZ vyplývající 
z popisu Projektového softwaru nebo 
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(b) chyba nespočívá v samotném Projektovém 
softwaru, ale je způsobena jiným softwarem 
třetích stran nedodaným PILZ a PILZ nezaručil 
či se nezavázal k zajištění kompatibility 
s takovým softwarem třetích stran nebo 

(c) chyba spočívá v jiné činnosti Zákazníka nebo 
je způsobena jinou okolností ležící na straně 
Zákazníka, za kterou PILZ nepřevzal 
odpovědnost. 

XVI.4 Předpokladem vzniku nároků z vad Projektového 
softwaru je včasné oznámení těchto vad Zákazníkem 
v souladu s těmito VOPS a to, že vada existovala k 
okamžiku získání licence. Pokud PILZ odpovídá za 
vady (bez ohledu na to, zda vadou byla porušena 
Smlouva podstatným či nepodstatným způsobem), 
může PILZ v přiměřené lhůtě podle své volby vadu 
odstranit. Pokud se bude jednat o vadu, která 
představuje pouze nepodstatné porušení Smlouvy, 
může PILZ místo odstranění vady poskytnout 
Zákazníkovi přiměřenou slevu. PILZ není povinen 
hradit náklady na odstranění vad provedené třetí 
osobou či Zákazníkem. 

XVI.5 Zákazník poskytne společnosti PILZ po vzájemné 
dohodě potřebný přiměřený čas a příležitost vady 
odstranit. Vzhledem k složitosti Projektového softwaru 
je Zákazník povinen poskytnout možnost vady 
odstranit i vícekrát (alespoň třikrát). Bez poskytnutí 
lhůty a příležitosti k odstranění vady nemůže Zákazník 
od Smlouvy odstoupit. 

XVI.6 Vady Projektového softwaru může PILZ podle svého 
uvážení odstranit i tak, že vhodným způsobem doručí 
Zákazníkovi datový nosiči s nebo umožní stažení 
nejnovější verze Projektového softwaru (příslušné 
funkce) nebo její aktualizace nebo upgradu. Nové 
vydání Projektového softwaru (jeho jednotlivé funkce) 
(nebo jeho aktualizaci nebo upgrade) je Zákazník 
povinen přijmout za účelem odstranění vad i 
v takovém případě, že mu tím způsobem vzniknou 
přiměřené dodatečné náklady na individuální 
přizpůsobení.  

XVI.7 Pokud v okamžiku, kdy je potřeba provést požadované 
odstranění vad Projektového softwaru není k dispozici 
aktualizovaný update nebo upgrade či nová verze 
příslušné funkce Projektového softwaru, která 
odstraňuje vadu, je společnost PILZ oprávněna 
poskytnout Zákazníkovi do doby vydání nové verze 
Projektového softwaru prozatímní řešení, kterým bude 
vada odstraněna nebo obejita, pokud je takový postup 
nezbytný za účelem, aby bylo zajištěno, že Zákazník 
může navzdory vadě zpracovávat naléhavé úkoly. 
Dále může PILZ odstranit dočasně vadu i tak, že 
ukáže přiměřené metody, jak se vyhnout následkům 
vady. 

XVI.8 Diagnostika chyb a odstranění vad, které je prováděno 
v rámci odpovědnosti za vady, může být prováděno 
podle volby PILZ u Zákazníka nebo u PILZ. Pokud je 
mezi Zákazníkem a PILZ uzavřena smlouva o servisu 
(opravách), může být diagnostika chyb a odstranění 
vad po dohodě se Zákazníkem provedeno i na místě, 
kde je užíváno zařízení, na kterém je v souladu 
s těmito VOPS používán zakoupený Projektový 
software. PILZ obdrží od Zákazníka podklady a 
informace, které má Zákazník k dispozici a které jsou 
nezbytné pro odstranění vad. Pokud odstraňuje PILZ 
chybu u Zákazníka, poskytne jí Zákazník bezplatně 
nezbytný hardware a software a zajistí jí bezplatně 
vhodné podmínky pro odstranění vady, včetně 
kvalifikovaného obslužného personálu, pokud je 
potřeba. Nebyla-li sjednána smlouva o servisu 
(opravách) a probíhá-li odstranění vad na jiném místě, 
než je místo dodání vyplývající ze Smlouvy, nahradí 
Zákazník PILZ veškeré náklady spojené s odstraněním 
vad Projektového softwaru, které by nevznikly, pokud 
by Projektového software byl v místě dodání (jako jsou 
náklady na transport, cestovné, náklady na pobyt, 

apod.), to neplatí, pokud jiné místo užití Projektového 
softwaru vyplývá ze zamýšleného použití dodaného 
Projektového softwaru, jak toto vyplývá z uzavřené 
Smlouvy. 

XVI.9 Pokud Zákazník obdržel vadnou dokumentaci 
vztahující se k Projektovému softwaru, omezuje se 
jeho nárok z vad pouze na obdržení bezvadné 
dokumentace Projektového softwaru, a to i tehdy, 
pokud vada dokumentace brání řádnému užívání 
Projektového softwaru. 

XVI.10 Pokud je odstranění vad spojeno s nepřiměřenými 
náklady, není PILZ povinen vady odstranit a každá ze 
Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit. 

XVI.11 Zákazník bere na vědomí, že dokumentace 
Projektového softwaru, jakož i jiné pokyny a materiály 
dodávané společností PILZ společně Projektovým 
softwarem mohou být formulovány v jazyce německém 
a / nebo anglickém a PILZ není povinna poskytnout 
český překlad. 

XVI.12 Díly nebo jiné části dodávky, které byly v rámci 
odstranění vad vyměněny, se stávají vlastnictvím 
PILZ. 

XVI.13 Pokud PILZ nesplní nároky z vad Projektového 
softwaru, tj. pokud PILZ nechá marně uplynout 
přiměřenou lhůtu k odstranění vad nebo pokud vada 
přetrvává, přestože se PILZ pokusil vadu odstranit 
opravou a opakovanou opravou nebo náhradní 
dodávkou nebo pokud PILZ neoprávněně odmítne 
vadu odstranit nebo oprávněně odmítne vadu odstranit 
z důvodu nepřiměřenosti nákladů na její odstranění 
nebo odstranění bezdůvodně prodlužuje nebo pokud 
existují jiné závažné důvody vyplývající ze Smlouvy, v 
jejichž důsledku nelze spravedlivě požadovat po 
Zákazníkovi, aby strpěl další odstraňování vad, může 
Zákazník odstoupit od Smlouvy. Nárok na náhradu 
újmy v této souvislosti náleží Zákazníkovi pouze, 
pokud škoda vznikla jednáním PILZ ve formě úmyslu 
či hrubé nedbalosti. Nehradí se škoda, kterou 
společnost PILZ nemohla s ohledem na obsah 
Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy předvídat. 

XVI.14 Zákazník nicméně nemůže odstoupit, pokud byla 
Smlouva porušena pouze nepodstatným způsobem a 
dodaný Projektového software vykazuje pouze drobné 
vady, které významněji neovlivňují jeho užití. 
V takovém případě má Zákazník právo na přiměřenou 
slevu. 

XVI.15 Pokud se vyskytne vada u Softwarových produktů 
třetích stran, zprostí se PILZ odpovědnosti za vady i 
tím, že na Zákazníka postoupí svá práva vůči výrobci 
takového Softwaru třetích stran. Pokud nicméně 
Zákazník není schopen prosadit svá práva vůči výrobci 
Softwaru třetích stran bez nepřiměřených obtíží, 
přestože postupoval řádně, uplatní se odpovědnost za 
vady vůči PILZ v rozsahu dle těchto VOPS. Tím nejsou 
dotčeny případné nároky vůči výrobci Softwaru třetích 
stran vyplývající z jimi poskytnuté záruky -  takových 
nároků jdoucích nad rámec těchto VOPS se ale 
Zákazník nemůže domáhat vůči PILZ. 

XVI.16 Pokud se ukáže, že Zákazník vytkl vadu neoprávněně 
a učinil tak, ač při náležité péči mohl a měl vědět, že 
se nejedná o vadu nebo, že vada spočívá 
v okolnostech, za které neodpovídá PILZ, je Zákazník 
povinen nahradit PILZ veškeré náklady, které PILZ 
v této souvislosti vznikly. 

XVII. NÁROKY Z PRÁVNÍCH VAD 

XVII.1 PILZ odpovídá za to, že užitím Projektového softwaru 
Zákazníkem v souladu se Smlouvou v zemi místa 
dodání, tj. v ČR nebo v zemi, kde má být podle 
Smlouvy Projektový software užíván, nebudou 
poškozena práva třetích osob. Pokud třetí strany 
vznesou oprávněné nároky z porušení práv duševního 
vlastnictví, přestože Zákazník užíval Projektový 
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software v souladu se Smlouvou, a Zákazník tyto vady 
včas oznámí PILZ, PILZ podle své volby zajistí 
Zákazníkovi práva užívat Projektový software nebo 
Projektový software tak upraví nebo vymění, aby 
nedocházelo k porušení práv třetích osob. Za tímto 
účelem je PILZ oprávněna rovněž vyměnit funkci v 
Projektovém softwaru za obdobnou funkci, která bude 
bezvadná (nebude porušovat práva třetích osob), 
pokud je možné po Zákazníkovi spravedlivě 
požadovat, aby užíval takto změněnou funkci softwaru 
na místo funkce původní. Pokud takový postup není za 
přiměřených podmínek možný, může, kterákoli ze 
Stran od Smlouvy odstoupit. 

XVII.2 Zákazník bude neprodleně informovat PILZ, pokud 
třetí strana uplatní práva z duševního vlastnictví 
s ohledem na Projektový software nebo některou 
z jeho funkcí. Zákazník je povinen zmocnit PILZ 
(pokud o to PILZ požádá), aby společnost PILZ sama 
jednala o vyrovnání s třetí osobou. PILZ podle svého 
uvážení a po poradě se Zákazníkem buď nároky třetí 
osoby uspokojí, nebo se bude proti nim bránit. Dokud 
PILZ jedná za účelem uspokojení/obrany proti 
nárokům třetích osob, není Zákazník oprávněn nároky 
třetích osob bez souhlasu PILZ uznat nebo uhradit. 
PILZ zajistí obranu proti nárokům třetí osoby na vlastní 
náklady a zbaví Zákazníka všech nákladů spojených 
s obranou proti nárokům třetích osob, ledaže se jedná 
o nároky zjevně neopodstatněné nebo o nároky, které 
vyplývají z toho, že Zákazník užíval Projektový 
software v rozporu se Smlouvou (včetně těchto 
VOPS). V případě, že Zákazník z důvodu prevence 
škod nebo z jiného závažného důvodů přeruší užívání 
Projektového softwaru nebo některé z jeho funkcí, je 
povinen informovat třetí stranu, že přerušení užívání 
Projektového softwaru nebo některé z jeho funkcí není 
uznáním porušení práv duševního vlastnictví. 

XVII.3 Nároky Zákazníka z právních vad jsou vyloučeny, 
pokud porušení práv způsobil sám Zákazník. Nároky 
Zákazníka z právních vad jsou dále vyloučeny, pokud 
k porušení práv třetích osob došlo teprve v důsledku 
zvláštních požadavků Zákazníka, v důsledku užití, 
které nevyplývalo ze Smlouvy, nebo použitím, které 
nemohl PILZ předvídat anebo tím, že Projektový 
software nebo některá z jeho funkcí byl Zákazníkem 
změněn nebo použit v souvislosti s jinými produkty 
nedodanými PILZ. 

XVII.4 Nároky z právních vad přesahující zde uvedená práva 
jsou vyloučeny. 

XVIII. ZÁNIK NÁROKŮ Z VAD 

XVIII.1 Nároky z vad Projektového softwaru zanikají, pokud 
Zákazník vady písemně neoznámí v souladu s těmito 
VOPS ve lhůtách podle odstavce XV, tj.: 

XVIII.1.1 bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 
dnů) poté, co vady zjistil; 

XVIII.1.2 bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 
pracovních dnů) po uplynutí lhůty pro 
provedení prohlídky dle odstavce XV.1 těchto 
VOP, pokud při vynaložení odborné péče měl 
a mohl při prohlídce vady zjistit, nicméně bez 
ohledu na to, zda byla prohlídka skutečně 
provedena; 

XVIII.1.3 bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 
pracovních dnů) poté, co vady mohly být při 
vynaložení odborné péče zjištěny, 

přičemž vždy platí lhůta, která uplyne nejdříve. Bez 
ohledu na výše uvedené zanikají nároky z vad 
nejpozději tehdy, pokud nejsou vady písemně 
oznámeny do 12 měsíců od nabytí licence (práva 
užívat) Projektový software v Produktivní fázi nebo 
v takové delší zákonné lhůtě, kterou nelze smluvně 
zkrátit. 

XVIII.2 Pokud dojde k rozšíření licence k Projektovému 
softwaru, nedochází tím k prodloužení záruky ohledně 
té části licence, kterou měl Zákazník před rozšířením. 

XIX. NÁHRADA ŠKODY 

XIX.1 Společnost PILZ odpovídá pouze za újmu na jmění 
(škodu), která Zákazníkovi vznikla tím, že společnost 
PILZ porušila své povinnosti hrubou nedbalostí či 
úmyslně. Odpovědnost společnosti PILZ za škodu 
v případě zavinění formou jiné než hrubé nedbalosti 
nebo úmyslu nebo dokonce bez zavinění je vyloučena. 
Rovněž je vyloučena náhrada škody za porušení těch 
povinností společností PILZ, ohledně kterých byla 
sjednána smluvní pokuta. Ostatní nároky Zákazníka, 
zejména nároky na náhradu nemajetkové újmy jsou 
vyloučeny, ledaže vyloučení takových nároků zakazují 
aplikovatelná ustanovení právních předpisů, od 
kterých se nelze odchýlit. 

XIX.2 PILZ odpovídá vždy jen do výše škody, která byla 
předvídatelná v okamžiku uzavření Smlouvy, pokud 

takové omezení nevylučují aplikovatelná ustanovení 
právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit. 
Zákazník je v každém případě povinen v rámci své 
prevenční povinnosti sdělit PILZ, pokud mu v důsledku 
porušení povinností na straně PILZ hrozí vznik újmy 
včetně odhadu, jak vysoká újma může nastat. 

XIX.3 Pokud to nevylučují aplikovatelná ustanovení právních 
předpisů, od kterých se nelze odchýlit, je vyloučena 
náhrada následných škod, finančních škod nebo 
náhrada neuskutečněných úspor. Dále je vyloučena 
náhrada ušlých úroků. Pokud Zákazník plnil třetí osobě 
náhradu škody v souvislosti s Projektovým softwarem 
dodaným společností PILZ, je jeho postih vůči PILZ 
vyloučen, ledaže škoda vznikla úmyslným jednáním ze 
strany PILZ nebo hrubou nedbalostí PILZ, v každém 
případě je vyloučen postih, pokud byla škoda hrazena 
z pojištění sjednaného Zákazníkem, ledaže PILZ 
způsobil škodu úmyslně. 

XIX.4 Jakékoli ustanovení v těchto VOPS, jehož účelem je 
předem omezit náhradu škody, je třeba vykládat tak, 
že jeho smyslem je sjednat omezení škody v rozsahu, 
který z ustanovení vyplývá, a pokud to není možné 
vzhledem ke kogentním ustanovením zákona nebo 
vzhledem k veřejnému pořádku či dobrým mravům, tak 
v takovém nejvyšším rozsahu, který je ještě v souladu 
s kogentními ustanoveními zákona, veřejným 
pořádkem a dobrými mravy. Při výkladu takového 
ustanovení tedy neplatí, že je pro rozpor se zákonem, 
veřejným pořádkem či dobrými mravy jako celek 
neplatné, a tedy se k němu nepřihlíží, ale platí, že 
sjednané omezení je moderováno do nejvýše 
přípustné úrovně. 

XX. ZADRŽOVACÍ PRÁVO A ZÁPOČTY 

XX.1 Zákazník není oprávněn zadržet platbu či jednostranně 
započíst svůj závazek vůči společnosti PILZ 
s výjimkou pohledávek Zákazníka, které byly 
pravomocně přiznány soudem nebo rozhodčím 
soudem nebo písemně uznány společností PILZ co do 
důvodu a výše (přičemž pro tento případ se vylučuje 
článek II.7 Smlouvy). 

XXI. MLČENLIVOST 

XXI.1 Zákazník se zavazuje veškerá data, údaje a 
informace, které nejsou běžně dostupné a o kterých se 
dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, zejména ty, které 
mají alespoň potencionální materiální hodnotu 
(důvěrné informace) chránit jako důvěrné. Zákazník 
se zavazuje užívat důvěrné informace jen pro účely 
uzavřené Smlouvy a bez předchozího písemného 
souhlasu nesdělit tyto třetím osobám nebo neučinit je 
jakýmkoli způsobem třetím osobám přístupné. 

XXI.2 Zákazník se zavazuje chránit důvěrné informace před 
přístupem třetích osob a to s péčí řádného hospodáře. 
Záložní a jiné kopie Projektového softwaru musí být 
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uschovány na místě, které je zajištěno proti přístupu 
neoprávněných osob. Zákazník je povinen v tomto 
ohledu postupovat s péčí řádného hospodáře. 
Zákazník je povinen uložit stejné povinnosti týkající 
ochrany důvěrných informací i svým zaměstnancům a 
jiným spolupracovníkům a za porušení povinnosti 
ochrany důvěrných informací zaměstnanci nebo 
spolupracovníky Zákazníka odpovídá Zákazník, jakoby 
povinnost porušil sám. Zákazník je povinen informovat 
PILZ neprodleně a písemně, pokud se dozví o 
jakémkoliv hrozícím nebo nastalém porušení 
důvěrnosti důvěrných informací, a to i v případě, pokud 
má jen podezření. 

XXI.3  Ochrana důvěrných informací se nepoužije, pokud 
Zákazník prokáže, že: 

XXI.3.1 mu důvěrné informace byly známy již před 
jejich sdělením ze strany PILZ, 

XXI.3.2 získal důvěrné informace od třetích osob, aniž 
by došlo z jejich strany k porušení ochrany 
důvěrných informací a aniž by byl povinen tyto 
důvěrné informace chránit jako důvěrné; 

XXI.3.3 důvěrné informace jsou všeobecně známé, 
aniž byla porušena povinnost k ochraně 
důvěrných informací, 

XXI.3.4 důvěrné informace získal Zákazník vlastní 
činností, aniž by mu musely být sděleny ze 
strany PILZ. 

XXI.4 PILZ náleží veškerá práva k důvěrným informacím, 
jakož i veškerá práva k duševnímu vlastnictví 
vztahujícímu se k Projektovému softwaru a může 
s nimi libovolně disponovat. Zákazníkovi k těmto 
informacím/duševnímu vlastnictví nevzniká vlastnické 
právo, licence či jiné užívací právo s výjimkou práva 
Projektový software užívat v souladu se Smlouvou 
(zakoupenou licencí) a těmito VOPS.  

XXI.5 Pokud nejsou důvěrné informace dále potřeba pro 
účely Smlouvy, je Zákazník povinen tyto na své 
náklady vrátit bez zbytečného odkladu po obdržení 
výzvy společnosti PILZ, to se týká i veškerých nosičů, 
na kterých jsou důvěrné informace uloženy. Zákazník 
není oprávněn si z těchto nosičů pořizovat kopie, 
ledaže je to nutné pro plnění zákonných povinností. 
Informace uložené na discích Zákazníka a jiným 
obdobným způsobem je Zákazník povinen k výzvě 
PILZ vymazat. 

XXI.6 Povinnost k ochraně důvěrných informací trvá i po 
ukončení Smlouvy. 

XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XXII.1 Pokud se Zákazník dostane se sjednanou platbou 
nebo jiným plněním smluvních povinností do prodlení, 
je PILZ oprávněn podle své volby: 

XXII.1.1 pozastavit plnění vlastních povinností do 
doby, dokud Zákazník neuhradí dlužné platby 
nebo nesplní svoji jinou povinnost; 

XXII.1.2 přiměřeně prodloužit dodací lhůtu; 

XXII.1.3 zesplatnit celou, doposud neuhrazenou 
cenu a/nebo 

XXII.1.4 odstoupit od Smlouvy. 

XXII.2 PILZ je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

XXII.2.1 dochází k prodlení při realizaci dodávky 
nebo k prodlení se zahájením či pokračováním 
plnění z důvodů na straně Zákazníka; 

XXII.2.2 pokud existují pochybnosti o platební 
schopnosti Zákazníka. 

XXII.3 Z výše uvedených důvodů lze odstoupit i jen od části 
doposud nesplněné dodávky nebo plnění, tedy od 
části Smlouvy. 

XXII.4 Pokud bude ohledně majetku Zákazníka zahájeno 
insolvenční řízení, může PILZ pozastavit plnění 
vlastních povinností do doby, dokud nebude 
insolvenční řízení zastaveno z důvodu zamítnutí 
insolvenčního návrhu. Pokud bude pravomocně 
rozhodnuto o úpadku jedné ze Smluvních stran, je 
druhá ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

XXII.5 V případě odstoupení může PILZ požadovat i okamžité 
zaplacení ostatních pohledávek za Zákazníkem. 

XXIII. ROZHODČÍ DOLOŽKA 

XXIII.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy mezi 
Zákazníkem a PILZ a/nebo v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel 
třemi rozhodci. 

XXIII.2 Místem rozhodčího řízení je Praha. 

XXIII.3 Jazykem řízení je čeština. 

XXIV. ODDĚLITELNOST 

XXIV.1 V případě neúčinnosti, neplatnosti nebo nicotnosti 
některého ustanovení těchto VOPS platí právní 
úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému 
nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo 
neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOPS se 
netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení. 

XXIV.2 Pokud by jakékoliv omezení odpovědnosti společnosti 
PILZ bylo vzhledem ke kogentním zákonným 
ustanovením neplatné, je třeba tuto skutečnost 
vykládat tak, že příslušné omezení zůstává v nejvýše 
přípustném rozsahu platné. 

XXV. VZDÁNÍ SE PRÁVA 

XXV.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva 
vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOPS nebude 
představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se 
nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno 
písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou 
Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se 
některého nároku nebo práva vyplývajícího ze 
Smlouvy a / nebo VOPS nebude vykládáno jako 
vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. 
Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo 
jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo 
VOPS nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke 
splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu 
předpokládaného Smlouvou a / nebo VOPS. 

XXVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XXVI.1 Místem plnění pro veškeré povinnosti ze Smlouvy, 
nevyplývá-li z těchto VOPS něco jiného, je sídlo PILZ. 

XXVI.2 Není-li mezi stranami sjednáno něco odlišného, 
považují se všechny Smlouvy mezi Zákazníkem a 
PILZ za samostatné a nezávislé. Pokud se však 
Zákazník dostane do prodlení u jedné z uzavřených 
Smluv, může PILZ požadovat, aby Zákazník poskytl 
dostatečnou jistotu, že splní své závazky z ostatních 
smluv a dokud tak neučiní, může odmítat plnění. 

XXVI.3 PILZ je oprávněn postoupit práva z této Smlouvy na 
třetí osoby i bez souhlasu Zákazníka. 

XXVI.4 VOPS i Smlouva se řídí právem České republiky. 

XXVI.5 Tyto VOPS nabývají platnosti a účinnosti dnem 
1.1.2015. 


