
 
 

 

 

Prohlášení právní garance k zakoupenému software 

 
Prodávající: Hojka Pavel, Klínová 620/1, 709 00, Ostrava - Hulváky, IČ: 10974458, zapsaný v živnostenském 
rejstříku v Ostravě, se tímto zavazuje poskytnout svým zákazníkům záruku na zakoupené a řádně zaplacené 
softwarové produkty. 

 
Prodávající zaručuje, že softwarové produkty jsou nakoupeny z legálních zdrojů v souladu se Směrnicí EP a Rady 
2009/24/ES, která stanoví, že se právo na šíření (tzv. další převod) počítačových programů vyčerpá při prvním 
prodeji licence a v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., §14, odst. 2. 

 
V případě, že bude zákazníkem zjištěno, že je převod softwarového produktu právně závadný, prodejce 
softwarový produkt vymění. Pokud výměna neproběhne, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a na vrácení 
peněz. 

 
Prodávající poskytuje na zakoupené a řádně zaplacené softwarové produkty záruku ve výši 24 měsíců, na instalaci 
a provozování softwarového produktu. V případě, že se během instalace nebo provozování vyskytnou chyby, 
prodávající zákazníkovi neodkladně softwarový produkt vymění. V případě, že výměna neproběhne, má zákazník 
právo odstoupit od smlouvy a na vrácení peněz. 

 

Softwarový produkt lze nainstalovat a používat pouze na jednom zařízení. Používání softwarového produktu na 
více zařízeních je nezákonné, stejně jako prolomení a obcházení bezpečnostních opatření včetně použití techniky 
reverzního inženýrství. Přenechání softwarového produktu (licence, licenčního klíče) do pronájmu za úplatu je 
taktéž nepřípustné. 

 
Prodejce nezaručuje a nezodpovídá za to, že: 
 

- softwarový produkt bude vhodný pro zvláštní účely 
- se během provozu nebudou vyskytovat programovací chyby softwarového produktu 
- softwarový produkt je kompatibilní s jakýmkoliv hardware 

 
V případě, že není možno odpovědnost úplně vyloučit, přebírá prodejce zodpovědnost do výše protihodnoty 
softwarového produktu. Případné nároky je možno uplatnit po předložení veškerého příslušenství, které jste 
obdrželi (mj. faktura, dodací list, štítek COA a případné další dokumenty). 

 
V případě, že je zákazník právnickou osobou, která používá softwarový produkt pro svou obchodní činnost, je pro 
toto prohlášení rozhodující právo a příslušný soud, pod které spadá sídlo prodávajícího. 

 
 

V Ostravě dne 28. 6. 2021 
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