Všeobecné obchodní podmínky pro užití nástroje DarkTracer
(„DarkMap“), dále jen „VOP“
Poskytovatel podlicence:

CZECHMATE CZ s.r.o.
IČ: 09972196
U radnice 956/8, 415 01 Teplice, Česká republika

I. Úvodní ustanovení
Poskytovatel podlicence prohlašuje, že je na základě Smlouvy o partnerství se společností
NSHC (SINGAPORE) PTE. LTD., business no.: 201403969M, se sídlem 9 Temasek
Boulevard, #31-F, Suntec tower two, Singapore (038989) (dále jen “hlavní poskytovatel”)
ze dne 1. 5. 2021 uživatelem výhradní licence na území České republiky, Slovenské
republiky a Polské republiky k elektronickému nástroji DarkTracer, pro který byl pro
danou oblast sjednán obchodní název „DarkMap“ (dále jen “Nástroj”) s právem udělení
práva užívání v limitovaném rozsahu dalším subjektům ve výše uvedené geografické
oblasti ze strany poskytovatele podlicence. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávek
pro užití výše uvedeného nástroje.

II. Předmět
2.1.

Poskytovatel podlicence poskytuje nevýhradní právo užít Nástroj ve sjednaném
rozsahu s časovým omezením (dále jen „podlicence“).

2.2.

Uživatel je oprávněn užít Nástroj v rámci funkcionalit přidělených uživateli
poskytovatelem podlicence nebo hlavním poskytovatelem.

2.3.

Užívání nástroje je časově omezeno na dobu uvedenou v konkrétní objednávce s
možností prodloužení na základě nové objednávky, pokud dojde k souhlasu
poskytovatele podlicence s tímto prodloužením.

2.4.

Uživatel není oprávněn do Nástroje jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo
modifikovat jeho parametry.

2.5.

Uživatel není oprávněn zpřístupnit Nástroj jiným osobám ani umožnit jeho užití jinými
osobami.

2.6.

Poskytovatel podlicence zpřístupní funkcionality Nástroje v den požadovaného
přístupu do systému ze strany uživatele.

2.7.

Uživatel může užívat Nástroj pouze na území České republiky, Slovenské republiky a
Polské republiky.

2.8.

Uživatel není oprávněn převádět uživatelské oprávnění k nástroji na jiný subjekt.
III. Práva a povinnosti

3.1. Uživatel není zejména ve smyslu čl. 2.4. VOP oprávněn:
3.1.1. Nástroj kopírovat, šířit, reprodukovat, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené
verze Nástroje;
3.1.2. provádět zpětnou analýzu, rozebírat, upravovat, měnit, modifikovat, dekompilovat,
zpracovávat, překládat nebo extrahovat Nástroj ani jakékoli jeho součásti ani
provádět jakékoli pokusy o zjištění zdrojového kódu Nástroje nebo z něj vytvářet
sekundární produkty;
3.1.3. zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu
nebo jí napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení
instalace či užívání kopií Nástroje;
3.1.4. vytvářet díla odvozená na základě Nástroje;
3.1.5. používat Nástroj jakýmkoli způsobem, který není podle této smlouvy povolen nebo je
nezákonný či v rozporu s dobrými mravy.
3.2. Uživatel je zejména povinen:
3.2.1. používat a nakládat s Nástrojem jen způsobem, který je v souladu s touto smlouvou,
právními předpisy platnými a účinnými dle právního řádu země, ve kterém Nástroj
používá a v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva
a dalších práv duševního vlastnictví;
3.2.2. zajistit poskytovateli podlicence řádnou a maximální součinnost za účelem plnění
služby;
3.3. Poskytovatel podlicence je povinen:

zprostředkovat oprávněnému z podlicence po dobu platnosti podlicence k Nástroji
technickou podporu a aktualizace Nástroje ze strany hlavního poskytovatele.
3.4. Užívání nástroje uživatelem nezakládá žádná exkluzivní práva vůči poskytovateli
podlicence či dalším uživatelům.
3.5. Ustanovení End User License Agreement společnosti NSHC (SINGAPORE) PTE. LTD.
nejsou těmito VOP dotčena (https://darktracer.com/asset/document/DarkTracer_EULA.pdf)

IV. Cena

4.1. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli podlicence cenu za užívání Nástroje ve výši
uvedené v konkrétní objednávce.
4.2. Cena dle čl. 4.1 VOP bude uhrazena do 14 dnů ode dne zpřístupnění Nástroje na
základě objednávky uživatele na účet poskytovatele podlicence č. 3430863002/5500
vedeném u Raiffeisen bank, a.s.. Pokud nebude cena za užívání Nástroje uhrazena řádně
a včas, má poskytovatel podlicence právo znemožnit užívání Nástroje uživatelem do doby
splnění této povinnosti. V případě nesplnění této povinnost do 1 měsíce ode dne
zpřístupnění nástroje se právo užívání od počátku ruší.

V. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty
5.1.

Uživatel odpovídá za případnou škodu způsobenou použitím Nástroje vůči jakýmkoliv
dalším osobám.

5.2.

V případě jakéhokoli neoprávněného zásahu do Nástroje je povinen uživatel uhradit
poskytovateli podlicence smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý neoprávněný
zásah do Nástroje. Nárok na náhradu škody způsobené poskytovateli podlicence není
tímto ustanovením dotčen.

5.3.

V případě vzniku nároku na smluvní pokutu nebo náhradu škody písemně vyzve
poskytovatel podlicence uživatele k úhradě příslušné částky ve lhůtě stanovené
poskytovatelem podlicence.

5.4. Uživatel odpovídá za jakékoli použití Nástroje v rozporu s platnými právními předpisy a
v případě takového jednání je za takové jednání právně odpovědný v plném rozsahu.

VI. Důvěrnost informací
6.1. Všechny informace, dokumenty a materiály sdílené poskytovatelem podlicence a
uživatelem v rámci používání nástroje se považují za přísně důvěrné a mohou být
použity pouze pro účely související s používáním nástroje.
6.2. Technické řešení Nástroje považuje poskytovatel podlicence za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku se všemi právními a faktickými důsledky z toho
vyplývajícími. Informace týkající se obchodního tajemství nesmí být předány třetím
stranám.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1. Uživatel se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP a s jejich zněním vyjadřuje
souhlas.
7.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.

CZECHMATE CZ s.r.o.

_________________________
Tomáš Abraham, jednatel

