LICENČNÍ PODMÍNKY K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU SSBnet+
I. Úvodní ustanovení
Tyto licenční podmínky vymezují základní podmínky pro užívání softwarového produktu SSBnet+ (dále
jen „produkt“), který vlastní a provozuje společnost STARLIT s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, 47001
Česká Lípa, IČ: 183837769 (dále jen „provozovatel“), která je v souladu s autorským zákonem
oprávněna vykonávat majetková práva k tomuto produktu.
Uživatelem produktu je každá fyzická nebo právnická osoba, která objedná produkt dle Všeobecných
obchodních podmínek a odpovídá definici podnikatele dle § 420 NOZ (dále jen „uživatel“).
Produkt umožnuje přistupovat k vybraným datům o objektech a subjektech programu SSB2000 pomocí
internetu. (licenční podmínky k programu SSB2000 jsou veřejně dostupné na internetových stránkách
http://starlit.cz/filesASP/licencni_podminky.pdf)
Objednáním produktu (dle Všeobecných obchodních podmínek, veřejně dostupných
na internetových stránkách provozovatele https://starlit.cz/o_nas/vob.aspx), a jeho uhrazením
dochází mezi provozovatelem a uživatelem k uzavření licenční smlouvy dle platných právních předpisů
(dále jen „smlouva“). Uzavřením této licenční smlouvy uživatel uvedené licenční podmínky přijímá
v plném rozsahu.
II. Rozsah a způsob využití licence
Licence je poskytována
a) jako nevýhradní
b) na dobu určitou (kalendářní rok)
c) uživateli s aktuální verzí programu SSB2000
d) bez práva dalšího sdílení, postoupení či poskytnutí podlicence
e) pro území ČR.
Licence se vztahuje na produkt jako celek. Nevztahuje se na přídavné moduly, které tento produkt
rozšiřují a dodávají jinou než základní funkčnost.
Produkt mohou užívat pouze pracovníci uživatele. Užíváním se nerozumí prosté nahlížení
do produktu klienty uživatele pomocí internetového prohlížeče. Uživatel nesmí využít nebo postoupit
znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách v produktu
k obchodnímu využití v jiném programu. Dále uživatel nemá právo měnit žádným způsobem
funkcionalitu produktu, pokud to neumožňuje její samotná uživatelská administrace.
Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli za užívání produktu poplatek (dle bodu III.) v termínu
splatnosti.
Dojde-li k překročení celkové velikosti datového úložiště a nebyla uživatelem zjednána náprava
ve lhůtě 30 dní od odeslání písemného upozornění, je provozovatel oprávněn vymazat obsah datového
úložiště tak, aby splňoval požadovaný limit.

III. Cena a způsob úhrady
Za instalaci a právo užívat produkt zaplatí uživatel jednorázový aktivační poplatek 2.000,- Kč bez DPH.
Za právo užívat produkt dále uhradí uživatel měsíční provozní poplatek ve výši podle zvolené varianty,
a to dle platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách www.spravce.cz.
Objektem se rozumí byt, nebytový prostor, společný či jiný prostor obdobného charakteru dle
licenčních podmínek programu SSB2000. Každý objekt je v databázi produktu reprezentován
záznamem s jedinečným identifikačním klíčem.
Poplatky v rozsahu licence jsou fakturovány jednou ročně v lednu na 12 měsíců dopředu. V okamžiku
uzavření smlouvy v průběhu roku uhradí uživatel pouze poměrnou část ceny dle počtu zbývajících
měsíců do konce kalendářního roku. Splatnost faktury je 7 dní.
Pokud uživatel překročí velikost sjednaného datového úložiště (dále jen „DÚ“), bude na tuto
skutečnost upozorněn prostřednictvím produktu SSBnet+. Pokud uživatel do 30 dnů od upozornění
nesníží velikost DÚ pod sjednanou úroveň, rozumí se tím sjednání dalšího rozšíření DÚ a uživateli
bude navýšena měsíční cena o rozšíření DÚ. Navýšení ceny bude fakturováno za zbývající měsíce
roku.

IV. Ochrana osobních údajů
Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje právnických osob a
fyzických osob podnikatelů, u fyzických osob podnikatelů tak činí v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů se řídí prohlášením o ochraně
osobních
údajů
zveřejněném
na
internetových
stránkách
provozovatele
https://www.starlit.cz/filesASP/prohlaseni_o_ochrane_osobnich_udaju.pdf.
V. Závěrečná ustanovení
Uživatel může od smlouvy odstoupit do čtrnácti pracovních dní, jestliže produkt nebude splňovat
deklarované funkce a strany si vrátí plnění. Provozovatel může dát okamžitou výpověď ze smlouvy,
poruší-li uživatel licenční podmínky hrubým způsobem (např. je v prodlení s úhradou faktury, program
užívá v rozporu s licenčními podmínkami apod.). Nepřevzetí výpovědi nemá vliv na ukončení smluvního
vztahu. Povinnost uhradit poplatek nebo způsobenou škodu tím není dotčena.
Provozovatel i uživatel produktu mohou kdykoliv ukončit platnost smlouvy výpovědí písemnou formou
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet následující měsíc po měsíci, ve kterém
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Požaduje-li uživatel změnu licence v počtu evidovaných objektů či velikosti datového úložiště,
kontaktuje a objedná ji písemně u provozovatele.
Při neuhrazení poplatků ve lhůtě splatnosti zaniká právo užívat produkt. Provozovatel má v tomto
případě nárok uživateli k produktu pozastavit přístup.
Již uhrazené poplatky se uživateli nevrací.

Věci neupravené těmito licenčními podmínkami se dále řídí licenčními podmínkami umístěnými na
internetových stránkách provozovatele http://starlit.cz/filesASP/licencni_podminky.pdf.
Tyto licenční podmínky jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti STARLIT s.r.o. v
aktuálním znění a společnost STARLIT s.r.o. je oprávněna je jednostranně změnit v přiměřeném
rozsahu. Jejich aktuální znění včetně změn je povinna zveřejnit bez zbytečného odkladu a informovat
druhou stranu prostřednictvím oficiálních internetových stránek. Druhá strana má právo během 10
dnů od zveřejnění změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
Tyto licenční podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.

