
   

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY DOKLADY EDICON S.R.O. 

DŮLEŽITÉ! TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY STANOVUJÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ NÍŽE UVEDENÉHO 
PRODUKTU A OBSAH SMLOUVY MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ DOKLADY EDICON S.R.O. 
 
KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ V OBJEDNÁVCE SE STANOU TYTO LICENČNÍ 
PODMÍNKY VŮČI VÁM PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE NEŽ KLIKNETE NA 
TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“. 
 
V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE OPRÁVNĚNÍ ZASTUPOVAT VAŠI SPOLEČNOST, NEJSTE PODNIKAJÍCÍ 
FYZICKÁ OSOBA NEBO NESOUHLASÍTE S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI, KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO 
„NESOUHLASÍM“. 

 

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Doklady 

Edicon s.r.o., Hrádecká 342/35, 312 00 Plzeň - Újezd, IČO: 093566291, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 39597 (dále jen „Edicon“), upravují 

smluvní vztah mezi Edicon a jeho zákazníkem (dále jen „Klient“; oba společně též jen jako 

„Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“).  

1.2 Smluvní vztah mezi Smluvními stranami vzniká na základě Objednávky, jejíž nedílnou součástí 

jsou Podmínky a zásady ochrany a zpracování osobních údajů, a to postupem uvedeným v čl. 4 

těchto Podmínek (dále jen „Licenční smlouva“). Cílem Podmínek je upravit vzájemné vztahy 

tak, aby se předešlo případným sporům, a dále seznámit Klienta se základními principy 

poskytování plnění Edicon. Uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje Klient souhlas s veškerými 

ustanoveními těchto Podmínek. Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před 

ustanoveními těchto Podmínek. 

1.3 Pokud není mezi Edicon a Klientem výslovně sjednáno jinak, poskytuje Edicon služby Klientovi 

v režimu stanoveném v Podmínkách i předtím, než dojde k přijetí Podmínek ze strany Klienta.  

1.4 Právní vztahy vyplývající z Licenční smlouvy, které nejsou Smluvními stranami výslovně 

upraveny v Objednávce a/nebo těchto Podmínkách, se řídí příslušnými právními předpisy České 

republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pro výklad Podmínek se použijí obchodní zvyklosti 

až po ustanoveních zákona či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními 

zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter). Žádná 

práva a povinnosti nebudou dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Licenční 

smlouvy, ledaže je výslovně sjednáno jinak.  

1.5 Smluvní strany uzavírají Licenční smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli tak, jak jsou tito 

definováni v ustanovení § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, v souvislosti se svým vlastním 

podnikáním ve smyslu § 433 Občanského zákoníku a s ohledem na skutečnost, že Klient je 

dostatečně odborně vybaven pro posouzení předmětu plnění a jeho vhodnosti pro Klienta. 

1.6 Klient výslovně souhlasí s tím, že ačkoli je Licenční smlouva uzavřena mezi ním a Edicon, vztahují 

se tyto Podmínky též na právní vztah mezi Klientem a pracovníkem Edicon, který byl k plnění 

některého z dílčích jednání dle Licenční smlouvy pověřen Edicon osobně. 

1.7 Výstupy, které Edicon Klientovi v jakékoli formě poskytne a které jsou Edicon označeny jako 

verze pracovní, předběžné, indikativní, draft nebo jiným označením s obdobným významem, 

nebo u kterých je vzhledem k okolnostem zřejmé, že se nejedná o konečnou verzi výstupu (dále 

jen „Předběžné výstupy“), nejsou určeny k tomu, aby Klient podle informací v nich obsažených 

činil jakákoli rozhodnutí, jednání nebo podle Předběžných výstupů jinak postupoval. 

2 DEFINICE 

• „Data Klienta“ znamená všechna elektronická data či informace uchovávané Klientem 
prostřednictvím Produktu. 



   

• „Dokumentace“ znamená online dostupnou dokumentaci k Produktu popisující funkcionality 
Produktu, přičemž Dokumentace může být dle potřeby aktualizována. 

• „Cena“ znamená Cena za poskytnutí Licence dle čl. 5 a Cena za Služby dle čl. 6 těchto 
Podmínek 

• „Ceník“ znamená aktuální ceník Edicon za užívání Licence a Služeb, jenž je nedílnou součástí 
Podmínek jako příloha č. 1. 

• „Elektronická komunikace“ znamená každý přenos jakýchkoli dat jakékoli povahy, ke kterému 
dochází zcela nebo z části elektronicky a která jsou přijímána a/nebo vysílána prostřednictvím 
Produktu. 

• „Klient“ znamená osoba, která je oprávněna užít Produkt dle Licenční smlouvy způsobem 
uvedeným v Podmínkách a která udělila souhlas s Podmínkami; pro účely Podmínek se za 
Klienta považují i osoby tvořící s Klientem koncern dle ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb.  

• „Licence“ znamená oprávnění k výkonu práva užít SW Edicon způsobem uvedeným 
v Podmínkách a související podpora. 

• „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

• „Objednávka“ znamená elektronická objednávka Produktu učiněná Klientem přes Webové 
rozhraní. 

• „Podmínky“ znamená tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky. 

• „Produkt“ znamená služba dodaná Edicon Klientovi v podobě poskytnutí Licence a případně 
některých nebo všech Služeb nabízených Edicon a souvisejících s užíváním SW Edicon.  

• „Služby“ znamená jakékoliv placené služby poskytované Edicon Klientovi v souvislosti 
s poskytnutím Licence, zejména instalace a základní nastavení SW Edicon (tzv. customizace), 
implementace SW Edicon do prostředí Klienta a následná podpora SW Edicon. Služby jsou 
poskytovány za Cenu za Služby ve výši dle aktuálně platného Ceníku. 

• „SW Edicon“ znamená Edicon vyvinutý a poskytovaný software v řešení pro síťovou instalaci 
dodávanou formou digitální distribuce nebo v řešení online (cloud), sloužící k zajištění doplnění 
odpovídajících dat do daňového dokladu (faktury) formátu .pdf v takovém tvaru, aby bylo na 
straně příjemce možné tento daňový doklad automaticky načíst; SW Edicon také může nést 
označení EDUARD.  

• „Účet“ znamená účet Klienta k Produktu identifikovaný unikátním identifikátorem (název 
účtu/agendy), který se nachází v neveřejné části Produktu.  

• „Uživatel“ znamená oprávněný pracovník Klienta, který je registrován jedním (1) emailem na 
jednu (1) pracovní stanici a pomocí SW Edicon vykonává úkony uvedené v typu Služby dle 
Ceníku 

• „zrušení Účtu“ nevratné smazání jednoho nebo všech Účtů Klienta a všech dat na těchto 
Účtech uložených; zrušením Účtu dochází také ke zrušení Licenční smlouvy. 

• „Webové rozhraní“ znamená rozhraní dostupné na www.edicon.cz. 

3 AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE K SW EDICON 

3.1 Edicon je vykonavatelem majetkových práv k SW Edicon a Klient je oprávněn užít SW Edicon 

pouze v rozsahu a způsobem vyplývajícím z těchto Podmínek. 

3.2 Edicon poskytuje Klientovi úplatnou, nevýhradní, teritoriálně neomezenou Licenci v rozsahu 

sloužícím k řádnému užívání Produktu Klientem. 

3.3 Licenci poskytuje Edicon po dobu trvání Licenční smlouvy jako úplatnou za níže uvedenou Cenu 

za poskytnutí Licence. Klient je povinen hradit Cenu za poskytnutí Licence měsíčně. 

3.4 Byla-li sjednán na dobu určitou, zaniká Licenční smlouva také uplynutím doby, na kterou byla 

sjednána, avšak pouze v případě, že Klient nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané 

doby písemně oznámí Edicon, že nemá zájem na prodloužení Licenční smlouvy. Jestliže Klient 

oznámení dle předchozí věty vůči Edicon neučiní, prodlužuje se Licenční smlouva vždy o stejnou 

dobu, na níž byla původní Licenční smlouva uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). 

Ostatní podmínky dosavadní Licenční smlouvy v tomto případě zůstávají zachovány.  

http://www.edicon.cz/


   

4  ÚČET, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY A DODACÍ PODMÍNKY 

4.1 Klient je oprávněn objednat Produkt prostřednictvím Objednávky obsahující zejména: 

a) identifikaci Klienta – firma/obchodní jméno, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, kontaktní údaje, 

b) název Produktu a případně Služeb, příp. varianta a časové období, na něž má být Licence 

poskytnuta, 

c) Cena za poskytnutí Licence a způsob platby. 

4.2 Na Webovém rozhraní je uveden popis Produktu, včetně jeho hlavních vlastností a popis Služeb. 
Prezentace Produktu a Služeb uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru 
a nejedná se o návrh Edicon na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

 
4.4 Pro uzavření Licenční smlouvy je nutné, aby Klient po zřízení Účtu odeslal Objednávku a aby 

došlo k přijetí této objednávky ze strany Edicon. Při vyplnění Objednávky (objednávkového 
formuláře) zároveň Klient vyjádří souhlas s Podmínkami a se zásadami zpracování osobních 
údajů stisknutím tlačítka „Souhlasím“. Závazná Objednávka je odeslána stisknutím tlačítka 
„Dokončit objednávku“. Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Klientovi doručeno 
přijetí závazné Objednávky ze strany Edicon. Při přijetí závazné Objednávky budou Klientovi 
zároveň sděleny pokyny k platbě. S Podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů se 
Klient může s předstihem seznámit na webových stránkách Edicon.  

 
4.5 Po uzavření Licenční smlouvy je Klient povinen zaplatit Edicon Cenu ve výši a za podmínek 

uvedených v Licenční smlouvě̌ a níže v čl. 5 až 7 těchto Podmínek. 
 
4.6 Edicon je povinen dodat Klientovi Produkt do 3 dní ode dne uhrazení faktury Edicon Klientem 

následovně: 
 

a) v případě řešení pro síťovou instalaci dodá Edicon Klientovi unikátní licenční klíč k SW Edicon. 
Klient obdrží spolu s SW Edicon návod na jeho užívání (instalaci), nebo 

 
b) v případě řešení vzdáleného přístupu na cloud Edicon dodá Klientovi heslo k instalátoru pro 

instalaci klientské́ aplikace pro vzdálený́ přístup na vyhrazený server Edicon.    
 

Zástupce Edicon pro Klienta v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Klienta může 
provést instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) nebo uživatelské školení za cenu 
objednané Služby ve výši dle aktuálně platného Ceníku 

5 CENA ZA POSKYTNUTÍ LICENCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytnutí Licence je stanovena v Ceníku, který je nedílnou součástí Podmínek. Ceník 

může být měněn v souladu s těmito Podmínkami. Cena je uvedena bez DPH, není-li výslovně 

stanoveno jinak (dále jen „Cena za poskytnutí Licence“). 

5.2 Cena za poskytnutí Licence bude uhrazena na základě faktury vystavené Edicon. Edicon může 

cenu licence pro každý následující rok přiměřeně upravovat, vždy však nejvýše o 10 % 

z jednotlivých cen za předcházející rok. 

5.3 Při zrušení Účtu Klienta z jakéhokoli důvodu nemá Klient nárok na vrácení poměrné části Ceny 

za poskytnutí Licence. 

5.4 V případě prodlení s úhradou Ceny za poskytnutí Licence je Klient povinen uhradit rovněž 

zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů. 

6 CENA ZA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 V případě, že budou Klientovi poskytovány Služby, má Edicon nárok na cenu vypočtenou dle 

času stráveného jednotlivými pracovníky při poskytování Služeb Klientovi vynásobeného 

hodinovou sazbou dle Ceníku. Cena je uvedena bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak (dále 

jen „Cena za Služby“).  

6.2 Vedle Ceny za Služby dle článku 6.1 Podmínek má Edicon nárok na náhradu účelně 



   

vynaložených nákladů v rozsahu stanoveném v Ceníku. Edicon je oprávněn vynaložit 

v souvislosti s poskytováním Služeb bez dalšího schválení Klienta náklady (vynaložené za 

poštovní a kurýrní služby, úřední kolky, taxi apod.) v obvyklé výši. Jestliže Edicon dojde k závěru, 

že je třeba vynaložit náklady v rozsahu přesahujícím obvyklou výši, je povinen o tom neprodleně 

informovat Klienta. Klient je v takovém případě povinen uhradit výši těchto nákladů na požádání 

Edicon předem. Klient bere na vědomí, že veškeré odhady nákladů ze strany Edicon jsou 

orientační povahy, přičemž Edicon nenese žádnou odpovědnost za případ, kdy takovýto odhad 

bude překročen. 

6.3 Edicon vede evidenci hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky při poskytování Služeb. 

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení poskytování Služeb Edicon Klientovi 

před dokončením sjednaných prací, má Edicon nárok na Cenu za Služby v hodinové sazbě 

příslušného pracovníka Edicon vynásobené počtem hodin dle evidence hodin Edicon. Klient bere 

na vědomí, že stanovení Ceny ani povinnost Klienta tuto Cenu uhradit není podmíněno výsledky 

ani závěry vyplývajícími z poskytování Služeb. 

7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CENĚ 

7.1 Cena, jakož i všechny ostatní platby, zejména náhrada nákladů, budou Klientem prováděny 

měsíčně na základě faktur Edicon, a to bezhotovostně na bankovní účet Edicon. Splatnost faktur 

je deset (10) dní ode dne jejího doručení. 

7.2 Jakékoliv nesrovnalosti ve fakturaci je Klient povinen projednat s Edicon do pěti (5) dní od 

doručení faktury (ne však později než do data splatnosti faktury), jinak se má za to, že plnění 

přijal a potvrdil a že nemá k fakturám žádné připomínky nebo námitky. V případě, že jakákoliv 

část Ceny bude sporná, není tím dotčena povinnost Klienta uhradit zbývající, nespornou, část 

Ceny. Klient bere na vědomí, že pokud bude platba Ceny provedena Klientem z bankovního účtu, 

který není veden v korunách českých, hradí veškeré bankovní poplatky spojené s takovou 

platbou Klient. 

7.3 Edicon je oprávněn omezit nebo přerušit provoz Produktu i bez předchozího upozornění Klienta 

také v případě, že Klient má nevyrovnané závazky po lhůtě splatnosti. Edicon je dále v tomto 

případě oprávněn požadovat po Klientovi, aby SW Edicon dále nepoužíval a Klient tak musí na 

výzvu Edicon neprodleně učinit. Po dobu uplatnění tohoto práva není Edicon v prodlení s 

pozastaveným plněním ani s plněními navazujícími. Klient je dále povinen uhradit úrok z prodlení 

v zákonné výši. Požadovat úroky z úroků je povoleno. Edicon je oprávněn požadovat náhradu 

veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek neuhrazených ve 

lhůtě splatnosti. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Produktu odpadne, Edicon 

fungování Produktu Klientovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení 

fungování Produktu hradí Klient Cenu v plném rozsahu. Edicon může v případech, kdy byl provoz 

omezen či přerušen, požadovat po Klientovi úhradu nákladů spojených s opětovným 

zprovozněním Produktu. Ustanovení čl. 6.3 Podmínek se přiměřeně použije i pro případ omezení 

či přerušení provozu Produktu z důvodů uvedených v čl. 8.4.3 Podmínek.  

7.4 K Ceně bude vždy připočtena DPH v zákonné výši. 

7.5 Klient souhlasí s tím, aby Edicon vyhotovil daňový doklad – fakturu elektronicky. Klient souhlasí 

rovněž s tím, aby mu faktury – daňové doklady byly po provedení úspěšné aktivace Produktu 

zasílány pouze na jeho Účet dostupný na Webovém rozhraní. 

7.6 Každá platba, kterou Klient převede na účet Edicon, se započítává nejdříve na úhradu jakékoliv 

pohledávky Edicon za Klientem (bez ohledu na příčinu vzniku této pohledávky – tj. např. i náhrada 

škody, smluvní pokuta apod.), příslušenství a následně na úhradu Ceny. O provedení tohoto 

zápočtu je Edicon povinen Klienta bez zbytečného odkladu informovat. 

8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTNUTÍ LICENCE 

8.1 Klient je povinen: 



   

8.1.1 Uvést při registraci pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace Ceny a uvedené 

kontaktní údaje udržovat aktuální; 

8.1.2 Chránit poskytnutá přístupová jména, hesla a kódy k Produktu před zneužitím třetí 

stranou; 

8.1.3 Dodržovat při užívání Produktu právní předpisy a zajistit, aby data vkládaná do 

Produktu byla vždy v souladu s těmito předpisy. 

8.1.4 Oznámit Edicon bez zbytečného odkladu následující skutečnosti: 

a) jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, 
sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Edicon v souvislosti s 
Licenční smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby 
poskytované Edicon; 
 

b) změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli 
zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání s Edicon; tato 
povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Klienta, které dosud 
nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného 
zahraničního rejstříku; 

 
c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že 

mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktu Edicon nebo jakékoli změny 
nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit 
schopnost Klienta plnit jeho povinnosti vůči Edicon (např. podání návrhu na 
zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Klientovi atd.). 

 

8.1.5 Je bez zbytečného odkladu povinen seznámit se s obsahem každé zprávy, kterou mu 

Edicon doručí, a to včetně zpráv doručených mu na jeho Účet. Klient je za tímto účelem 

povinen svůj Účet pravidelně kontrolovat. 

8.2 Klient je oprávněn:  

8.2.1 Užívat Produkt v souladu s jeho určením a za podmínek stanovených těmito 

Podmínkami; 

8.2.2 Licenci nevyužít. Klient bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním Licence 

nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení Ceny za 

poskytnutí Licence, či vrácení jakéhokoliv plnění ze strany Edicon; 

8.2.3 Kdykoli zrušit svůj Účet. 

8.3 Klient zejména není oprávněn: 

8.3.1 Udělit podlicenci, postoupit Licenci či práva k SW Edicon nebo jejich výkon, ani SW 

Edicon zpřístupnit jiným způsobem, než vyplývá z jeho běžného užívání. Klient dále 

není oprávněn Licenci pronajmout nebo převést bez předchozího písemného souhlasu 

Edicon; 

8.3.2 SW Edicon rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, pronajímat jej a půjčovat, 

či vytvářet software odvozený od SW Edicon; 

8.3.3 Provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny SW Edicon, 

popř. jednotlivých počítačových programů, jejich částí databází v SW Edicon 

obsažených, a to ani za účelem odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu 

ustanovení § 66 autorského zákona, ani zpětně projektovat, rozebírat, rozkládat či jinak 

přeměňovat zdrojové kódy SW Edicon nebo jeho části; 

8.3.4 Vykonávat nebo nabízet jakýkoli druh služeb přímo či nepřímo spojených s SW Edicon 

(ani formou SaaS), ani související poradenství, úpravy a vývoj pro jakoukoli třetí stranu 

bez ohledu na způsob nabízení a výkonu těchto služeb. 

8.3.5 SW Edicon užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, 

poškodit nebo jinak omezit či ohrozit SW Edicon či datovou síť, s níž Klient při využívání 



   

SW Edicon pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání SW 

Edicon jinými Klienty. 

8.3.6 Užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Edicon a EDUARD na jakýchkoliv 

svých propagačních nebo jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu 

Edicon. 

8.4 Edicon je oprávněn: 

8.4.1 V případě jakéhokoli porušení těchto Podmínek s okamžitou platností ukončit 

poskytování Licence a Licenční smlouvu a zrušit Účet Klienta a tím i jeho přístup 

k Produktu. 

8.4.2 Změnit Produkt za účelem jeho zkvalitnění a změnit technické parametry Produktu, 

pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost. 

8.4.3 Přerušit nebo omezit provoz Produktu na dobu nezbytně nutnou z důvodu: 

a) údržby či opravy SW Edicon, nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity 

Produktu, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na 

základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného 

důležitého veřejného zájmu, 

b) užívání SW Edicon Klientem způsobem, který může negativně ovlivnit fungování 

SW Edicon, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním klientům, 

c) existence důvodného podezření, že Klient zneužívá poskytnutý SW Edicon, 

d) uvedeného v čl. 7.3 Podmínek.  

8.4.4 Shromáždit, zpracovat a uložit informace o využívání a činnosti SW Edicon. 

9 PŘENOS DAT 

9.1 Edicon při vývoji a údržbě SW Edicon užívá vhodná a standardní bezpečnostní opatření. Edicon 

dále užívá dostatečná technická, administrativní a operační bezpečnostní opatření tak, aby byla 

zachována důvěrnost, úplnost a bezpečnost Dat Klienta. 

9.2 V rozsahu, v jakém SW Edicon přenáší, ukládá nebo zpracovává data Klienta, není Edicon 

oprávněn jakkoli měnit a užívat Data Klienta, pokud není sjednáno jinak. 

9.3 Klient si je vědom skutečnosti, že při užívání SW Edicon nevyhnutelně dochází k elektronickému 

přenosu dat. Klient je odpovědný za zabezpečení tohoto přenosu, ať už probíhá prostřednictvím 

DSL, kabelového nebo jiného připojení na vysokorychlostního internetu, a za pravidelné 

aktualizace SW Edicon. 

9.4 Klient tímto uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že Edicon získá přístup a může ukládat 

Elektronickou komunikaci a jiná Data Klienta. Klient bere na vědomí, že Elektronická komunikace 

bude přenášena přes různé sítě, z nichž jen některé mohou být vlastněné nebo provozované 

Edicon. Klient dále bere na vědomí, že Elektronická komunikace může být při přenosu po 

internetu, síťovými komunikačními zařízeními, telefonem nebo jinými elektronickými prostředky 

přístupná nepovolaným osobám. Edicon není odpovědný za Elektronickou komunikaci nebo Data 

Klienta, která jsou opožděná, ztracená, pozměněná, zachycená nebo uložená při přenosu dat 

sítí, která není vlastněná nebo provozovaná Edicon, včetně, ale nikoli výlučně, internetu a lokální 

sítě Klienta. 

10 ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1 Edicon má povinnost nahradit Klientovi majetkovou újmu (škodu), která mu v souvislosti 

s poskytováním plnění Edicon vznikla, pokud ji způsobil. 

10.2 V případě, že bude Klient informován o skutečnosti, že by mohla být založena povinnost Edicon 

k náhradě újmy (škody) v souvislosti s Produktem, je na ni povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit Edicon a poskytnout mu veškerou součinnost. 

10.3 Edicon nenese odpovědnost za ušlý zisk Klienta ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické 



   

nebo následné ztráty Klienta ani neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Klientem 

správně zálohována. Dále Edicon nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho 

neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu. 

10.4 Edicon nenese odpovědnost za kompatibilitu SW Edicon s hardwarovým a softwarovým 

vybavením Klienta nebo nedodržuje pokyny k užívání SW Edicon stanovené Edicon a/nebo 

příslušným výrobcem. 

10.5 Edicon neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi v souvislosti s plněním Edicon: 

10.5.1 Mimořádnými a nepředvídatelnými překážkami vzniklými nezávisle na vůli Edicon; 

10.5.2 Pokud se Klient odchýlil od postupu navrženého mu Edicon, ať už v Dokumentaci nebo 

jinak; 

10.5.3 Pokud Edicon Klienta upozornil na rizika vyplývající z Klientem zvoleného postupu a 

Klient i přes upozornění Edicon zvolil postup, který byl Edicon označen jako rizikový; 

10.5.4 Pokud k ní došlo v důsledku změn právních předpisů či jejich všeobecně přijímaných 

interpretací, které nabydou platnosti v době po poskytnutí plnění Edicon; 

10.5.5 Pokud tato újma vznikla v důsledku postupu na základě Předběžného výstupu 

poskytnutému Klientovi; 

10.5.6 Pokud Klient nesplnil řádně a včas svoji povinnost stanovenou v článku 10.2 Podmínek, 

čímž znemožnil Edicon včas reagovat a zamezit škodlivému následku; 

10.5.7 Pokud Klient ani neumožnil Edicon pokusit se zabránit vzniku újmy, nebo omezit její 

rozsah; 

10.5.8 Pokud újma vznikla v důsledku neposkytnutí požadovaného podkladu, informace nebo 

součinnosti nebo v důsledku toho, že podklad poskytnutý Klientem byl nesprávný, 

neúplný či zkreslený, nebo v důsledku toho, že Klient neinformoval včas o změně v 

podkladech a informacích; 

10.5.9 V důsledku nedostatečného zajištění dat a software Klienta proti jejich ztrátě 

a poškození, průniku virů do sítě Klienta, a za újmu vzniklou v důsledku právních vad 

software Klienta; 

10.5.10 Pokud újma vznikla v důsledku zveřejnění Dat Klienta, pokud je zveřejnění vyžadováno 

příslušným právním předpisem nebo na základě rozhodnutí soudu či správního orgánu; 

10.5.11 Pokud újma vznikla zásahem Klienta, jeho zaměstnanců nebo třetích osob;  

10.5.12 Pokud újma vznikla z technických důvodů mimo kontrolu Edicon, zejména výpadkem 

dodávek elektrické energie, přerušením internetového spojení, výpadkem či zneužitím 

sítí elektronických komunikací, které nejsou pod přímou kontrolou Edicon. 

10.5.13 Pokud újma vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Produktu z důvodů 

uvedených v Podmínkách; 

10.5.14 Vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení 

Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Edicon je mezi Smluvními 

stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové 

spojení) používaného Klientem či Edicon a/nebo selhání kteréhokoliv technického 

prostředku, které Edicon nezavinil. 

10.6 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení 

povinnosti Edicon k náhradě újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s plněním Edicon, a to tak, že 

Edicon má vůči Klientovi povinnost k náhradě této újmy, pokud ji způsobil, pouze do výše částky 

rovnající se Ceně skutečně uhrazené Klientem Edicon dle Licenční smlouvy za posledních šest 

měsíců před uplatněním daného nároku vůči Edicon ze strany Klienta; to se nevztahuje na újmu 

způsobenou na přirozených právech Klienta a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti. Edicon nenese odpovědnost za žádnou újmu Klienta vzniklou v souvislosti s 

Produktem v případě, že Klient užívá Produkt poskytovaný Edicon zdarma.  

10.7 V případě, že v téže věci poskytuje plnění Klientovi i další osoba a Smluvní strany se nedohodly 



   

jinak, má Edicon pouze povinnost k náhradě újmy, kterou sám způsobil, a to v rozsahu svého 

podílu na poskytnutém plnění. 

11 PODMÍNKY PRO ŘÁDNOU FUNKČNOST SW EDICON, AKTUALIZACE SW EDICON 

11.1 SW Edicon ke své funkčnosti potřebuje software třetích stran. Edicon nenese žádnou 

odpovědnost za chyby v instalaci, konfiguraci a plnění licenčních podmínek aplikací třetích stran. 

Klient dále bere na vědomí, že změny software třetích stran mohou zapříčinit omezení funkčnosti 

nebo úplnou nefunkčnost SW Edicon či jeho nekompatibilitu či sníženou interoperabilitu s novými 

verzemi softwaru třetích stran. 

11.2 Edicon nezaručuje, že Produkt splní všechny požadavky Klienta. Klient je povinen se před 

uzavřením Licenční smlouvy udělením souhlasu s těmito Podmínkami seznámit s Produktem, 

posoudit jeho vhodnost pro užití Klientem nebo, není-li schopen posoudit vhodnost sám, si za 

tímto účelem zajistit odborné posouzení. Edicon nezaručuje bezvadný chod SW Edicon, pokud 

je provozován spolu se softwarovými aplikacemi jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod 

Produktu, nebo je Klientem provozován na chybně nakonfigurovaném hardwaru. 

11.3 Aktualizace SW Edicon je zahrnutá v Ceně za poskytnutí Licence. Aktualizacemi Edicon zejména 

reaguje na vývoj v legislativě, oblasti informačních technologií nebo software třetích stran. Edicon 

neodpovídá za nefunkčnost nebo omezení funkcionality SW Edicon zapříčiněnou v důsledku 

změn v oblasti informačních technologií; to neplatí v rozsahu záruky za vady Produktu. V případě 

jakýchkoliv dotazů týkajících se Produktu se může Klient rovněž obrátit na Edicon, na kontaktní 

místa Edicon (seznam kontaktních míst je k dispozici na webových stránkách Edicon) nebo na 

call centrum Edicon. 

12 ZÁRUKA ZA VADY SW EDICON  

12.1 Edicon odpovídá Klientovi, že SW Edicon anebo Produkt nemá při převzetí vady. Klient bere na 

vědomí, že Edicon zaručuje řádnou funkčnost SW Edicon pouze v operačním systému Microsoft 

Windows. Minimální verze pro správnou funkcionalitu SW Edicon je uvedena na webových 

stránkách Edicon. Klient je povinen hlásit veškeré vady Edicon. 

12.2 Záruka se vztahuje na: 



   

12.2.1 Vady Dokumentace, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny/nahrazeny; 

12.2.2 Na Produkt anebo chod SW Edicon bez vad; tím se rozumí řádný chod SW Edicon 

v souladu s Dokumentací a ve vhodném systémovém prostředí. 

12.3 Záruka se nevztahuje a za vadu SW Edicon nebo za závadu nebo škodu způsobenou SW Edicon 

dále nelze považovat:  

12.3.1 případy, kdy je SW Edicon používán v rozporu s dokumentací, 

12.3.2 absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci, 

12.3.3 skutečnost, že SW Edicon v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly 

Edicon známy v okamžiku jeho vývoje, 

12.3.4 případy, kdy je SW Edicon provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který 

je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými na 

internetových stránkách Edicon, 

12.3.5 skutečnost, že SW Edicon nepracuje na hardware/software, který není běžně dostupný 

v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware/software či operačním systému, který není 

podporován, 

12.3.6 případy, kdy je SW Edicon provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na 

chybně nastavené počítačové síti, 

12.3.7 případy, kdy je SW Edicon provozován spolu s programy jiných výrobců, které 

znemožňují jeho bezvadný chod, 

12.3.8 případy, kdy provádí Klient zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků 

než dodaným SW Edicon. 

12.4 Popis vad obsahovat tyto náležitosti: 

12.4.1 identifikační údaje Klienta, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Klienta, 

12.4.2 specifikace Produktu a popis vady, včetně popisu situace, kdy se vada projevuje, 

12.4.3 doklad o zakoupení Produktu. 

12.5 Vady funkcionality SW Edicon budou Edicon prověřeny. O výsledku šetření bude Klient 

informován na Účet, e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako 

oprávněná, bude Klientovi bezplatně poskytnuta aktualizace řešící reklamovanou vadu. 

V případě odstranění vady nemá Klient nárok na odstoupení od Licenční smlouvy a na slevu z 

Ceny. Jestliže nelze prokázat, že vada byla způsobena Edicon nebo v případě neoprávněné 

reklamace, bude Klientovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo 

odstraňováním vady uváděné Klientem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto 

úkonů. 

12.6 Klient bere na vědomí, že chybová hlášení nebo jiné vady nebo chyby, které nijak nekomplikují 

činnost SW Edicon, nemusí být odstraněny v přiměřené lhůtě a mohou být odstraněny aktualizací 

či upgrade SW Edicon. 

12.7 Za řádné odstranění vady se považuje i skutečnost, kdy Edicon zjistí, že nefunkčnost Produktu 

anebo SW Edicon byla zapříčiněna Klientem nebo třetí osobou. 

12.8 V případě souběhu více vad je Klient oprávněn určit, která z vad bude Edicon řešena přednostně; 

to neplatí, pokud takovou vadu nelze řešit izolovaně od řešení jiné vady. 

12.9 Klient je povinen poskytnout účinnou a nutnou součinnost při lokalizaci vady a její příčiny, při 

simulaci situace vedoucí k vadě, při testování provedených úprav, při odstraňování důsledků 

vady, obnově dat a všech dalších činnostech, které budou v dané situaci potřebné. 

13 MLČENLIVOST 

13.1 Klient a Edicon jsou povinni udržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly poškodit 

dobré jméno Klienta či Edicon nebo mu způsobit materiální či jinou újmu. 



   

13.2 Klient se zavazuje chránit Produkt před zneužitím třetími osobami a v případě, že takové zneužití 

zjistí, zavazuje se bezodkladně informovat Edicon. Klient je povinen utajit a není oprávněn jakkoli 

využít znalosti o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu, použitých metodách, na nichž je 

Produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Produktu, vyjma jejich 

užití k nezbytnému účelu při provozování Produktu. Tyto znalosti musí být utajeny a nesmějí být 

využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu 

podobného SW Edicon ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a 

obchodní zájmy Edicon. O těchto znalostech je Klient povinen zachovávat mlčenlivost. Klient se 

zavazuje, že nebude provádět zpětnou analýzu SW Edicon, zejména částí, které jsou proti zpětné 

analýze chráněny kódováním. 

13.3 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci jejich může dojít k vzájemnému poskytnutí 

informací, které mohou mít povahu osobních údajů, důvěrných informací a obchodního tajemství 

(dále společně jen „chráněné informace“). Edicon a Klient jsou si dále vědomi, že jejich 

zaměstnanci a osoby v obdobném postavení mohou získat vědomou činností nebo i jejím 

opominutím přístup k chráněným informacím Edicon nebo Klienta. 

13.4 Edicon a Klient jsou povinni zajistit, že žádný z nich nevyužije pro sebe ani pro třetí osobu 

chráněné informace a že nezpřístupní žádné třetí osobě chráněné informace. Za třetí osoby dle 

předchozího odstavce se nepovažují zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, orgány 

Smluvních stran a jejich členové, ve vztahu k chráněným informacím Klienta subdodavatelé 

Edicon, za předpokladu, že se podílejí na poskytování Produktu, chráněné informace jsou jim 

zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění chráněných informací je v rozsahu 

nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním 

stranám v této Licenční smlouvě (včetně povinnosti mlčenlivosti a ochrany chráněných 

informací). 

13.5 Klient a Edicon jsou povinni zachovávat přísnou povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit 

chráněné informace vyplývající z Licenční smlouvy a z příslušných právních předpisů, a to 

zejména z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 

13.6 Za chráněné se nepovažují informace, které: 

a) Byly písemným souhlasem druhé Smluvní strany uvolněny od těchto omezení; 

b) Jsou poskytnuty osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu 
těchto Podmínek; 

c) Jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti Klienta nebo 
Edicon; 

d) Příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí Klient nebo Edicon; 

e) Jsou poskytnuty v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám, které mají na poskytnutí těchto 
informací právo vyplývající z právního předpisu; 

f) Jsou Smluvní stranou použity k ochraně jejich oprávněných zájmů. 

13.7 Ve stejném rozsahu jako Smluvní strany jsou povinni zachovávat povinnost mlčenlivosti i jejich 

pracovníci nebo zástupci. Povinnost mlčenlivosti platí i pro právní nástupce Smluvních stran. 

13.8 Smluvní strany se zavazují, že omezí počet zaměstnanců pro styk s chráněnými informacemi a 

přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací. Smluvní strany se dále zavazují, že 

zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty byly řádně evidovány. 

13.9 Povinnost mlčenlivosti ohledně chráněných informací trvá po dobu dvou (2) let od jejich 

poskytnutí. 

13.10 Pokud kterákoli ze Smluvních stran zjistí, že kterýkoli její zaměstnanec nebo subdodavatel jakkoli 

porušil důvěrnost informací, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu a poskytne jí veškerou 

přiměřenou pomoc při jakémkoli řízení, které může druhá strana proti takovým osobám zahájit. 

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

14.1 Spolu s přijetím těchto Podmínek Klient přijal také zásady zpracování osobních údajů, které 

upravují podmínky zpracování osobních údajů předávaných Klientem, jakožto správcem těchto 



   

údajů, společnosti Edicon, jakožto zpracovateli údajů. 

15 TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

15.1 Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Po 

dobu trvání vztahu sjednaného na dobu neurčitou může Smlouvu písemně vypovědět kterákoliv 

ze Smluvních stran. V takovém případě zaniká vztah založený Smlouvou po uplynutí čtyřměsíční 

výpovědní doby, jejíž běh započne prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby má Edicon nárok na Cenu. 

15.2 V případě, že Edicon plánuje z důvodu technologických změn, rozšíření nebo změn Produktu 

ukončení nabídky konkrétního typu Produktu užívaného Klientem, informuje o tom Klienta 3 (tři) 

měsíce před touto skutečností. Je-li to možné, nabídne Edicon Klientovi alternativu Produktu, 

který bude Edicon nadále poskytovat.  

15.3 Edicon je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže: 

a) Klient při uzavření Licenční smlouvy uvedl nepravdivé údaje; 

b) Klient neposkytl Edicon součinnost nutnou pro řádné plnění Licenční smlouvy; 

c) Klient je v prodlení s úhradou Ceny nebo jakékoliv jiné pohledávky Edicon za Klientem po dobu 
delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn; 

d) Produkt užívá jiná osoba, ačkoliv si Klient k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas 
Edicon; 

e) Klient používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu 
Produktu; 

f) Klient podstatným způsobem porušuje Licenční smlouvu vč. těchto Podmínek; 

g) Dojde k ukončení konkrétního typu Produktu užívaného Klientem a Klient nemá zájem na 
čerpání alternativního Produktu; 

h) Klient vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena 
nucená správa nebo u něj byl zahájen výkon rozhodnutí anebo exekuce prodejem závodu. 

15.4 Klient je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže je SW Edicon nefunkční z důvodů 

zaviněných výhradně Edicon po dobu delší než 30 dnů. 

15.5 Odstoupení od Licenční smlouvy má účinky pouze do budoucna, tzn. že si Smluvní strany 

nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy.  

15.6 V případě zániku Licenční smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést nejpozději do konce 

měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Licenční smlouvy došlo, vyúčtování a 

vypořádání vzájemných povinností a pohledávek z Licenční smlouvy, přičemž Klient je povinen 

uhradit část Ceny vztahující se k již akceptovaným dílčím plněním za období před zánikem 

Licenční smlouvy. 

16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Uzavřením Smlouvy uděluje Klient výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním 

účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Edicon, který může být dále využit v 

propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním 

listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Klient užívá 

pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další 

veřejně dostupné údaje o Klientovi a charakter Produktu, přičemž všechny tyto údaje budou 

uvedeny v těchto materiálech Edicon bezplatně. Souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat, a 

to písemnou formou na adresu sídla Edicon. 

16.2 Klient podpisem Licenční smlouvy dále souhlasí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona 

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o některých službách informační společnosti“), ve znění pozdějších předpisů, 

s tím, aby mu byly Edicon zasílány na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení a jiné 

propagační a marketingové materiály a aby Edicon za tímto účelem uchovával údaje o jeho 



   

kontaktních osobách. 

16.3 Klient uzavřením Licenční smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Edicon oprávněn pořizovat a 

uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi Smluvními 

stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktu prostřednictvím libovolného 

technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po 

jejím ukončení. Klient souhlasí s tím, aby Edicon prováděl záznamy komunikace mezi Smluvními 

stranami bez dalšího předchozího upozornění. Edicon se zavazuje k ochraně zaznamenaných 

dat před jejich zneužitím. 

16.4 Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy 

nebo jiná sdělení, zakládající, měnící nebo rušící právní vztahy mezi Smluvními stranami, které 

budou Smluvní strany činit písemně, budou, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, zasílány pouze 

prostřednictvím Účtu dostupného na Webovém rozhraní, případně doručeny osobně nebo 

doporučeným dopisem na adresu sídla Smluvní strany. 

16.5 Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. 

Pokud je zpráva či oznámení doručováno na Účet, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho 

vložení na Účet. Jestliže Edicon doručoval Klientovi zprávu či oznámení na e-mail Klienta, 

považuje se tento za doručený v okamžiku, kdy je řádně odeslán z e-mailové adresy Edicon. 

Skutečnost, že e-mail zaslaný Klientovi Edicon byl doručen např. do nevyžádané pošty Klienta 

(spam) a Klient se s ním z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Edicon. 

16.6 Klient bere na vědomí, že Edicon provedl veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů 

v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) e-mailem. Edicon není při 

odesílání dokumentů e-mailem odpovědný za následky doručení dokumentů (včetně přiložených 

souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně 

přiložených souborů) z důvodů selhání elektronické komunikace. Edicon neručí za bezpečnost 

elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody vzniklé 

z poškození počítačových programů či elektronických dat příjemce následkem přijetím této 

zprávy. 

16.7 Klient bere dále na vědomí, že žádný ze zaměstnanců ani zmocněnců (zástupců) Edicon není 

oprávněn bez písemného souhlasu statutárního orgánu nebo jiné pověřené osoby Edicon e-

mailem činit za Edicon jakákoliv právní jednání. Jakákoli stanoviska a názory zasílané Klientovi 

prostřednictvím e-mailu jsou výhradně stanovisky a názory autora a nemusí reprezentovat postoj 

Edicon. Edicon se zavazuje, že zajistí, aby se statutární orgány a zaměstnanci Edicon vyvarovali 

jakýchkoli hanlivých vyjádření, porušování zákona, zneužívání autorských práv či jiných práv 

prostřednictvím e-mailu. Projevy tohoto charakteru jsou v rozporu s obchodní politikou Edicon 

a takto jednající osoba porušuje interní pravidla Edicon, přičemž Edicon za výše uvedená jednání 

svých statutárních orgánů a zaměstnanců neodpovídá. 

17 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Edicon je oprávněn Podmínky jednostranně změnit. Klient bude o změně a/nebo doplnění 

Podmínek, včetně změn a/nebo doplnění Ceníku, informován na webových stránkách 

www.edicon.cz, prostřednictvím Účtu a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Licenční 

smlouvy uvedl, a to nejméně 14 dnů před účinností této změny či doplnění Podmínek. Touto 

změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu 

účinnosti předchozího znění Podmínek. Klient má právo změnu či doplnění Podmínek odmítnout 

a Licenční smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti 

změněných a/nebo doplněných Podmínek. Nevyužije-li Klient tohoto práva do data nabytí 

účinnosti změněných a/nebo doplněných Podmínek, platí, že s obsahem změněných či 

doplněných Podmínek vyslovil souhlas.  

17.2 Pro případ, že kterékoli ustanovení Podmínek je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či 

zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, 

nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Podmínek. 

17.3 Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti 

z Licenční smlouvy či Licenční smlouva jako celek může být Edicon převedena nebo postoupena 

na třetí osobu, s čímž Klient v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem 



   

svůj souhlas. Klient může jakákoliv svá práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční 

smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným 

souhlasem Edicon. Pro vyloučení všech pochybností se písemnou formou pro účely tohoto 

ustanovení nepovažuje e-mail či jiná elektronická zpráva. 

17.4 V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, Klient uzavřením Licenční smlouvy s Edicon a přijetím Podmínek souhlasí a sjednává 

s Edicon, že pro rozhodování případných sporů vyplývajících z Licenční smlouvy je místně 

příslušný Obvodní soud pro Prahu 8, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci 

věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky. 

17.5 Klient prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí 

změny okolností. 

17.6 Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá z Licenční smlouvy vylučují aplikaci ustanovení 

§ 557, § 1793, § 1796, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

17.7 Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Příloha č. 1: Ceník 

 
1) Edicon ceník pro společnosti 

Edicon BUSINESS  5 000 Kč/měsíc do 5 uživatelů 
Příjem faktur z emailu cloudu a disku 
Jednotné úložiště pro všechny typy dokladů 
Komunikace účetní a zákazník 
Rozpoznání faktur pomoci 4 technologií 
Předvolba číslování předkontace a zakázek 
Přímé propojení na IS vč. číselníků nebo import  
Neomezeně firem a dokladů 
Mobilní /webová aplikace na focení dokladů  
Webová aplikace na vystavování faktur (zdarma pro své malé dodavatele -  ve vývoji) 
Dopravník faktur pro dodavatele (zdarma pro své malé dodavatele -  ve vývoji) 
V ceně je navíc úvodní implementace a školení (do 3 hodin) a servisní podpora do druhého 
pracovního dne a telefonní a mailová podpora a aktualizace SW. 
 
Edicon ENTERPRISE  10 000 Kč/měsíc bez ohledu na počet uživatelů 
Business+ 
Archivace a zálohování dokladů na cloudu s pokročilým vyhledáváním 

(neomezené úložiště Microsoft Azure s ukládáním na 10 let) 
Vytváření auditní stopy 
Automatické předkontace (ve vývoji) 
Vytěžování řádek faktury a párování položek (ve vývoji) 
Vytěžování účtenek (ve vývoji) 
Víceúrovňové schvalování nákladů online 
Podklady pro rychlé placení (generování QR kódů, export do banky) 
Vedení budgetů pro schvalování (ve vývoji) 
 
V ceně je navíc úvodní implementace a školení (do 5 hodin), nastavení archivace, záloh a 
schvalovacích procesů a SLA podpora do druhého pracovního dne a telefonní a mailová 
podpora. Každý měsíc je v ceně přidání 1 nového parceru (nový typ faktury) 
 
Edicon KOMPLET  10 000 Kč/měsíc 
Firma odešle faktury  na mail/cloud a vrátí se jí XML pro import do ERP/IS nebo ISDOCX 
Zpracování všech faktur za jednu společnost  (bez řádek a předkontace) na 100 % bez 
nutnosti instalace SW 
Kontrola správnosti našim pracovníkem, garance kvality 
 
 
 
 
 
 
  



   

2) Edicon zvýhodněný ceník pro účetní společnosti 

Edicon MINI    500 Kč/měsíc/uživatele 
Příjem faktur z emailu cloudu a disku 
Jednotné úložiště pro všechny typy dokladů 
Komunikace účetní a zákazník 
Rozpoznání faktur pomoci 4 technologií 
Předvolba číslování předkontace a zakázek 
Přímé propojení na IS vč číselníků nebo import  
Neomezeně firem a dokladů 
Mobilní /webová aplikace na focení dokladů  
Webová aplikace na vystavování faktur (ve vývoji) 
Dopravník faktur pro dodavatele (ve vývoji) 
 
Edicon STANDARD     1 000 Kč/měsíc/uživatele 
Mini + 
Archivace a zálohování dokladů na cloudu 
Vytváření auditní stopy 
Automatické předkontace (ve vývoji) 
Vytěžování řádek faktury a párování položek (ve vývoji) 
Vytěžování účtenek (ve vývoji) 
 
Edicon MAXI    1 500 Kč/měsíc/uživatele 
Standard +  
Víceúrovňové schvalování nákladů online 
Podklady pro rychlé placení (generování QR kódů, export do banky) 
Vedení budgetů (ve vývoji) 
  
Ostatní služby: 
 

• Hodinová sazba za dodatečné služby činí 1.500 Kč bez DPH 

• Naučení rozpoznání nového druhu faktur: 2 hodiny v hodinové sazbě 

• Podpora po telefonu je v ceně, přes Team-Viewer je placená 
 
Hodinová sazba nezahrnuje účelně vynaložené náklady na: 

• Kurýrní služby (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši); 

• Náhrada za užívání vozidel při cestách mimo Plzeň nebo Prahu (vyúčtovávají se 
Klientovi k úhradě ve skutečné výši, v případě použití služebního vozidla se 
vyúčtovávají Klientovi k úhradě v paušální výši 10 Kč za 1 ujetý km); 

• Náklady na ubytování pracovníků mimo Plzeň nebo Prahu (vyúčtovávají se Klientovi k 
úhradě ve skutečné výši); 

• Náklady na taxi (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši);  

• Další náklady (vyúčtovávají se Klientovi k úhradě ve skutečné výši). 
 
ZMĚNY CENÍKU 
Edicon může Ceník pro každý rok vždy k 1. lednu daného roku přiměřeně upravovat, vždy 
však nejvýše o 10 % z jednotlivých cen za předcházející rok. 


