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Licenční podmínky k aplikaci myDox

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Software myDox (dále jen „Aplikace“) je webová aplikace přístupná z webového portálu
www.mydox.cz, provozována na https://mydox.urs.cz je určena řemeslníkům a stavebníkům
pro rychlé sestavení vlastních cenových nabídek.
2. Provozovatelem Aplikace je společnost ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice,
108 00 Praha 10, IČ: 47115645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1776 (dále jen „poskytovatel“), která je výhradním vlastníkem práv pro
poskytování Aplikace ve smyslu autorského zákona a vzhledem k těmto skutečnostem je
oprávněna poskytovat licence k užití Aplikace.
3. Aplikace je chráněna autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví, neoprávněné
užití nebo dispozice mimo tyto licenční podmínky jsou zakázány.

II. LICENCE
4. Obecně pro práci s Aplikací je nutné mít její platnou licenci. Předmětem licence je udělení
souhlasu poskytovatele na užívání Aplikace uživateli, za uvedených licenčních podmínek.
5. Ceny licencí a délky trvání licencí jsou uvedeny na webových stránkách www.mydox.cz. Pro
získání licence Aplikace musí uživatel vyplnit registraci a objednávku na webových stránkách
www.mydox.cz, při objednávce souhlasit s těmito licenčními podmínkami a uhradit poplatek
za licenci. Po přijetí objednávky a úhrady poplatku poskytovatel aktivuje uživateli licenci.
6. Aktivací licence uděluje poskytovatel uživateli oprávnění k užívání Aplikace v rozsahu:
○

○
○

Dle konfigurace Aplikace, na dobu a v počtu licencí uvedených v objednávce. Jednu
licenci je oprávněn využívat jeden uživatel a ve stejné době vždy jen z jednoho zařízení
(PC, tablet, apod.).
K vytvoření cenové nabídky z dostupných databází materiálů, strojů a tarifů
Nevýhradně.

7. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její součásti či části pronajímat, půjčovat nebo jiným
způsobem umožnit přístup a využití třetím osobám (postoupení, podlicence atd.). Uživatel
dále není oprávněn upravovat, překládat či jinak měnit Aplikaci, upravovat její obsah jinými
prostředky, jakýkoliv způsobem reprodukovat její části (včetně pořizování tzv. „printscreenů“
obrazovek, opisů do databáze, apod.), integrovat Aplikaci do jiných systémů. Veškeré data v
aplikaci nesmí být jako zdroj dat použity pro vytváření podnikových databází uživatele, a to ani
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v modifikované podobě.
Poruší-li uživatel autorská práva, je poskytovatel oprávněn v souladu s §40 a násl. autorského
zákona požadovat po uživateli mimo jiné:
○ sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně
zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny Aplikace, o způsobu a rozsahu jejího
neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím Aplikace
souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití účastní, včetně osob, kterým byly
předmětné rozmnoženiny či napodobeniny Aplikace určeny za účelem jejich
poskytnutí třetí osobě
○ náhradu škody vzniklé poskytovateli
○ vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným nakládáním s užíváním
Aplikace

III. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
8. Poskytovatel neodpovídá za správnost výsledků a údajů získaných používáním Aplikace.
Uživatel bere na vědomí, že databáze a ceny, které jsou součástí aplikace, jsou fakultativní a
slouží pouze jako podklad při sjednávání cen dle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů a za jejich použití v plném rozsahu odpovídá uživatel.
Dále uživatel bere na vědomí, že tyto ceny jsou kalkulovány za určitých kvalitativních a
kvantitativních podmínek, proto je nutné před jejich použitím ověřit, zda tyto podmínky
souhlasí s oceňovanou skutečností nebo podmínkami uvedenými v konkrétním projektu.
9. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky, škody a újmy (dále společně jen „škody“), ať
jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně následných škod, nepřímých a vedlejších škod,
vícenákladů, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení funkčnosti či nedostupnosti,
podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když
vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití Aplikace, a to i v případě, že poskytovatel
byl označen jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost
bylo možné předem předpokládat. Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk uživatele.
Uživatel používá Aplikaci dle své svobodné volby a dobrovolně.
10. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních
či zákonných povinností ze strany poskytovatele nepřevýší částku zaplacenou uživatelem za
poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod; toto
omezení strany a uživatel výslovně sjednávají, uživatel se nároků nad jeho rámec vzdává.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE
11. Poskytovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje uživatele, nezbytné pro
založení uživatelského účtu provozovatele - společnosti ÚRS CZ a.s., dále pro založení
uživatelského účtu pro přístup do databáze materiálů a strojů – společnosti Stavebniny DEK
a.s. a/nebo pro objednávku, aktivaci a správu licence Aplikace. Založením účtu na webu
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www.mydox.cz a www.dek.cz uživatel uděluje souhlas k zasílání informací týkajících se
Aplikace a souvisejících služeb, produktů a stavebnin včetně e-shopu, a to jak v písemné, tak i
v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas může uživatel kdykoliv
odvolat.
12. Další informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v tomto dokumentu: Zpracování
osobních údajů na www.urs.cz a jsou nedílnou součástí těchto licenčních podmínek.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13. Veškeré písemnosti určené poskytovateli v souvislosti s těmito licenčními podmínkami je
uživatel povinen posílat výhradně na adresu: ÚRS CZ a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
- Malešice, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu obchod@urs.cz.
14. Pro případné soudní spory mezi poskytovatelem a uživatelem se uplatní místní příslušnost
soudu poskytovatele, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
15. Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení těchto licenčních podmínek je neplatné,
zůstávají zbývající ustanovení licenčních podmínek platná a účinná.

Verze platná od 1.4.2020
ÚRS CZ a.s.
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