Odborné služby
Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod
některou z variant označení Siemens Industry Software (společně dále jen „SISW“), uzavřela s klientem smlouvu o poskytnutí
softwarové licence a služeb ohledně software SISW formou písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo ve formě
click-wrap (uzavřené kliknutím) či jiné online smlouvy, kterou klient akceptoval elektronicky (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky
pro odborné služby („Dodatek pro odborné služby“) se vztahují výhradně na odborné služby poskytované Klientovy ze strany SISW
či některou z jejích koncernových společností. Tento Dodatek pro odborné služby doplňuje ujednání uvedené ve Smlouvě, a pokud
je s nimi v rozporu, budou mít ujednání v tomto Dodatku pro odborné služby ve vztahu k odborným službám SISW přednost před
ujednáními Smlouvy a budou v tomto rozsahu Smlouvu nahrazovat.
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB
1.

Vymezení pojmů. Následující pojmy mají význam uvedený níže.

1.1

„Odborné služby“ znamenají odborné poradenské služby uvedené v SOW.

1.2

„SOW“ znamená specifikaci služeb ve formě, kterou Klient společnosti SISW předloží a kterou SISW schválí. Každá SOW
bude kromě ostatních ujednání, které jsou pro smluvní strany oboustranně přijatelné, zahrnovat odkaz na Smlouvu, dále bude
dostatečně podobně popisovat odborné poradenské služby, jež má SISW poskytnout a poplatky za tyto služby, jež se mají
společnosti SISW uhradit.

2.

Odborné služby; postup řízení změn. SISW bude poskytovat Odborné služby a vytvářet výstupy popsané v SOW. SISW a
Klient budou dodržovat formální postup řízení změn, který se uplatní na požadované změny SOW, včetně změn rozsahu
prací, přístupu, harmonogramu, poplatků či výstupů spojených s Odbornými službami. Jakmile SISW nebo Klient podají
žádost o řízenou změnu, SISW určí odhadovanou výši poplatku a dopad změn na harmonogram a předloží tyto podmínky
Klientovi k písemnému schválení. Pokud Klient tuto žádost o řízenou změnu (včetně souvisejícího doplatku a dopadu na
harmonogram) schválí, SISW poskytne služby uvedené v SOW za podmínek změněných na základě dané žádosti o řízenou
změnu. Pokud Klient žádost o řízenou změnu neschválí do 10 kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu SISW předloží
odhadovanou výši poplatku a dopad na harmonogram, tato žádost o řízenou změnu se bude považovat za neplatnou a SISW
bude Odborné služby nadále poskytovat v původně sjednaném rozsahu a ceně, aniž by k požadované změně objednávky
přihlížela.

3.

Zaměstnanci. SISW si vyhrazuje výlučné právo přidělovat své zaměstnance na poskytování Odborných služeb. Zaměstnanci
SISW poskytující Odborné služby jsou a zůstanou zaměstnanci SISW a SISW těmto zaměstnancům poskytne a vyplatí
veškeré náhrady a další příspěvky, včetně mzdy, zdravotních příspěvků, příspěvků v případě nehody, příspěvků v rámci
odškodňování pracovníků a všech daní a odvodů, jež je každý zaměstnavatel povinen hradit v souvislosti se zaměstnáváním
zaměstnanců. Při plnění svých povinností podle příslušné SOW je SISW oprávněna využívat poddodavatele za předpokladu,
že za veškerou práci provedenou poddodavateli bude Klientovi i nadále odpovídat primárně SISW. Po dobu, po kterou bude
SISW poskytovat Odborné služby podle SOW, a po dobu následujících 12 měsíců po ukončení poskytování těchto
Odborných služeb se ani jedna smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany přímo ani nepřímo
nepokusí nabízet zaměstnání nebo zaměstnat žádného zaměstnance druhé smluvní strany či poddodavatele SISW, který se
aktivně podílí nebo podílel na poskytování, využívání či hodnocení příslušných Odborných služeb. Bez ohledu na právě
uvedené, smluvní strany berou na vědomí a potvrzují, že tato Smlouva nezakazuje nábor zaměstnanců ani nabízení
zaměstnání prostřednictvím (i) společnosti provádějící nábor vedoucích pracovníků či jiné společnosti, kterou SISW či
některá z jejích koncernových společností využívá v rámci běžného výkonu obchodní činnosti, a to způsobem odpovídajícím
dosavadní praxi dané společnosti při výkonu této činnosti pro jiné klienty, než pro SISW, nebo (ii) reklamy či jiné inzerce ve
volném oběhu.

4.

Povinnosti Klienta. Klient se zavazuje plnit své povinnosti uvedené v příslušné SOW. Vedle toho je Klient povinen v
rozsahu, který bude SISW důvodně potřebovat k poskytování sjednaných Odborných služeb v zařízeních Klienta, umožnit
SISW přístup do svých prostor a zařízení, poskytnout SISW kancelářské prostory a vybavení, telefonní a faxové služby,
veřejné služby, datové sítě, kancelářské potřeby a kopírovací služby. Pokud bude z důvodu poskytování Odborných služeb
nutné, aby byl SISW sdělen nebo zpřístupněn software, který Klientovi licencují nebo jinak poskytují třetí osoby nebo aby
SISW tento software mohla používat či k němu mít přístup, Klient bezplatně pro SISW veškeré souhlasy, licence a
podlicence nutné k tomu, aby SISW mohla své Odborné služby související se software třetích osob poskytnout. Klient zajistí
obhajobu proti každému nároku vznesenému proti SISW v takovém rozsahu, v jakém je daný nárok založen na nesplnění
povinností Klienta podle předchozí věty. Klient ponese výdaje na tuto obhajobu a zaplatí veškerou náhradu újmy, škody a
náklady na právní zastoupení pravomocně přiznané příslušným soudem, které je možné danému nároku přičítat nebo které
vzniknou v důsledku mimosoudního vyrovnání daného nároku, to vše za předpokladu, že SISW Klienta o nároku písemně
vyrozumí a umožní mu v plném rozsahu řídit obhajobu proti danému nároku nebo jeho mimosoudní vyrovnání. Klient
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neodpovídá za mimosoudní vyrovnání nebo smír, k němuž by došlo bez jeho souhlasu. Ustanovení tohoto článku zůstávají v
platnosti i po zániku nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu.
5.
5.1

Vlastnictví výsledků činnosti.
Již existující software a technologie. Oběma smluvním stranám zůstávají zachována veškerá práva k software, konceptům, knowhow, vyvíjeným nástrojům, technikám, informacím či jiným nehmotným statkům, jestliže je vlastnily již před poskytováním
Odborných služeb v rámci daného projektu nebo jestliže je nabyly či vyvinuly bez přispění druhé smluvní strany nebo bez použití
jejich práv duševního vlastnictví.

5.2

Software a technologie třetích osob. Veškerý software a technologie třetích stran, které jsou licencovány třetí smluvní stranou,
jsou a zůstávají vlastnictvím těchto třetích stran.

5.3

Výsledky činnosti vzniklé na základě Software a Technologie SISW. SISW je v rozsahu práv a omezení třetích stran vlastníkem
nebo vykonavatelem práv duševního vlastnictví vztahujících se k veškerým výsledkům činnosti, které byly vyvinuty či dodány
SISW na základě Smlouvy a tohoto Dodatku pro odborné služby za předpokladu, že jsou založeny na dříve existujícím Software
SISW nebo vývojových softwarových nástrojích SISW (dále jen “Nástroje SISW”), jejich modifikacích vyvinutých jako součást
poskytovaných Odborných služeb nebo na činnostech odvozených z dříve existujícího Software SISW nebo Nástrojích SISW,
které byly vyvinuty jako součást poskytovaných Odborných služeb.

5.4

Speciální Průmyslové Technologie a Know-How. SISW si vyhrazuje veškerá práva k know-how, technikám a/nebo konceptům
vyvinutým při poskytování Odborných služeb, ke speciálním průmyslovým technologiím, které se týkají zejména modelování
průmyslových systémů („MBSE“), měření hluku, vibrací nebo drsnosti („NVH“), testování a analýzy, délky životnosti,
strukturální analýzy, kinematiky nebo dynamické analýzy (společně dále jako „Speciální Průmyslové Technologie“),

5.5

Výsledky činnosti vzniklé na základě software a technologie Klienta. Klient je v rozsahu práv a omezení třetích stran vlastníkem
veškerých práv duševního vlastnictví vztahujících se k veškerým výsledkům činnosti, jestliže nepředstavují již dříve existující
software SISW, Nástroje SISW, jejich modifikace, díla z nich odvozená nebo Speciální Průmyslové Technologie definované výše
a vytvořené při provádění Odborných služeb.

5.6

Poskytnutí licence k výsledkům činnosti. V souvislosti s výsledky činnosti, které zůstávají ve vlastnictví SISW, se tímto poskytuje
Klientovi licence k užití těchto výsledků jako součást servisního projektu. Jestliže je výsledkem činnosti software, bude se
nacházet v objektovém kódu, přičemž je Klient oprávněn k jeho nahrání, spuštění, zobrazení a uskladnění. Po úplném uhrazení
ceny výsledků činnosti a služeb se licence poskytuje Klientovi jako trvalá, bezplatná, nepřevoditelná a nevýhradní s tím, že je
omezena na použití příslušné kopie Klienta pro jeho vnitřní účely. Výsledky činnosti je SISW oprávněna poskytnout i jiným
osobám.

5.7

Neposkytování „díla na objednávku“. Odborné služby poskytované na základě této Smlouvy a kterékoli SOW nepředstavují “dílo
na objednávku” ve smyslu žádného autorského či občanského práva. SISW zůstává vlastníkem výsledků činnosti vytvořených na
základě SOW až do doby, než dojde k jejich převodu v souladu s touto Smlouvou, pokud vůbec.

5.8

Neposkytnutí licence k duševnímu vlastnictví druhé strany. Žádná licence poskytnutá smluvní stranou se neuděluje k
patentovému právu, autorskému právu, obchodnímu tajemství či jinému právu duševního vlastnictví, s výjimkou případů, které
jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě nebo tomto Dodatku pro odborné služby. SISW je oprávněna k použití myšlenek, konceptů,
metodologií, postupů a know-how, které jsou vyvíjeny či vytvořeny v průběhu poskytování Odborných služeb za předpokladu, že
nepoužije duševní vlastnictví či jiné podobné informace Klienta.

6.

Záruka. SISW prohlašuje a zaručuje, že služby budou poskytovány s náležitou odbornou péčí. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI
V TOMTO ČLÁNKU 6 SISW NEPOSKYTUJE OHLEDNĚ ODBORNÝCH SLUŽEB ŽÁDNOU JINOU VÝSLOVNOU,
KONKLUDENTNÍ ČI PRÁVNÍM PŘEDPISEM PŘEDVÍDANOU ZÁRUKU A VŠECHNY TAKOVÉ ZÁRUKY SE TÍMTO
VYLUČUJÍ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

7.

Smluvní právnická osoba a rozhodné právo. Bez ohledu na podmínky Smlouvy bude SOW ohledně jednotlivých Odborných
služeb uzavřena mezi Klientem a SISW nebo koncernovou společností SISW, která bude Odborné služby poskytovat.
Poskytování Odborných služeb, SOW a veškeré nároky s tím související, včetně sporů o platnost a neplatnost SOW, se řídí
výlučně právním řádem země, v níž má SISW nebo její příslušná koncernová společnost poskytující sjednané Odborné služby
sídlo. Ke kolizním normám odkazujícím na jiný právní řád se nepřihlíží.
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