
 

 

   

 

 
 
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽBY 

MARKETINGOVÝ REPORTING 
 
 
 



Všeobecné podmínky služby Marketingový reporting 

 

                           
                                 2 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné podmínky služby Marketingový reporting upravují právní vztahy 

vznikající při poskytování služby marketingového reportingu mezi Poskytovatelem a 

Objednatelem (dále jen „Podmínky“). 

1.2. Kde je v této Smlouvy použitý pojem, který začíná na velké písmeno, má stejný význam, 

jako má ve Smlouvě, pokud v těchto Podmínkách není stanoveno jinak. 

2. PARAMETRY SLUŽBY 

2.1. Služba marketingový reporting spočívá ve zpřístupnění webové aplikace, která 

prostřednictvím napojení na zdrojová data Objednatele vyobrazuje statistická data o 

podnikání Objednatele. 

2.2. Pro vyloučení pochybností platí, že samotný software marketingového reportingu, je 

poskytován v režimu Software as a Service, tedy: 

2.2.1. je provozován a spouštěn na infrastruktuře Poskytovatele; 

2.2.2. Objednateli není dodávána žádná spustitelná kopie softwaru, ale je mu pouze 

umožňován přístup k uživatelskému rozhraní služby, prostřednictvím které 

Objednatel ke službě přistupuje; 

2.2.3. Objednateli není poskytována licence k softwaru. 

2.3. Smluvní strany se mohou ve Smlouvě dohodnout na tom, že Služba bude poskytnuta 

v režimu „on premise“, v takovém případě se neuplatní odst. 2.2 Podmínek ale 

Poskytovatel poskytne Objednateli Službu na základě nevýhradní licence, která trvá po 

dobu trvání Smlouvy. 

3. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

3.1. Po uzavření Smlouvy poskytne Objednatel Poskytovateli nezbytnou součinnost, 

zejména mu zpřístupní požadované zdroje dat a umožní jejich napojení do Služby. 

3.2. Po úvodní fázi, která se bude sestávat z nastavení a konfigurace Služby, zpřístupní 

Poskytovatel v přiměřené lhůtě uživatelské rozhraní Služby. Tato fáze Služby je 

ukončena v okamžiku, kdy budou splněny kritéria, sjednané postupem uvedeným ve 

Smlouvě, popřípadě zprovozněním Služby, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.3. Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel je oprávněn objednat i další Služby, 

které jsou uvedeny ve Smlouvě či ostatní služby, které budou zpoplatněny sazbou za 

MD. 

4. CENA SLUŽEB 

4.1. Pro účely Služby marketingového reportingu se neuplatní ustanovení odst. 4.1 

Smlouvy. Cena za Službu marketingového  reportingu bude hrazena jako měsíční 

odměna, jejíž fixní výše je stanovena postupem uvedeným ve Smlouvě. 
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4.2. V případě, že bude Objednatel požadovat rozšíření datových zdrojů o další informační 

kanály, dojde k navýšení ceny této Služby v souladus postupem uvedeným ve Smlouvě. 

5. GARANCE DOSTUPNOSTI SLUŽBY 

5.1. Poskytovatel neposkytuje Objednateli garanci dostupnosti Služby. Smluvní strany se 

však mohou za úplatu dohodnout na jiném režimu. 

6. ZMĚNA PODMÍNEK 

6.1. Smluvní strany si sjednávají možnost změny těchto Podmínek. Poskytovatel zašle 

oznámení Objednateli prostřednictvím e-mailu, včetně odkazu na znění nových 

Podmínek, jejichž účinnost vůči Poskytovateli nenabyde dříve, než 30 dní od doručení 

předmětného oznámení. Objednatel je oprávněn do doby, než se pro něj stane znění 

nových Podmínek účinné, Smlouvu vypovědět.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 8. 2022. 


