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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné podmínky služby webová analytika, business inteligence, data science 

a souvisejících služeb upravují právní vztahy vznikající při poskytování služby webové 

analytiky a/nebo business inteligence a data science, či ostatních služeb dle čl. 4 tohto 

dokumentu 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 WEBOVÁ ANALYTIKA 

2.1. Služba Webová analytika spočívá v nastavení nástrojů pro vytváření statistických a 

analytických přehledů na internetových stránkách Objednatele.  

2.2. Objednatel se zavazuje po uzavření Smlouvy udělit Poskytovateli nezbytné přístupy 

k nástrojům a zdrojům dat, na které se Smluvní strany dohodnou při uzavření Smlouvy. 

2.3. Poskytovatel se po zpřístupnění nástrojů zavazuje v souladu s podmínkami uvedenými 

ve Smlouvě provést veškeré konfigurace a nastavení, a to v časové dotaci, kterou si 

Smluvní strany odsouhlasí. 

3. PARAMETRY SLUŽBY BUSINESS INTELIGENCE A DATA SCIENCE  

3.1. Služba Business Inteligence a Data sience spočívá v poskytnutí konzultačních, 

konfiguračních a implementačních služeb, jejichž cílem je nastavení funkčního business 

inteligence modelu nebo data science modelu, který bude Objednateli vytvářet 

statistické přehledy nebo předpovědi. 

3.2. Objednatel se zavazuje po uzavření Smlouvy udělit Poskytovateli nezbytné přístupy 

k nástrojům a zdrojům dat, na které se Smluvní strany dohodnou při uzavření Smlouvy. 

3.3. Poskytovatel se po zpřístupnění nástrojů zavazuje v souladu s podmínkami uvedenými 

ve Smlouvě provést veškeré konfigurace a nastavení, a to v časové dotaci, kterou si 

Smluvní strany odsouhlasí. 

4. PARAMETRY ŠKOLENÍ, KONZULTACÍ A OSTATNÍCH SLUŽEB 

4.1. Služby Školení, konzultací a ostatní služby spočívá v poskytnutí školících a konzultačních 

službách, jakož i dalších službách, které se Objednatel u Poskytovatele objedná. 

4.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby dle odst. 4.1. Podmínek v termínu a kvalitě, 

které si dohodnout postupem uvedeným ve Smlouvě. 

5. ZMĚNA PODMÍNEK 

5.1. 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 
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předmětného oznámení. Objednatel je oprávněn do doby, než se pro něj stane znění 

nových Podmínek účinné, Smlouvu vypovědět.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

 

 

 


