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Prohlášení prodejce 
 

Já, podepsaný zástupce společnosti RA Software s.r.o., (se sídlem: Nové sady 988/2, 

60200 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 04885414, se tímto zavazuje poskytnout 

časově omezenou záruku na faktuře uvedené softwarové produkty oproti zaplacení ceny 

těchto produktů v plné výši, a to za následujících podmínek. 

TYP PRODUKTU IDENTIFIKÁTOR PROHLÁŠENÍ 

Software ESD certifikát / Fyzický CoA štítek 

 

Prohlášení je součástí vystavené faktury 
 
I. Právní záruka. Ve vztahu k jednotlivým na faktuře uvedeným rozmnoženinám 

softwarových produktů společnost RA Software s.r.o. prohlašuje, že při jejich nabytí od 

třetích osob, tyto třetí osoby společnosti RA Software s.r.o. výslovně garantovaly, že 

softwarový produkt(y) byl(y) pořízeny z legálního zdroje a že právo nositele práv na 

rozšiřování rozmnoženin(y) softwarového produktu bylo v souladu s ustanovením § 14 

odst. 2 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

vyčerpáno. V důsledku tohoto jsou tyto rozmnoženiny softwarových produktů dále volně 

převoditelné na další osoby. 

Softwarový produkt tak byl společností RA Software s.r.o. na Vás převeden na základě 

prohlášení o legálním zdroji, které jí třetí osoby poskytly. 

Pokud se převod softwarového produktu a jeho užití (navzdory prohlášení podle tohoto 

bodu) ukáže být právně závadným, společnost RA Software s.r.o. Vám softwarový 

produkt vymění. Pokud Vám společnost RA Software s.r.o. softwarový produkt nevymění, 

máte právo od smlouvy odstoupit a kupní cena produktu Vám bude vrácena. Společnost 

RA Software s.r.o. není zavázána k tomu, aby daný softwarový produkt osvobodila od 
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právních vad a břemenem, které překážejí v jeho užívání, nebo aby si od nositele práv 

pořídila zvláštní souhlas pro Vaši osobu. 

 

II. Záruka na produkt. Společnost RA Software s.r.o. do 24 měsíců po odevzdání 

softwarového produktu (nebo pokud právní předpisy ve Vašem případě stanoví delší 

záruční dobu, tak během této delší) garantuje, že při instalaci a provozování softwaru 

(například registrace, aktivace) nebudou existovat technické překážky pro užití 

softwarového produktu. Společnost RA Software s.r.o. je povinna softwarový produkt 

vyměnit, a to v případě výskytu takové chyby během instalace a provozu softwaru, za 

které nese odpovědnost. V případě neúspěšné výměny nebo nesplnění požadované 

výměny vadného produktu ze strany společnosti RA Software s.r.o. v takovém případě 

máte právo od smlouvy odstoupit a kupní cena produktu Vám bude vrácena. 

 

III. Pokud se společností RA Software s.r.o. není výslovně smluveno jinak, máte právo 

softwarový produkt nainstalovat v jednom okamžiku jen na jeden počítač, a jeho kopii 

provozovat a používat pro vlastní účely. Výslovně Vám není společností RA Software 

s.r.o. poskytováno oprávnění k tomu, abyste na kopii softwaru použili techniky reverzního 

inženýrství (disasemblovali), prolomili, obešli na něm uložená bezpečnostní opatření, dali 

softwarový produkt do pronájmu, leasingu nebo jiného úplatného užívání. 

Softwarový produkt a další související dokumenty Vám budou převedeny a odevzdány v 

takové podobě, v jaké je uvedl do oběhu nositel práv (nebo je uvedl do oběhu jiný subjekt 

se souhlasem nositele práv). Na základě toho nezaručujeme nebo neodpovídáme za to, 

(i) že softwarový výrobek bude vhodný na jakýkoliv zvláštní účel, (ii) že během provozu 

softwaru se nebudou vyskytovat chyby způsobené programovacími chybami 

softwarového produktu, (iii) že je softwarový produkt kompatibilní s jakýmkoliv 

hardwarovým výrobkem nebo že spolupracuje s jakýmkoliv softwarovým příslušenstvím, 

(iv) že máte právo využívat podporu, aktualizace, opravy poskytnuté nositelem práv nebo 

jakoukoliv třetí stranou ve vztahu k softwarovému produktu. 
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V případech, kdy podle právních předpisů nelze odpovědnost úplně vyloučit, přebírá 

společnost RA Software s.r.o. v případě jakékoliv škody, která Vám vznikne, 

zodpovědnost do výše protihodnoty softwarového produktu. 

Kromě výše uvedeného společnost RA Software s.r.o. vylučuje v nejvyšší zákonné 

povolené míře jakoukoliv další odpovědnost v souvislosti se softwarovým produktem, a to 

zejména ve vztahu nepřímým škodám a ušlému zisku. Nároky v souvislosti s výše 

uvedeným je možné vůči společnosti RA Software s.r.o. uplatnit výlučné po předložení 

celkového materiálu, příslušenství a potvrzení, které jste obdrželi spolu se softwarovým 

produktem. Proto Vás prosíme, abyste veškeré příslušenství softwarového produktu a 

potvrzení uchovali, a to zejména (pokud jste takové převzali) instalační sadu, 

uživatelskou příručku, fakturu, dodací list, CoA štítek, či jiné originální smlouvy a 

prohlášení podepsané ze strany společnosti Výhodný Software s.r.o. v souvislosti s 

transakcí. 

 

Rozhodné právo. Pokud jste podnikatelským subjektem, který používá softwarový 

produkt v rámci své obchodní činnosti, směrodatné pro toto prohlášení je právo a 

příslušný soud podle sídla autora tohoto prohlášení, tedy společnosti RA Software s.r.o. 

 

V Brně dne 30. 11. 2016 

Jakub Šulák 

Zákonný zástupce společnosti RA Software s.r.o. 
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