PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLACENÝCH VIDEOSLUŽEB
č. PPV_20200901
účinné ode dne 1.9.2020
Vydané poskytovatelem Služeb v návaznosti na čl. 4. Doplňkové Služby - VŠEOBECNÝCH
PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ CLOUDU JABLOTRON, tj. společností JABLOTRON ALARMS a.s.,
IČO: 286 68 715, se sídlem na adrese Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1957, za účelem úpravy práv a povinností Stran při využívání
placených Videoslužeb Uživatelem.
1. DEFINICE POJMŮ
1.1. Pojmy a zkratky uváděné v těchto podmínkách velkým počátečním písmenem mají buď
význam uvedený v následující tabulce, případně, nejsou-li v tabulce uvedeny,
význam uvedený v účinných Všeobecných podmínkách užívání Cloudu
JABLOTRON:
„Doba účinnosti PPV“

znamená dobu od počátku účinnosti PPV stanoveného
Poskytovatelem do doby stanovené v Nástupnických
PPV nebo do začátku účinnosti Nástupnických PPV
nebo do doby uvedené v oznámení dle odst. 8.4, nejdéle
však po Dobu účinnosti VPU;

„Kamera“

znamená kameru instalovanou v prostorách, k jejichž
střežení Uživatel v souladu s Aplikovatelnými předpisy a
právy třetích osob využívá některou ze Služeb, a která je
Poskytovatelem podporovaným Zařízením umožňujícím
prostřednictvím veřejné sítě internet on-line náhled jejího
obrazu, resp. přenos záznamu do datového úložiště;

„LIVE+“

znamená Videoslužbu, která umožňuje Uživateli
sledovat ve svém Účtu on-line náhled obrazu z Kamery
a pořizovat a ukládat v úložišti Poskytovatele až 60
(šedesát) Videosekvencí a k těmto následně vzdáleně
přistupovat;

„Nástupnické PPV“

znamenají
Podmínky
poskytování
placených
Videoslužeb zveřejněné na Webových stránkách
s podtitulem novějšího data vydání nahrazující aktuální
účinné PPV;

„Poskytovatel“

znamená společnost JABLOTRON ALARMS a.s., IČO:
286 68 715, se sídlem na adrese Pod Skalkou 4567/33,
466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika;

„PPV“

znamená vždy aktuálně účinné Podmínky poskytování
Videoslužeb;
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„RECORD3“

znamená Videoslužbu, která kromě on-line náhledu
obrazu z Kamery umožňuje Uživateli pořizovat záznam
přenášeného obrazu z Kamery za dobu až 3 (tří) dnů
zpětně, ukládat jej v úložišti Poskytovatele a zároveň
pořizovat až 60 (šedesát) Videosekvencí, a k uloženým
záznamům následně vzdáleně přistupovat;

„RECORD7“

znamená Videoslužbu, která kromě on-line náhledu
obrazu z Kamery umožňuje Uživateli pořizovat záznam
přenášeného obrazu z Kamery za dobu až 7 (sedmi)
dnů zpětně, ukládat jej v úložišti Poskytovatele a
zároveň pořizovat až 60 (šedesát) Videosekvencí, a
k uloženým záznamům následně vzdáleně přistupovat;

„Videosekvence“

znamená přibližně 1 (jednu) minutu trvající záznam
složený z událostí předcházejících cca 30 (třicet) vteřin a
následujících cca 30 (třicet) vteřin Uživatelem
definovanou skutečnost;

„Videoslužba/-y“

znamená/-jí podle kontextu některou/-é nebo všechny,
ať už placené či bezplatné, služby Poskytovatele
umožňující zejména on-line náhled obrazu z Kamery
nebo pořizování záznamu přenášeného obrazu
z Kamery;

„VPU“

znamená vždy aktuálně účinné Všeobecné podmínky
užívání Cloudu JABLOTRON.

2. PŘEDMĚT PPV
2.1. Předmětem těchto PPV je úprava vzájemných práv a povinností mezi Stranami
v souvislosti s využíváním kterékoliv z placených Videoslužeb Uživatelem, když
základní Videoslužba LIVE je upravena ve VPU.
3. VIDEOSLUŽBY
3.1. Účel Videoslužby LIVE+. Účelem této Videoslužby je umožnit Uživateli vzdálený on-line
náhled obrazu z Kamery a pořizovat si a ukládat v úložišti Poskytovatele po
sjednanou dobu a ve sjednaném rozsahu Videosekvence.
3.2. Účel Videoslužeb RECORD3 a RECORD7. Účelem těchto Videoslužeb je umožnit
Uživateli vzdálený on-line náhled obrazu z Kamery, pořizovat si a ukládat v úložišti
Poskytovatele po sjednanou dobu a ve sjednaném rozsahu Videosekvence a
pořizovat si v dohodnutém rozsahu a ukládat záznam z Kamery.
3.3. Videoslužba se sjednává vždy pro každou 1 (jednu) Kameru zvlášť.
3.4. Obsah Videoslužby LIVE+.
3.4.1. Videoslužba umožňuje on-line náhled obrazu z Kamery v Účtu Uživatele a
možnost pořizovat si a ukládat až 60 (šedesát) Videosekvencí z každé jedné
Kamery.
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3.4.2. Dále umožňuje pořízení Videosekvence aktivací či deaktivací PG výstupu
(programovatelného výstupu) ústředny systému JABLOTRON 100+, s níž je
Kamera spojena.
3.4.3. Videosekvence jsou přenášeny prostřednictvím veřejné sítě internet do
datového úložiště Poskytovatele, kde jsou po sjednanou dobu uloženy.
Uživatel k nim přistupuje prostřednictvím svého Účtu, přičemž může přístup
umožnit i dalším osobám.
3.4.4. Videosekvence se chronologicky automaticky přemazávají novějšími, jakmile
je dosaženo jejich maximálního počtu, resp. se automaticky vymažou
uplynutím času zvoleného Uživatelem.
3.4.5. Videosekvence jsou z úložiště Poskytovatele dále smazány v návaznosti na
odebrání příslušné Kamery z Účtu Uživatele.
3.4.6. Videosekvence si může Uživatel stáhnout v Účtu do svého zařízení, a to před
vypršením sjednané doby jejich uložení nebo před automatickým přemazáním
novějšími.
3.4.7. Videosekvence mohou být taktéž Uživatelem manuálně smazány v Účtu.
3.5. Obsah Videoslužeb RECORD3 a RECORD7.
3.5.1. Videoslužby shodně obsahují možnost:
3.5.1.1. on-line náhledu obrazu z Kamery v Účtu Uživatele,
3.5.1.2. pořizovat si a ukládat až 60 (šedesát) Videosekvencí z Kamery
v úložišti Poskytovatele, přičemž lze pořízení Videosekvence vyvolat i
aktivací či deaktivací PG výstupu (programovatelného výstupu)
ústředny systému JABLOTRON 100+, s níž je Kamera spojena,
3.5.1.3. pořizovat si a ukládat záznam z Kamery v úložišti Poskytovatele; u
Videoslužby RECORD3 se jedná o záznam z Kamery v délce až 3
(tří) dnů nepřetržitě, u Videoslužby RECORD7 je to až 7 (sedm) dnů
nepřetržitě.
3.5.2. Obrazové záznamy jsou přenášeny prostřednictvím veřejné sítě internet do
datového úložiště Poskytovatele, kde jsou po sjednanou dobu uloženy.
Uživatel k nim přistupuje prostřednictvím svého Účtu, přičemž může přístup
umožnit i dalším osobám.
3.5.3. Videosekvence se chronologicky automaticky přemazávají novějšími, jakmile
je dosaženo jejich maximálního počtu, resp. se automaticky vymažou, jakmile
uplyne čas, který si nechal Uživatel nastavit od svého Montážního partnera
v konfiguračním prostředí Videoslužeb.
3.5.4. Videosekvence jsou z úložiště Poskytovatele dále smazány v návaznosti na
odebrání příslušné Kamery z Účtu Uživatele.
3.5.5. Záznamy jsou po dosažení sjednané délky automaticky přemazávány novým
záznamem (časová smyčka).
3.5.6. Uživatel může dále Záznam smazat:
3.5.6.1. přechodem na Videoslužbu LIVE, kdy dojde k odmazání pořízeného
záznamu postupně uplynutím původně sjednané doby záznamu,
nebo
3.5.6.2. odebráním Kamery z Cloudu JABLOTRON, kdy dochází ke smazání
záznamu ihned.
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3.5.7. Záznamy si může Uživatel stáhnout v Účtu do svého úložiště po 1 (jedno)
hodinových úsecích.
3.6. Parametry Videoslužeb.
3.6.1. Kvalita obrazu je u Videoslužeb volitelná mezi HD a FullHD a při její volbě je
třeba vycházet zejména z kvality internetového připojení Uživatele ke Cloudu
JABLOTRON.
3.6.2. Nastavení požadované kvality pořizovaného záznamu provádí pro Uživatele
jeho Montážní partner v konfiguračním prostředí Videoslužeb
3.6.3. Dobu automatického smazání Videosekvencí lze nastavit v rozmezí 1
(jednoho) až 30 (třiceti) dnů od jejich pořízení.
3.6.4. Parametry lze nastavovat pro každou Kameru zvlášť.
3.6.5. Požadovaná nastavení uvedených parametrů Uživateli zajistí jeho Montážní
partner v konfiguračním prostředí Služeb.
3.6.6. U Videoslužeb RECORD3 a RECORD7 je Celistvost záznamu ve sjednané
délce zajištěna za standardních podmínek nejméně v rozsahu 98,8 %
(devadesát osm celých osm desetin procent).
3.7. Úroveň Videoslužeb.
3.7.1. U Videoslužeb je za standardních podmínek úspěšnost navázání on-line
přenosu 98,8 % (devadesát osm celých osm desetin procenta) a pořízení
Videosekvence 98,8 % (devadesát osm celých osm desetin procenta).
3.7.2. U Videoslužeb RECORD3 a RECORD7 je Celistvost záznamu ve sjednané
délce zajištěna za standardních podmínek nejméně v rozsahu 98,8 %
(devadesát osm celých osm desetin procent)
3.7.3. Případné zálohy záznamů si provádí Uživatel dle svého uvážení a na svoji
odpovědnost.
4. POSKYTOVÁNÍ VIDEOSLUŽEB
4.1. Aktivace Videoslužby LIVE+.
4.1.1. Uživatel, který si chce sjednat Videoslužbu LIVE+, musí již využívat
bezplatnou Videoslužbu LIVE.
4.1.2. Smlouvu o poskytování Videoslužby LIVE+ uzavírá Uživatel provedením volby
této Videoslužby ve svém Účtu a následným odsouhlasením těchto PPV
podmínek.
4.1.3. Jakmile je smlouva o poskytování Videoslužby LIVE+ uzavřena, je uživatel
přesměrován do platební brány k úhradě prvního předplatného ceny
Videoslužby LIVE+, resp. k zadání jeho platebních údajů pro čerpání služby v
období následujícím po uplynutí dočasného bezplatného využívání Služby
(trial) poskytnutého Uživateli Poskytovatelem.
4.1.4. Aktivace Videoslužby LIVE+ nastává jejím spuštěním ze strany Poskytovatele
na základě obdržení notifikace z platební brány o provedením úhrady prvního
předplatného ceny Videoslužby LIVE+ Uživatelem.
4.1.5. Po aktivaci Videoslužby, stejně jako v případě její budoucí změny, zašle
Poskytovatel prostřednictvím e-mailové zprávy Uživateli informace o
aktivované Videoslužbě, době, po kterou bude aktivní, a vyúčtování ceny
Videoslužby.
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4.1.6. Aktivací Videoslužby LIVE+ je nahrazeno poskytování Videoslužby LIVE.
4.2. Aktivace Videoslužeb RECORD3 a RECORD7.
4.2.1. Uživatel, který si chce sjednat některou z těchto Videoslužeb, musí již využívat
bezplatnou Videoslužbu LIVE, nebo Videoslužbu LIVE+.
4.2.2. Smlouvu o poskytování některé z těchto Videoslužeb uzavírá Uživatel
provedením volby příslušné Služby ve svém Účtu a následným
odsouhlasením PPV podmínek.
4.2.3. Jakmile je smlouva o poskytování příslušné Videoslužby uzavřena, je Uživatel
přesměrován do platební brány k úhradě prvního předplatného ceny příslušné
Videoslužby, resp. k zadání jeho platebních údajů pro čerpání příslušné
Videoslužby v období následujícím po uplynutí dočasného bezplatného
využívání Služby (trial) poskytnutého Uživateli Poskytovatelem.
4.2.4. Aktivace Videoslužby nastává jejím spuštěním ze strany Poskytovatele na
základě obdržení notifikace z platební brány o provedením úhrady prvního
předplatného ceny příslušné Videoslužby Uživatelem.
4.2.5. Po aktivaci Videoslužby zašle Poskytovatel prostřednictvím e-mailové zprávy
Uživateli informace o aktivované Videoslužbě, době, po kterou bude aktivní, a
vyúčtování ceny Videoslužby.
4.2.6. Aktivace Videoslužby RECORD3 nebo RECORD7 nahrazuje poskytování
bezplatné Videoslužby LIVE, resp. Videoslužby LIVE+.
4.3. UPOZORNĚNÍ Uživatele
4.3.1. Poskytovatel sděluje Uživateli, že po dobu prvních 24 (dvaceti čtyř) hodin od
registrace Kamery do Cloudu JABLOTRON má Montážní partner, který
registrace provedl, z důvodu správné montáže, např. nastavení úhlu záběru
kamery, ve svém Účtu dostupný stejný on-line náhled obrazu z Kamery
Uživatele, jako má Uživatel. Přístup k případně pořízeným Videosekvencím
ani záznamům však Montážní partner nemá. Toto období může Uživatel ve
svém Účtu zrušit.
4.3.2. Uživatel může ve svém Účtu období uvedené v předchozím pododstavci
svému Montážnímu partnerovi jednorázově prodloužit o dalších 24 (dvacet
čtyři) hodin.
4.4. Deaktivací Videoslužby se rozumí okamžik, od kterého Uživatel nemá dostupný náhled
obrazu z příslušné Kamery v Účtu. Ten nastává okamžitě po (i) zániku smluvního
vztahu Uživatele k Poskytovateli dle těchto PPV; nebo (ii) smluvního vztahu Uživatele
k Poskytovateli dle VPU.
5. CENA VIDOESLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Videoslužby LIVE+, RECORD3 a RECORD7 jsou poskytovány za úplatu, přičemž
aktuální ceník Poskytovatele je umístěn vždy na Webových stránkách. Veškeré ceny
v ceníku jsou uváděny v měně EUR a bez DPH, která bude Uživateli účtována vždy
ve výši stanovené příslušným Aplikovatelným předpisem.
5.2. Poskytovatel se může rozhodnout, že některé z Videoslužeb LIVE+, RECORD3 a
RECORD7 bude v rozsahu dle svého uvážení po omezenou dobu poskytovat
bezplatně, stejně tak může Uživateli nabídnout dočasné období bezplatného
využívání (trial) či využívání za sníženou cenu. V rozsahu stanoveném nabídkou
nebude po dobu účinnosti takové nabídky Uživatel povinen platit za příslušnou
Videoslužbu. To nemá vliv na žádná jiná ustanovení těchto PPV ani na platby již
uskutečněné za poskytování Videoslužeb v předchozím období.
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5.3. Veškeré změny cen Služeb zveřejňuje Poskytovatel na Webových stránkách
v přiměřeném předstihu změnou ceníku a v případě, že jde o Videoslužbu, kterou
Uživatel využívá, adresným elektronickým sdělením Uživateli.
5.4. Veškeré změny cen automaticky zohlední příslušný poskytovatel služeb platební brány
využívané pro úhrady předplatného cen Videoslužeb, aniž by Uživatel musel činit
jakýkoliv úkon. Pokud však Uživatel po změně ceníku nemá o další poskytování
Videoslužby zájem, je třeba, aby pokračování úhrad ukončil v nastavení Služeb ve
svém Účtu.
5.5. Uživatel je oprávněn smlouvu o poskytování Videoslužby, jíž se změna ceníku týká,
ukončit ke dni účinnosti změny ceníku jednostranně výpovědí.
5.6. Platební podmínky.
5.6.1. Cenu Videoslužby je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli vždy předem
(předplatné). U první úhrady tak činí Uživatel bezprostředně po uzavření
smlouvy o poskytování Videoslužby, a poté vždy měsíčně předem, a to buď
prostřednictvím platební karty, nebo služby PayPal.
5.6.2. Vždy se aktivuje automatická měsíční platba ve výši příslušné ceny
Videoslužby.
5.6.3. Automatická měsíční platba odchází většinou 5 (pět) dnů před koncem
příslušného měsíce. O provedení platby Poskytovatel informuje Uživatele
prostřednictvím zprávy zaslané na E-mailovou adresu Uživatele.
5.6.4. Uživatel může automatickou úhradu kdykoliv zrušit ve svém Účtu nastavením
jiné Videoslužby týkající se Kamery. Změnu lze učinit buď s účinností od
konce předplaceného období, nebo ihned.
5.6.5. Faktury obsahující vyúčtování ceny poskytované Videoslužby obdrží Uživatel
vždy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při nastavení platby, a jsou Uživateli
k dispozici i v jeho Účtu.
5.6.6. Pokud by došlo k jednostrannému ukončení smlouvy ze strany Uživatele
ještě před vyčerpáním již uhrazeného předplatného, náleží příslušná část
nevyčerpaného předplatného Poskytovateli; Uživateli se nevrací.
6. ODPOVĚDNOST STRAN
6.1. Omezení, údržba. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dočasně a na nezbytnou dobu
poskytování Videoslužby, zejména z důvodu provádění aktualizací a údržby Cloudu
JABLOTRON. V důsledku toho nemusí po přechodnou dobu fungovat některé nebo
všechny z podstatných rysů Videoslužby, např. nemusí být dostupný on-line náhled
v Účtu, nemusí být možné ukládat Videosekvence nebo nemusí dojít k zaznamenání
přenášeného obrazu.
6.2. Záruka za jakost.
6.2.1. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že na poskytování žádné z Videoslužeb se
nevztahuje jakákoliv záruka za jakost.
6.3. Odpovědnost Poskytovatele za újmu Uživatele. Pro případ odpovědnosti Poskytovatele
za újmu Uživatele v souvislosti s využíváním některé z Videoslužeb se aplikuje
společná úprava uvedená v odst. 14.2 VPU.
6.4. Principy ochrany osobních údajů. Osobní údaje, které mohou být obsaženy
ve Videosekvencích či záznamech, jsou zpracovávány podle principů upravených
v Zásadách ochrany soukromí a osobních údajů, s nimiž je Uživatel seznámen před
započetím používání svého Účtu.
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6.5. S ohledem na skutečnost, že poskytování Videoslužeb je závislé na plnění a fungování
celé řady dalších subjektů, služeb, procesů a zařízení, nad nimiž nemá Poskytovatel
výlučnou nebo převážnou kontrolu, lze veškeré jeho závazky, prohlášení a ujištění
vždy vykládat a aplikovat výhradně jen k těm subjektům, Videoslužbám, procesům a
zařízením, které jsou pod jeho výlučnou nebo převážnou kontrolou. Poskytovatel
v žádném případě není a nemůže být odpovědný za fungování zejm. internetového
připojení, provozu GSM/GPRS sítí a jim obdobných, za jejich kvalitu, funkčnost
hardwarového a softwarového vybavení mimo sféru jeho dispozice.
6.6. Uživatel odpovídá zejména za:
6.6.1. zajištění dostatečně kapacitního připojení Kamery k internetu pro plně funkční
přenosy obrazu, záznamů a Videosekvencí do datového úložiště;
6.6.2. včasné a řádné informování Poskytovatele o jakékoliv změně jeho
identifikačních nebo kontaktních údajů, jakož i za svoji dosažitelnost ze strany
Poskytovatele za účelem poskytnutí součinnosti nezbytné k účelnému řešení
případných překážek v poskytování Videoslužby.
6.7. Ochrana práv třetích osob.
6.7.1. Veškeré obrazové záznamy vytvořené Kamerou patří Uživateli a o jejich
pořízení, jakož i účelu jejich pořízení rozhoduje výhradně Uživatel.
6.7.2. Uživatel si je vědom své povinnosti dbát na práva a oprávněné zájmy třetích
osob, které mohou být na záznamu zachyceny.
6.7.3. Uživatel plně odpovídá za dodržování veškerých právních povinností, které
v této souvislosti ukládají Aplikovatelné předpisy, zejména pak týkající se
ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.
6.8. Ochrana Poskytovatele. Uživatel si je vědom, že pokud někomu umožní přístup do
svého Účtu, umožňuje mu tím fakticky, aby za něj případně uzavřel smlouvu o
poskytování Videoslužby, případně učinil v jeho Účtu jiné právní jednání s tímto
související (např. uzavřel zpracovatelskou smlouvu). Dále si je vědom, že
Poskytovatel každou osobu, která používá přístupové údaje Uživatele, považuje za
Uživatele. POSKYTOVATEL UŽIVATELI DOPORUČUJE, ABY VŽDY ODPOVĚDNĚ
ZVÁŽIL, ZDALI PŘÍSTUP DO SVÉHO ÚČTU JINÉ OSOBĚ UMOŽNÍ.
7. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
7.1. Smluvní vztah upravený těmito PPV zaniká nejpozději uplynutím Doby účinnosti VPU.
7.2. Smlouva je uzavírána zásadně na dobu určitou, a to dobu, na kterou si Uživatel
příslušnou Videoslužbu předplatil, resp. na dobu čerpání dočasného období
bezplatného využívání (trial).
7.2.1. Sjednanou dobu je u placených Videoslužeb možno ze strany Uživatele
opakovaně prodloužit včasným uhrazením předplatného.
7.2.2. Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoliv později jednostranně zrušit zejména
sjednáním jiné Videoslužby týkající se Kamery, případně výpovědí bez
výpovědní doby.
7.2.3. K ukončení smlouvy o poskytování Videoslužby dochází automaticky
v případě, kdy je z Cloudu JABLOTRON odebrána Kamera nebo ústředna
systému JABLOTRON 100+, s níž je provoz Kamery spojen.
7.2.4. Je-li Uživatel Spotřebitelem, přísluší mu kromě práv uvedených v těchto PPV i
veškerá práva týkající se jednostranného ukončení smlouvy vyplývající
z Aplikovatelných předpisů.
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7.2.5. Smlouva o poskytování Videoslužby zaniká nezaplacením předplatného ze
strany Uživatele, bez ohledu na důvod nezaplacení (tzn. např. z důvodu
nedostatku prostředků na účtu, ze kterého je předplatné hrazeno,
neaktualizace údajů o platební kartě, blokace prostředků v důsledku exekuce
na majetek Uživatele, nefunkčnosti platební brány apod.).
7.3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodu ukončit výpovědí.
7.3.1. Výpověď se podává bez výpovědní doby, takže je účinná doručením Uživateli.
7.3.2. Výpověď se zasílá na E-mailovou adresu Uživatele. Obdržení výpovědi je
Uživatel povinen Poskytovateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na
e-mailovou adresu, ze které výpověď ze strany Poskytovatele obdržel.
Nejpozději následující den po odeslání výpovědi Uživateli Poskytovatel
aktivuje Uživateli bezplatnou Videoslužbu LIVE.
7.4. Smlouva zanikne také automaticky okamžikem zrušení přístupu Uživatele do Cloudu
JABLOTRON nebo okamžikem zániku Účtu Uživatele, pro některý z důvodů
uvedených v příslušných ustanoveních těchto PPV nebo VPU.
8. DOBA ÚČINNOSTI PPV A NÁSTUPNICKÉ PPV
8.1. Platnost a účinnost. S výjimkou ustanovení odst. 8.2. a 8.5. PPV (jejichž platnost a
účinnost není časově omezena), jsou tyto PPV účinné po Dobu účinnosti PPV.
8.2. Nabydou-li účinnosti Nástupnické PPV, pak Doba účinnosti PPV končí počátkem
účinnosti Nástupnických PPV.
8.3. Doba účinnosti Nástupnických PPV se ukončením Doby účinnosti PPV stává novou
Dobou účinnosti PPV.
8.4. Pokud Poskytovatel v Účtu zveřejní oznámení, ve kterém uvede datum, kterým účinnost
PPV končí, skončí účinnost PPV uvedeným datem. Takové oznámení bude
zveřejněno v Účtu nejméně 3 (tři) měsíce před datem ukončení účinnosti PPV.
8.5. Nástupnické PPV.
8.5.1. Poskytovatel neustále rozvíjí, vylepšuje či rozšiřuje funkční a uživatelské
možnosti Videoslužeb, optimalizuje jejich poskytování včetně přizpůsobování
změnám na trhu, změnám cen či podmínek plnění a dodávek třetích stran,
přistupuje k nejrůznějším změnám technologií použitých k nebo při
poskytování Videoslužeb apod. Zároveň průběžně dochází ke změnám
právních předpisů, jež se k poskytování Videoslužeb vztahují, případně
změnám v jejich výkladu, resp. v rozhodovací praxi dotčených orgánů.
Z TĚCHTO DŮVODŮ JE NEZBYTNÉ, ABY POSKYTOVATEL ČAS OD ČASU
NAHRADIL PPV NÁSTUPNICKÝMI PPV.
8.5.2. Na veškeré změny PPV jsou Uživatelé upozorněni prostřednictvím oznámení
Poskytovatele zveřejněných v Účtu Uživatele a zároveň oznámením zaslaným
na E-mailové adresy Uživatelů.
8.5.3. ZMĚNY BUDOU
ÚČINNOSTI:

OZNAMOVÁNY

DOPŘEDU

A

POČÁTEK

JEJICH

a) NASTANE ZPRAVIDLA NEJDŘÍVE ZA 3 (TŘI) MĚSÍCE OD OZNÁMENÍ
DLE PODODST. 8.5.2. PPV,
b) V PŘÍPADECH
ZMĚN
PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
NEBO
ZMĚN
SOUVISEJÍCÍCH S ROZVOJEM, VYLEPŠENÍM ČI ROZŠÍŘENÍM
FUNKČNÍCH ČI UŽIVATELSKÝCH MOŽNOSTÍ VIDEOSLUŽEB MŮŽE
NASTAT I DŘÍVE, NEŽ V PŘÍPADECH UVEDENÝCH POD PÍSM. A)
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TOHOTO PODODST., NEJDŘÍVE VŠAK DNEM NÁSLEDUJÍCÍM PO
ZVEŘEJNĚNÍ NÁSTUPNICKÝCH PPV V ÚČTU UŽIVATELE.
8.5.4. POKUD UŽIVATEL S NÁSTUPNICKÝMI PPV NESOUHLASÍ, JE POVINEN
PŘESTAT VYUŽÍVAT JÍM VYUŽÍVANOU VIDEOSLUŽBU, ZMĚNY
ODMÍTNOUT A VYPOVĚDĚT Z TOHOTO DŮVODU SMLUVNÍ VZTAH
S POSKYTOVATELEM. VÝPOVĚDNÍ DOBA POČÍNÁ BĚŽET DORUČENÍM
VÝPOVĚDI POSKYTOVATELI A ČINÍ:
a) v případě změn dle pododst. 8.5.3, písm. a) těchto PPV 1 (JEDEN)
MĚSÍC, PŘIČEMŽ ALE JEJÍ BĚH SKONČÍ NEJPOZDĚJI DNEM
PŘEDCHÁZEJÍCÍM DEN NABYTÍ ÚČINNOSTI NÁSTUPNICKÝCH PPV,
b) v případě změn dle pododst. 8.5.3, písm. b) těchto PPV 3 (TŘI) MĚSÍCE.
8.6. Videoslužbu je možno využívat vždy pouze za podmínek uvedených v účinných PPV.
POKUD TEDY UŽIVATEL VYUŽÍVÁ VIDEOSLUŽBU, VSTUPUJE DO ÚČTU ČI
JINAK UŽÍVÁ CLOUD JABLOTRON, MÁ SE ZA TO, ŽE TÍMTO SVÝM FAKTICKÝM
ÚKONEM VYJADŘUJE TAKÉ SOUHLAS S ÚČINNÝMI PPV A SVOJI VŮLI BÝT JIMI
VÁZÁN
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Není-li v těchto PPV uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele
účinnými VPU.
9.2. V případě rozporu mezi těmito PPV a VPU mají přednost tyto PPV před VPU.
9.3. Salvátorská klauzule. Stane-li se jakékoliv ujednání těchto PPV neplatným nebo
nevymahatelným nebo je-li jako takové shledáno příslušným soudem či jiným
orgánem nadaným pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, nemá tato
skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto PPV;
Uživatel se však pro takový případ zavazuje sjednat s Poskytovatelem bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) dnů od výzvy Poskytovatele, novou
dohodu, avšak platnou a vymahatelnou, jež bude pokud možno korespondovat
z hlediska účelu s původním ujednáním nebo bude alespoň sledovat účel nejbližší
původnímu ujednání.
9.4. Jazykové znění, rozhodné právo. Tyto PPV jsou přeloženy do více jazykových mutací;
v případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými mutacemi má přednost
znění v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel má sídlo v České
republice, kde jsou rovněž umístěny podstatné technické aspekty Cloudu
JABLOTRON, řídí se tyto PPV a mají být vykládány v souladu s právním řádem
České republiky. Pro případ soudního sporu s Poskytovatelem se sjednává jako
výlučná místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo Poskytovatel.
9.5. Nevykonání práva. Pro případ, že by Poskytovatel nevykonal nebo nevynucoval
jakékoliv ze svých práv či zákonných prostředků ochrany práv, které mu náleží podle
těchto PPV nebo podle Aplikovatelných předpisů, nebo na něm netrval, souhlasí
Uživatel s tím, že takovéto jednání ze strany Poskytovatele nebude považováno za
vzdání se takového práva ze strany Poskytovatele.
* * *
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