
Obchodní podmínky společnosti KOMIX s.r.o. pro dodávky maintenance a support k software produktům Qlik 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1. KOMIX s.r.o. se sídlem Praha 5, Drtinova 467/2a, PSČ 

15000, IČO: 47117087, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12440, 

(dále jen „Dodavatel“), jako oficiální partner a dodavatel 

produktů, maintenance a support k software Qlik, vydal tyto 

Obchodní podmínky (dále jen „OP“), jimiž upravuje 

obchodní podmínky pro dodávky maintenance a support 

k software produktům Qlik.  

1.2. Objednatel potvrzuje, že se před podáním objednávky, 

akceptací nabídky Dodavatele, nebo jiným způsobem 

zakládajícím právní vztah (včetně uzavření písemné 

smlouvy) mezi Dodavatelem a Objednatelem, seznámil  

v celém rozsahu s OP, a že s nimi výslovně souhlasí.  

2. Předmět plnění 

2.1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli zakoupenou 

maintenance a support k softwarovým produktům Qlik bez 

zbytečného prodlení, jenž zahrnuje: 

i. přístup k novým verzím software (Updates) ze strany 

výrobce Qlik (za instalaci všech aktualizací je 

odpovědný koncový uživatel Objednatele); 

ii. přístup do zákaznického portálu 

(http://www.qlik.com/services/support), tj. znalostní 

databáze obsahující nejčastější dotazy, videa, to vše ze 

strany výrobce Qlik. Portál také slouží pro sledování 

žádosti o podporu a pro informace o zakoupené licenci; 

iii. přístup do Qlik Community 

(https://community.qlik.com/), tj. prostředí pro 

vzájemnou komunikaci, získávání a výměnu informací, 

předávání podnětů a zkušeností o produktech a prostředí 

Qlik, to vše ze strany výrobce Qlik; 

iv. dodávka support služeb za podmínek stanovených 

výrobcem Qlik a v rozsahu dle zakoupené support 

úrovně (Support Level). 

(souhrnně označováno jako „maintenance“). 

2.2. Základní podmínky poskytování maintenance stanoví 

výrobce Qlik v licenčních podmínkách k příslušnému 

softwarovému produktu Qlik a v podmínkách poskytování 

maintenance tzv. Qlik Maintenance Policy. S licenčními 

podmínkami a s Qlik Maintenance Policy byl Objednatel 

předem seznámen a jsou k dispozici i na webových 

stránkách výrobce Qlik (www.qlik.com). 

2.3. Dodaná maintenance je dle podmínek výrobce Qlik 

v prvním období (12 měsíců) pro každý softwarový produkt 

Qlik povinná a nezrušitelná a je vždy dodávána 

s automatickou prolongací trvání této maintenance. 

2.4. Dodavatel maintenance dodává Objednateli a Objednatel  

se zavazuje odebrat tuto maintenance  

se závazkem  automatického prodloužení trvání 

maintenance a dodavatelského vztahu tak, že trvání dodané 

maintenance a dodavatelského vztahu se prodlužuje  

o dalších 12 měsíců v případě, že Objednatel dodávku 

maintenance na další období nejpozději 65. den (dále také 

„rozhodný den“) před vypršením maintenance pro příslušné 

období nevypoví písemným nebo elektronickým oznámením 

doručeným Dodavateli. Nevypoví-li Objednatel dodávku 

maintenance na následující období nejpozději v rozhodný 

den, Dodavateli vzniká závazek dodat maintenance na další 

období a Objednateli vzniká závazek odebrat dodanou 

maintenance a zaplatit za ni stanovenou cenu.  

2.5. Vypoví-li Objednatel dodání maintenance po uplynutí 

rozhodného dne, dodávka maintenance se automaticky 

prodlužuje na další období s tím, že po uplynutí tohoto 

období maintenance je její dodávka vypovězena a nebude již 

dále automaticky prodloužena. 

2.6. Vypovězení dodávky maintenance ze strany Objednatele 

nemá za následek navrácení jakékoliv části zaplacené 

maintenance Objednatelem.  

3. Cena maintenance 

3.1. Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu za dodávku 

maintenance. 

3.2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny dodávky 

maintenance na následující období s ohledem na změnu cen 

výrobce Qlik, nebo fluktuaci kurzů měnového páru 

CZK/EUR. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou 

cen na následující období je povinen vypovědět dodávku 

maintenance nejpozději k rozhodnému dni, jinak  

se k případnému nesouhlasu Objednatele nepřihlíží.  

3.3. Dodavatel Objednateli oznámí cenu dodávky maintenance 

na následující období, alespoň 15 dní před rozhodným dnem.   

3.4. Dodavatel po uplynutí rozhodného dne vystaví Objednateli 

daňový doklad (fakturu) na zaplacení dodávky maintenance 

na následující období 12 měsíců se splatností 30 dnů  

od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu zaplatit 

v termínu splatnosti bezhotovostním převodem na bankovní 

účet Dodavatele uvedený na faktuře. 

3.5. Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti faktury  

a neuhradí řádně a včas cenu maintenance na další období  

v plné výši, je Objednatel v prodlení a je povinen Dodavateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení až do jejího úplného 

zaplacení; 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Objednatel a Dodavatel spolu s akceptací těchto OP 

sjednávají, že Dodavatel neodpovídá za obsah dodané 

maintenance, a tedy že je vyloučena jakákoli odpovědnost 

Dodavatele za újmu způsobenou software a dodanou 

maintenance produktů Qlik. 

4.2. Objednatel je oprávněn obracet se s požadavky na support 

služby přímo na výrobce Qlik nebo na Dodavatele.  

Kontakt dodavatele pro support služby – e-mail: 

tp_qv_licence@komix.cz, tel.: +420 225 989 858. 

4.3. Dodavatel si vyhrazuje právo OP měnit. O změně informuje 

Objednatele na webových stránkách Dodavatele 

www.analyzyareporting.cz a písemnou nebo elektronickou 

zprávou. Objednatel je oprávněn změnu OP odmítnout tím, 

že vypoví dodávku maintenance na další období. Objednatel 

je oprávněn změnu odmítnout do 30 dnů od okamžiku 

oznámení o změně OP. V případě, že Objednatel změnu 

těchto podmínek odmítne, dodávka maintenance 

v aktuálním období (tj. v celém období sjednaném ve 

smlouvě, objednávce apod.) se řídí OP platnými před touto 

změnou a poskytovaná podpora na následující období se již 

automaticky neprodlužuje.   

4.4. Právní vztahy Dodavatele a Objednatele se řídí právním 

řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem  

č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

4.5. Pokud se nějaký článek OP stane neplatným nebo 

neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních 

ustanovení a článků OP a ty zůstávají nadále v plné platnosti 

a účinnosti 

4.6. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2018. 
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