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Pravidla Služeb Microsoft 
 
§ 1 Obecná ustanovení 
 

1. Tyto Pravidla upravují zásady poskytování Služeb Microsoft (dále jen: Služby 
Microsoft) společností home.pl Spółka Akcyjna se sídlem v Štětíně na ul. Zbożowa 
4, 70-653 Štětín,  zapsané v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku 
Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení národního 
soudního rejstříku pod číslem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 
8522103252, základní kapitál 1 233 400,00 splacený v plné výši (dále jen: home.pl). 

2. home.pl poskytuje Služby Microsoft na základě smlouvy o spolupráci se společností 
Microsoft Ireland Operations Limited Carmanhall Rd Dublin, Co Dublin, Irsko 18 
(dále jen: Výrobce). 

3. Pravidla jsou dostupná k nahlédnutí v sídle home.pl a na webových stránkách 
https://ionos.cz/terms-and-conditions/ . 

 
§2 Pravidla pro používání Služeb Microsoft 
 

1. Služby Microsoft jsou služby poskytované elektronicky prostřednictvím home.pl ve 
spolupráci s Výrobcem, uvedené v příloze č. 1 k Pravidlům, dostupným na webové 
stránce https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

2. Specifikace Služeb Microsoft a Ceník jsou k dispozici na webové stránce home.pl 
https://ionos.cz. Úplnou specifikaci služeb s technickými parametry naleznete na 
adrese https://technet.microsoft.com. 

3. Výběr typu Služeb Microsoft z těch, uvedených v Příloze č. 1 Pravidel, a jejích 
parametrů popsaných ve specifikaci Služeb Microsoft, včetně výběru Období 
subskripce, nastává ve fázi zadávání objednávky zákazníkem. 

4. Předpokladem, nezbytným pro používání Služeb Microsoft je: 
a) přijetí ustanovení těchto Pravidel a 
b) přijetí ustanovení Pravidel sítě home.pl, dostupných na webové stránce 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/, a 
c) přijetí licenčních ustanovení Výrobce pro Software nezbytný k používání Služeb 

Microsoft, dostupných na webové stránce Výrobce http://www.microsoft.com, a 
d) aktivace Softwaru, způsobem popsaným v § 3, ihned po uzavření Smlouvy o 

poskytování Služeb Microsoft. 
5. Zákazník, který v rámci služby Office 365 používá konkrétní počet daného typu 

licencí a chce po uplynutí Období subskripce používat stejný nebo menší počet 
daného typu licence jako součást služby Office 365, je povinen obnovit své licence 
v rámci služby Office 365. V případě, že zákazník v rámci Služby Office 365 používal 
určitý počet daného typu licencí a po uplynutí Období subskripce tyto licence 
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vypršely z důvodů, které lze přičíst výhradně Zákazníkovi, může Organizátor 
odmítnout registraci služby Office 365, která zahrnuje stejný typ licence jako licence 
používané Zákazníkem dříve jako součást Služby Office 365. Ustanovení 
předchozích vět se nevztahují na situaci, kdy po uplynutí Období subskripce 
Zákazník zvýší počet daného typu licencí v rámci služby Office 365 nebo změní 
Balíček Office 365. 

 
§3 Přístup k Softwaru 
1. Poté, co home.pl obdrží platbu za Služby Microsoft, obdrží Zákazník 

e-mailem informace nezbytné k přihlášení na webových stránkách Výrobce 
portal.office.com (pro službu Microsoft Intune: 
https://account.manage.microsoft.com/admin/default.aspx), za účelem získání 
licence na Software nezbytný k používání Služby Microsoft. 

2. Po přihlášení na webovou stránku Výrobce si zákazník sám stáhne Software 
potřebný k používání Služby Microsoft. 

3. Software je stažen v licencovaném režimu na Období subskripce odpovídajícímu 
objednanému typu Služby Microsoft, počínaje dnem jeho aktivace, provedené 
ihned po uzavření smlouvy o poskytování Služeb Microsoft.Software funguje pouze 
v operačních systémech, které jsou kompatibilní s dokumentací Výrobce 
odpovídající dané verzi Softwaru. 

 
§4 Záruka 
 
Na software nezbytný k používání Služby Microsoft aktivované na základě smlouvy k 
poskytování společností home.pl Služby Microsoft se vztahuje záruka Výrobce za 
podmínek stanovených v licenční smlouvě Výrobce uvedené v § 2 bod 4 písm. c. 
 
§5 Ukončení smlouvy o poskytování společností home.pl služeb Microsoft 
 
1. Smlouva o poskytování Služby Microsoft je uzavřena mezi home.pl a Zákazníkem 

na dobu určitou vztahující se na Období subskripce uvedené ve Specifikaci Služeb 
Microsoft, objednaných a uhrazených Zákazníkem. 

2. Smlouva o poskytování Služeb Microsoft může být ukončena před uplynutím 
Období subskripce, uvedeného v bodě 1, Zákazníkem nebo jeho právními nástupci, 
kteří se stali smluvní stranou smlouvy o poskytování Služeb Microsoft v rámci 
univerzálního nebo singulárního nástupnictví, pouze v důsledku okolností, za které 
je výlučně odpovědná společnost home.pl, v tomto případě, pokud home.pl nesplní 
dostupnost Služeb Microsoft na úrovni deklarované SLA. Ukončení smlouvy o 
poskytování Služby Microsoft, uvedené v předchozí větě, se uskutečňuje na základě 
zásad stanovených nejprve v licenční smlouvě Výrobce, uvedené v § 2 bod 4 písm. 
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c, a v rozsahu, který v ní není upraven na zásadách stanovených v Pravidlech sítě 
home.pl., dostupných na webové stránce https://ionos.cz/terms-and-conditions/ 

3. Pro ukončení smlouvy o poskytování Služeb Microsoft Zákazníkem nebo jeho 
právními nástupci, kteří se stali smluvní stranou smlouvy o poskytování služeb 
společnosti Microsoft v rámci univerzálního nebo singulárního nástupnictví, se 
nepoužijí ustanovení Pravidel sítě home.pl, která jsou k dispozici na webových 
stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions/ umožňující zákazníkovi 
vypovědět smlouvu uzavřenou s home.pl výpovědí z jiných důvodů, než jsou 
uvedeny v bodě 2 výše, s výjimkou ustanovení, které stanoví možnost ukončení 

4. Zákazníkem smlouvy uzavřené s home.pl v případě změn těchto Pravidel nebo 
Pravidel sítě home.pl, dostupných na webových stránkách https://ionos.cz/terms-
and-conditions/  

 
§6 Závěrečná ustanovení 
 
1. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí Pravidla sítě home.pl, 

dostupná na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions/ a licence 
Výrobce uvedené v § 2 bod 4 písm. c. 

2. home.pl si vyhrazuje právo změnit Přílohu č. 1 k Pravidlům změnou typů a druhů 
Služeb Microsoft (rozšiřování a omezování, přidávání nových). Taková změna 
nepředstavuje změnu Pravidel ve smyslu zákona a Pravidel sítě home.pl. Tato 
změna nemá vliv na používání Služeb 

  
Microsoft na základě smluv o poskytování společností home.pl Služeb Microsoft před 
jejím zavedením. 


