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I. VÍTÁME VÁS V BIM PLATFORMĚ!
1. Těší nás, že používáte služby a aplikace BIM PLATFORMA (dále jen jako „služby“).
2. Užíváním našich služeb souhlasíte s těmito smluvními a licenčními podmínkami (dále jen „Podmínky“). Pečlivě si
je prosím přečtěte.
3. Používáte‐li naše služby pro organizaci, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem této organizace.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. BIM PLATFORMA je internetová aplikace umožňující nahrávání a správu dokumentů a spouštění aplikací
dostupných v BIM PLATFORMĚ na webové stránce poskytovatele www.bimplatforma.cz (dále jen „BIM
PLATFORMA“).
2. Provozovatelem BIM PLATFORMY je společnost ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha
10, IČ: 47115645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776
(dále jen „poskytovatel“).
3. Uživatelem BIM PLATFORMY je každá osoba, která si vytvořila účet na webové adrese www.bimplatforma.cz a
při registraci souhlasila s těmito Podmínkami, nebo přistupuje do aplikace BIM PLATFORMA z jiných účtů a při
prvním přihlášení souhlasila s těmito Podmínkami (dále jen „uživatel“).
4. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem BIM PLATFORMA smluvní
vztah licenční smlouvy, na základě které poskytovatel uděluje uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní
licenci na použití BIM PLATFORMY. Uživateli tím nevznikají žádná práva spojená s autorským dílem.
5. BIM PLATFORMA je chráněna autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví, neoprávněné užití nebo
dispozice mimo tyto Podmínky jsou zakázány.

III. SLUŽBY BIM PLATFORMY
1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím BIM PLATFORMY zakládat projekty, sdílet je mezi uživateli BIM
PLATFORMY, nahrávat dokumenty a 3D modely, prohlížet 3D modely, využívat nativní nebo externí aplikace
dostupné z BIM PLATFORMY a využívat další funkce v rozsahu, ve kterém to BIM PLATFORMA umožňuje.
2. Poskytovatel poskytuje službu BIM PLATFORMA nepřetržitě „online“ s výjimkou nevyhnutných odstávek z
důvodů její aktualizace nebo servisních zásahů ze strany poskytovatele, o čemž bude uživatele informovat na
webové stránce www.bimplatforma.cz minimálně 3 dny předem.
3. Poskytovatel zabezpečuje, aby BIM PLATFORMA měla náležitosti požadované platnými právními předpisy.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat BIM PLATFORMU bezplatně v rozsahu ukládání a sdílení dokumentů.
Ostatní časti BIM PLATFORMY mohou být zpoplatněné.
5. Cena a platební podmínky zpoplatněných častí BIM PLATFORMY se řídí podle platného ceníku zveřejněného na
webové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do zpoplatněné časti BIM PLATFORMY je podmíněný
objednáním služby uživatelem a uhrazením poplatku za užívání služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo na
změnu ceníku, o kterém bude uživatele informovat vyvěšením na webové stránce www.bimplatforma.cz.
6. BIM PLATFORMA může umožňovat přístup k produktům, službám, webovým lokalitám, propojením, obsahu,
materiálům, odborným znalostem, integracím anebo aplikacím od třetích stran – tj. od jiných subjektů než od
poskytovatele (dále jen „aplikace a služby třetích stran“).
7. Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím BIM PLATFORMY žádá o poskytování těchto aplikací a služeb
třetích stran. Aplikace a služby třetích stran mohou umožňovat ukládání obsahu nebo údajů u vydavatele,
poskytovatele nebo provozovatele aplikací a služeb třetích stran. Aplikace a služby třetích stran mohou
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informovat o zásadách ochrany osobních údajů nebo mohou vyžadovat před jejich instalací nebo používáním
odsouhlasení dodatečných podmínek. Před získáním, používáním, vyžádáním nebo propojením svého konta
BIM PLATFORMY s jakýmikoliv aplikacemi a službami třetích stran by si uživatel měl přečíst všechny dodatečné
podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
8. Žádné další podmínky neupravují tyto Podmínky. Uživatel souhlasí s tím, že přebírá všechna rizika a závazky
vyplývající z užívání aplikací a služeb třetích stran a že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost a nemá žádné
závazky vůči uživateli ani jiným subjektům v souvislosti s informacemi a službami poskytovanými jakýmikoliv
aplikacemi nebo službami třetích stran.

IV. OBSAH UŽIVATELE V APLIKACI BIM PLATFORMA
1. Veškeré soubory a informace nahrané uživatelem na BIM PLATFORMU jsou důvěrné a výhradně ve vlastnictví
uživatele (dále jen „uživatelský obsah“). Tyto Podmínky neposkytují poskytovateli žádná práva na tento
uživatelský obsah.
2. K uživatelskému obsahu má přístup pouze uživatel, který zná uživatelské jméno a heslo. Poskytovatel
shromažďuje pouze uživatelská jména uživatelů. S jejich hesly nedisponuje, hesla nejsou nikde ukládána, ani
archivována.
3. Webová stránka www.bimplatforma.cz je zabezpečena protokolem https, který zaručuje bezpečný přenos dat
mezi PC uživatele a BIM PLATFORMU tak, aby nemohly být nikým zachyceny a zneužity při přenosu.
4. Pokud uživatel sdílí svůj uživatelský obsah pomocí BIM PLATFORMY s jinými osobami, musí vzít na vědomí, že
každá taková osoba ho může na celém světě používat, ukládat, zaznamenávat, reprodukovat, vysílat, přenášet,
sdílet, zobrazovat, zveřejňovat i odstraňovat. Pokud uživatel nechce, aby tyto osoby tuto možnost měly, neměl
by používat služby na sdílení svého uživatelského obsahu, nebo by měl ošetřit nakládáním s ním ze
strany těchto osob jinak – např. smluvně.
5. Uživatel bere na vědomí, že „BIM PLATFORMA“ nezabezpečuje archivaci dat. Poskytovatel důrazně doporučuje,
aby si uživatel pravidelně vytvářel záložní kopie uživatelského obsahu. Poskytovatel neodpovídá za obsah ani
materiály odevzdávané, ukládané anebo sdílené jinými osobami pomocí služeb BIM PLATFORMY.
6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout obsah, pokud překračuje limity pro uložiště anebo velikost souboru
povolené v BIM PLATFORMĚ. Konkrétní limity souborů jsou uvedeny na webu www.bimplatforma.cz nebo
v nápovědě BIM PLATFORMĚ.
7. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že po dobu trvání těchto Podmínek má (a bude mít) všechna potřebná práva
na obsah, který odevzdává, ukládá anebo sdílí prostřednictvím BIM PLATFORMY, a že shromažďováním,
používáním a uchováváním obsahu prostřednictvím BIM PLATFORMY nebude porušovat žádné zákony ani
práva jiných osob.
8. Poskytovatel z důvodu uložení uživatelského obsahu na serverech poskytovatele nebo důvěryhodných třetích
stran, se kterými poskytovatel spolupracuje, poskytovatel spravuje tento uživatelský obsah, ale není oprávněn
s ním nijak nakládat, bez výslovného souhlasu uživatele ‐ například z důvodu pomoci uživateli při problémech
s použitím apod. Poskytovatel si však vyhrazuje právo kdykoliv přezkoumat uživatelský obsah a chování
uživatele na BIM PLATFORMĚ za účelem dodržování těchto Podmínek a odstranit anebo zablokovat jeho obsah
z BIM PLATFORMY, pokud zjistí, že obsah může porušovat příslušné zákony nebo tyto Podmínky. Poskytovatel
však tímto nepřebírá odpovědnost za uživatelský obsah, který uživatel na BIM PLATFORMU nahraje. Za
uživatelský obsah je odpovědný pouze uživatel.
9. Pro určité funkce BIM PLATFORMY, jako jsou například náhledy dokumentů, třídění, úpravy, vyhledávání, ad. je
ze strany poskytovatele potřeba, aby jeho systémy skenovaly, používaly, ukládaly uživatelský obsah. Uživatel
toto bere na vědomí a souhlasí s tímto postupem poskytovatele nebo důvěryhodných třetích stran, se kterými
poskytovatel spolupracuje.

V. POVINNOSTI UŽIVATELE
1. Uživatel je povinný uvést v registračním formuláři pravdivě a úplně všechny povinné údaje v rozsahu určeném
poskytovatelem. V případě, že uživatel uvede v registračním formuláři nesprávné, nepřesné nebo nepravdivé
údaje, zodpovídá poskytovateli za škodu tím způsobenou.
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2. Uživatel je povinný postupovat při využívání BIM PLATFORMY tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do
jeho účtu osobou, která k tomu není oprávněná, a je povinný provést všechny opatření, aby zamezil úniku
přihlašovacích údajů a hesel, jinak zodpovídá za škodu tím způsobenou sobě, poskytovateli nebo třetí osobě.
3. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami se uživatel zavazuje dodržovat tato pravidla:
a. Žádnou část služeb poskytovatele nesmí uživatel kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani
pronajímat a také nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) softwaru ani
se pokoušet jej extrahovat.
b. Neprovádět nic nezákonného.
c. Veřejně nezobrazovat nevhodný obsah ani jiné nevhodné materiály a nepoužívat tyto služby na sdílení
takovéhoto obsahu.
d. Úmyslně neobcházet žádné omezení přístupu ke službám anebo jejich dostupnosti (jako například
extrémní přetěžování systémů).
e. Neprovádět aktivity, které poškozují poskytovatele, služby anebo další osoby.
f. Neporušovat práva ostatních (například neoprávněné sdílení materiálů chráněních autorskými právy).
g. Neprovádět aktivity, které narušují soukromí ostatních.
h. Nepomáhat ostatním porušovat pravidla.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
1. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky, škody a újmy (dále společně jen „škody“), ať jsou jakékoliv
(včetně, nikoli výhradně následných škod, nepřímých a vedlejších škod, vícenákladů, škod v důsledku ušlého
zisku z podnikání, přerušení funkčnosti či nedostupnosti, podnikání, ztráty informací o podnikání nebo
jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití BIM PLATFORMY,
a to i v případě, že poskytovatel byl označen jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že
takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk uživatele.
Uživatel používá BIM PLATFORMU dle své svobodné volby a dobrovolně.
2. Poskytovatel neodpovídá za správnost výsledků a údajů získaných používáním služeb BIM PLATFORMY. Uživatel
bere na vědomí, že databáze a směrné ceny, které jsou součástí databází používaných na BIM PLATFORMĚ, jsou
fakultativní a slouží pouze jako podklad při sjednávání cen dle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a za jejich použití v plném rozsahu odpovídá uživatel. Dále uživatel bere na
vědomí, že tyto ceny jsou kalkulovány za určitých kvalitativních a kvantitativních podmínek, proto je nutné před
jejich použitím ověřit, zda tyto podmínky souhlasí s oceňovanou skutečností nebo podmínkami uvedenými v
konkrétním projektu.
3. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných
povinností ze strany poskytovatele nepřevýší částku zaplacenou uživatelem za poskytnutí licence, a to bez
ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod; toto omezení poskytovatel a uživatel výslovně
sjednávají, uživatel se nároků nad jeho rámec vzdává.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Poskytovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje uživatele, nezbytné pro založení
uživatelského účtu nebo pro objednávku, aktivaci a správu licence. Založením účtu na webu
www.bimplatforma.cz uživatel uděluje souhlas k zasílání informací týkajících se BIM PLATFORMY a souvisejících
služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas
může uživatel kdykoliv odvolat.
2. Další informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů“, který je
zveřejněn na webové stránce www.bimplatforma.cz a je nedílnou součástí těchto Podmínek.
3. Uživatel dává svůj souhlas poskytovateli s používáním souborů cookies. Soubory cookies se ukládají na straně
uživatele jako krátké textové soubory a slouží na rozlišování uživatelů. Navštívením internetové aplikace BIM
PLATFORMA a vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami vyjadřuje uživatel v souladu se Směrnicí Evropského
parlamentu o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací svůj souhlas
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s používáním krátkých textových souborů "cookies", sloužících na získávání informací o uživateli. Poskytovatel
nezodpovídá za soubory cookies třetích stran.

VIII. ZMĚNY PODMÍNEK
1. Tyto Podmínky mohou být poskytovatelem jednostranně kdykoliv změněny, aby lépe odrážely změny zákonů,
vylepšení služeb poskytovatele ad. Nové Podmínky budou vždy zveřejněny na webové stránce
www.bimplatforma.cz, minimálně 15 dní před datem nabytí jejich účinnosti.
2. Pokud nové Podmínky ovlivní užívání BIM PLATFORMY uživatelem, poskytovatel upozorní uživatele zasláním e‐
mailu na e‐mailovou adresu přidruženou k účtu uživatele, a to nejméně 15 dní před nabytím účinnosti těchto
nových Podmínek.
3. Novými Podmínkami se řídí i právní vztahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak práva a
povinnosti, ke kterým došlo před dnem nabytí účinnosti změn nových Podmínek, se posuzují podle Podmínek,
které byly platné a účinné v době, kdy k těmto právům a povinnostem došlo.
4. Uživatel může požádat poskytovatele o zrušení registrace, pokud nesouhlasí se změnou v Podmínkách do data
nabytí jejich účinnosti. Pokud uživatel svoji registraci nezruší, má se za to, že souhlasí s novými Podmínkami.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouva zaniká zrušením registrace uživatele.
2. O zrušení registrace uživatele může uživatel kdykoliv požádat zasláním na poskytovatele na kontakty uvedené
v článku X, bod č.2.
3. Poskytovatel je jednostranně oprávněn zrušit registraci uživatele v případě, že uživatel:
a. porušuje tyto Podmínky,
b. poruší autorská práva poskytovatele,
c. poškozuje dobré jméno poskytovatele,
d. umožní využití aplikace BIM PLATFORMA jiné neregistrované osobě.
e. nevyužívá „BIM PLATFORMU“ po dobu delší než 12 kalendářních měsíců.
4.

V případě zrušení registrace uživatele podle bodu č.3 tohoto článku, poskytovatel minimálně 30 před
zrušením vyzve uživatele zasláním e‐mailu na e‐mailovou adresu přidruženou k účtu uživatele k zálohování
souborů uživatelem. Poté je poskytovatel oprávněn nenávratně odstranit všechen uživatelský obsah uživatele
z BIM PLATFORMY a nezodpovídá za škodu, která vznikne uživateli jeho odstraněním.

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1.

Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem podle těchto Podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Veškeré písemnosti určené poskytovateli v souvislosti s těmito Podmínkami je uživatel povinen posílat
výhradně na adresu: ÚRS CZ a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 ‐ Malešice, Česká republika, nebo
elektronickou poštou na adresu obchod@urs.cz nebo info@bimplatforma.cz

3.

Právní vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.

4.

Pro případné soudní spory mezi poskytovatelem a uživatelem se uplatní místní příslušnost soudu
poskytovatele, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

5.

Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení těchto Podmínek je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení
Podmínek platná a účinná.
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