
Podmínky provozu aplikace Route ET

Úvodní ustanovení

Podmínky provozu aplikace ROUTE ET (dále jen Podmínky provozu) upravuje podmínky 
používání internetové aplikace ROUTE ET uživateli. 

Route ET je internetová aplikace, sloužící zaevidování úhrad do evidence tržeb (EET) a k 
evidenci pokladních dokladů. Aplikace je provozována na webovém serveru a uživateli je 
dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče.

Užívání aplikace se rozumí služba umožnující užívání aplikace objednatelem (dále je 
Uživatel).

Poskytovatelem aplikace je Micronet s.r.o., Třída Masarykova 231, Broumov.

Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel může používat aplikaci po dobu, která je určena úhradou platby 
poskytovatele.

2. Rozsah použití aplikace je závislý na volbě objednané licence uživatelem.

3. Uživatel se zavazuje nepoužívat aplikaci takovým způsobem, který by mohl 
poškodit provoz aplikace, práva provozovatele a ostatní uživatele. 

4. Uživatel se zavazuje neposkytovat užívání aplikace třetím osobám. 

5. Uživatel může používat aplikaci nebo její část pouze k účelu, ke kterému je aplikace
určena.

6. Uživatel nesmí používat značky a ochranné známky poskytovatele.

7. Uživatel nesmí šířit obsah, náhledy, otisky obrazovky a jiné reprodukce aplikace, 
kromě dat uživatele, bez souhlasu provozovatele.

8. Uživatel provádí pravidelně zálohování svých dat uložených v aplikaci a to stažením
exportních souborů s daty uživatele.

Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel poskytuje uživateli aplikaci a zajišťuje její provoz. 



2. Provozovatel aplikace vynaloží v případě nedostupnosti či nefunkčnosti aplikace 
veškeré k obnovení dostupnosti a funkčnosti. 

3. Provozovatel může ukončit poskytování aplikace uživateli, který poruší Podmínky 
provozu a to bez nároku uživatele na vrácení úhrady za užívání aplikace.

4. Provozovatel neručí za nefunkčnost nebo nedostupnost aplikace způsobenou vyšší 
mocí či třetími stranami.

5. Provozovatel nenese zodpovědnost za nefunkčnost aplikace způsobenou 
zařízením uživatele na kterém je aplikace provozována nebo jeho internetovým 
připojením.

6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené provozem 
aplikace uživateli.

7. Provozovatel, nebo jím pověřené třetí osoby provádí zálohování dat. Poskytnutí 
takových dat uživateli je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.

Platby za provoz aplikace
1. Platby za provoz aplikace provádí uživatel bezhotovostně na účet poskytovatele na 

základě výzvy k platbě.

2. Po připsání úhrady na účet provozovatele vystaví provozovatel okamžitě uživateli 
daňový doklad.

3. Pokud uživatel přestane používat aplikaci před koncem období, na které byla 
provedena úhrada, nevzniká uživateli právo na vrácení úhrady ani její části.

4. Zaplacení úhrady za objednaný rozsah používání aplikace, přistupuje uživatel na 
tyto Podmínky provozu.

Ochrana osobních údajů
1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

2. Osobní údaje uživatelů mohou být použity pouze k účelům souvisejícím s provozem
aplikace a to i třetím osobám, je-li to nutné pro zajištění provozu aplikace.

3. Uhrazením platby za používání aplikace uděluje uživatel současně souhlas k 
zasílání obchodních nabídek provozovatele. Souhlas může být kdykoliv odvolán a 
to písemnou formou zaslanou na adresu sídla provozovatele.

4. Uživatel souhlasí s užíváním cookies a sessions na stránkách aplikace.

Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Podmínky provozu, ceny za užívání aplikace 

a další služby spojené s provozem aplikace.

2. Podmínky provozu aplikace jsou platné od 1.3.2017
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