
Všeobecné obchodní podmínky učební platformy 
Moodle firmy HEIDENHAIN (stav ke dni 20.06.2018) 

Firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH (JH) provozuje e-
learningový portál: učební platformu Moodle firmy HEIDENHAIN. 
Následně uvedené podmínky platí pro nabytí veškerých přístupových 
a uživatelských práv učební platformy a jejích obsahů. Pro užívání 
dále pro každého uživatele a účastníka platí Podmínky užívání. 

 
Učební platforma je k dispozici pouze registrovaným uživatelům a 
účastníkům a slouží jako podpora při zprostředkování učiva z 
interaktivního učebního programu HEIDENHAIN Interactive Training 
(HIT). Uživatel může získat přístup a uživatelská práva k různým 
balíčkům učiva HIT. 

 

1. Objednávka a registrace 

 
Pro každý balíček učiva HIT má uživatel („nabyvatel“) na výběr 
následující přístupová a uživatelská oprávnění:   

 

1.1 Individuální licence k četbě  

 
Nabyvatel individuální licence k četbě získá přístupová a uživatelská 
práva v souladu s Podmínkami užívání pro jednoho registrovaného 
účastníka ke konkrétně zvolenému balíčku učiva HIT. Je-li 
nabyvatelem fyzická osoba, je nabyvatel zároveň účastníkem. Je-li 
nabyvatelem právnická osoba, veřejnoprávní korporace nebo podnik 
dle § 14 německého Občanského zákoníku, je nutno uvést kompletní 
kontaktní data fyzické osoby coby účastníka při současném dodržení 
předpisů upravujících ochranu dat. Tato fyzická osoba musí být 
zaměstnancem právnické osoby, podniku nebo veřejnoprávní 
korporace. 

 
Po prověření údajů objednávky nabyvatel obdrží přístupová data pro 
jednoho účastníka ke zvolenému balíčku učiva HIT učební platformy 
HEIDENHAIN. Firma JH je kdykoliv oprávněna dle vlastního uvážení 
zamítnout registraci a/nebo objednávku. 

 
Nabyvatel ujišťuje, že nebude přístupová data předávat třetím 
osobám, že je bude předávat pouze vlastním zaměstnancům a že po 
ukončení pracovního poměru přístupové oprávnění znovu zanikne. 
Délka trvání přístupového oprávnění činí 12 měsíců od jeho aktivace. 

 

1.2 Základní licence pro učebnu 

 
Tato forma užívání je k dispozici vzdělávacím zařízením pracujícím v 
oblasti školního a profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace; jejím 
nabyvatelem mohou být odborná učiliště, odborné vysoké školy či 
univerzity. Vzdělávací zařízení obdrží přístup a uživatelská práva jako 
správce pro jeden licenční prostor dle zvoleného balíčku učiva HIT. 
Vzdělávací zařízení jmenuje správce. Správce spravuje žákovské účty, 
jež byly předem pevně definovány učební platformou HEIDENHAIN. Pro 
tento licenční prostor může správce aktivovat maximálně 20 žákovských 
účtů, které získají pro obsahy tohoto licenčního prostoru jednoduché 
nepřenosné právo užívání pro licenční prostor a v něm obsažené učební 
materiály. Správce smí uživatelské oprávnění účastníka poskytovat 
pouze vlastním žákům daného vzdělávacího zařízení. 

 
Žákovské účty jsou předem zřízeny, anonymizovány a chráněny 
heslem. 
Po prověření údajů objednávky vzdělávací zařízení obdrží přístupová 
data ke zvolenému balíčku učiva HIT učební platformy HEIDENHAIN. 
Firma JH je kdykoliv oprávněna dle vlastního uvážení zamítnout 
registraci a/nebo objednávku. 

 
 

 
Délka trvání uživatelského oprávnění licenčního prostoru pro 
vzdělávací zařízení činí nejméně 24 měsíce. Po uplynutí prvních 24 
měsíců může každá smluvní strana podat výpověď s výpovědní 
lhůtou 3 měsíců. 

 

1.3 Prémiová licence pro učebnu 

 
Tato forma užívání je k dispozici vzdělávacím zařízením pracujícím v 
oblasti školního a profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace; jejím 
nabyvatelem mohou být odborná učiliště, odborné vysoké školy či 
univerzity. Vzdělávací zařízení obdrží přístup a uživatelská práva jako 
správce pro jeden licenční prostor dle zvoleného balíčku učiva HIT. 
Vzdělávací zařízení jmenuje správce. Správce disponuje všemi právy 
ohledně aktivace a deaktivace žákovských účtů a administrace hesel 
pro svůj licenční prostor. Pro tento licenční prostor může správce 
aktivovat maximálně 20 žákovských účtů, které získají jednoduché 
nepřenosné uživatelské právo pro tento licenční prostor a v něm 
obsažené učební materiály. Správce smí uživatelské oprávnění 
účastníka poskytovat pouze vlastním žákům daného vzdělávacího 
zařízení. 

Žákovské účty lze personalizovat a jsou chráněny heslem. 
Kromě toho prémiová licence pro učebnu v rámci učební platformy 
HEIDENHAIN obsahuje výhradně pro správce celou řadu doplňkových 
funkcí: 

 

 nahrávání obsahů ke konkrétnímu balíčku učiva v rámci učební 
platformy (soubory PDF, video, Word, Excel atd.), 

 přístup k informacím o učebním pokroku na žákovských účtech, 

 užívání nástrojů Moodle (vytváření vlastních zkoušek/anket, zápisů 
do kalendáře atd.), 

 omezená práva ke spravování licenčního prostoru (aktivace a 
deaktivace žákovských účtů a administrace hesel). 

 
Po prověření údajů objednávky vzdělávací zařízení obdrží přístupová 
data ke zvolenému učebnímu balíčku HIT učební platformy 
HEIDENHAIN. Firma JH je kdykoliv oprávněna dle vlastního uvážení 
zamítnout registraci a/nebo objednávku. 

 

Délka trvání uživatelského oprávnění činí nejméně 24 měsíce. Po 
uplynutí prvních 24 měsíců může každá smluvní strana podat 
výpověď s výpovědní lhůtou 3 měsíců. 

 

1.4 Demo licence 

 
Uživatel se na dobu 3 měsíců může zaregistrovat coby účastník, po 
aktivaci získá přístup k úvodní kapitole vždy zvoleného balíčku učiva 
HIT a právo k četbě pracovního sešitu HIT. Firma JH aktivuje přístup 
dle vlastního uvážení. 

 
V případě nesprávných nebo neúplných údajů může být 
uživatelské oprávnění kdykoliv s okamžitým účinkem zrušeno. 

 

2. Povinnosti uživatele a všech osob s přístupovým 
oprávněním 

 
Všichni uživatelé jsou povinni nakládat s daty všech účastníků, která 
jim jsou zpřístupněna, přísně důvěrně a bez předchozího písemného 
schválení dotčené osoby je zásadně nesmí předávat třetím osobám. 
Toto platí obzvláště pro jména a e-mailové adresy účastníků 
zaregistrovaných v systému. Tato učební platforma slouží výhradně 
ke zprostředkování učiva z interaktivního učebního programu 
HEIDENHAIN Interactive Training (HIT) firmy JH, vytváření a 
provádění kurzů Moodle a e-portfolií vždy ke konkrétnímu balíčku 
učiva HIT. Jakékoliv jiné užívání platformy, například pro jiné 
soukromé a/nebo komerční účely, není přípustné. Všichni uživatelé 
jsou povinni dodržovat zákonná ustanovení, obzvláště ustanovení 
upravující autorská práva a ochranu dat. Je výslovně zakázáno 
odkazovat na externí internetové stránky. Zásadně se všem 
uživatelům učební platformy zakazuje: 
• neoprávněně měnit, mazat, potlačovat, znehodnocovat data a/nebo 

je používat jinak než v souladu s jejich určením, 
• obzvláště rozšiřovat materiály protiústavních organizací, popř. jejich 

myšlenky, 



• vyjadřovat se zranitelně, urážlivě nebo pomlouvačně o jiných, 
• škodit reputaci firmy JH a/nebo jejích produktů. 

 
Kromě toho platí Podmínky užívání učební platformy Moodle firmy 
HEIDENHAIN. 

 

3. Zvláštní dodatečné povinnosti pro nabyvatele prémiové 
licence pro učebnu 

 
Nabyvatel prémiové licence pro učebnu je povinen zajistit, že správce 
bude využívat poskytnuté úložiště výhradně k ukládání obsahů 
vztahujících se k učebním tématům. Nahrávání a ukládání vytvořených 
obsahů je přípustné pouze v případě, že se jedná o učební obsahy, 
které se tematicky vztahují ke konkrétnímu balíčku učiva HIT. Moodle 
neobsahuje funkci archivace, k registrovanému účastníkovi lze ale 
přiřadit určitá data, jež se k danému účastníkovi vztahují. Jestliže se 
tento účastník ze systému odhlásí nebo je na základě ukončení školení 
vymazán z centrálního systému managementu identit, a tím i z 
databáze Moodle, má to za následek ztrátu určitých dat vztahujících se 
k danému účastníkovi. 

 

4. Zbavení možnosti užívání 

 
V případě závažných a/nebo opakovaných porušování těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, včetně Podmínek užívání, lze 
dotčené uživatele nebo jednotlivé účastníky dočasně nebo trvale 
zbavit možnosti užívání učební platformy HEIDENHAIN. Kromě toho 
si firma JH vyhrazuje právo po předchozím oznámení vymazat ze 
systému takové uživatele nebo účastníky, kteří během čtyř měsíců po 
uplynutí minimální délky užívání nebyli na učební platformě aktivní. 

 

5. Záruka 

 
Firma JH nepřislibuje žádnou vlastnost. Obzvláště nepřebírá 
záruku za to, že učební platforma bude kompatibilní se stávajícím 
softwarem. Firma JH nevykonává žádné jištění dat, jež byla na 
platformu umístěna. Firma JH nezaručuje žádnou disponibilitu 
systémů nebo určitých obsahů na určité období nebo v určitém 
okamžiku. Firma JH se avšak vynasnaží maximálně zkrátit délku 
trvání výpadků a zajistit, aby všechny funkce byly dle možnosti 
kdykoliv k dispozici. 

 
Firma JH výslovně upozorňuje na to, že veškeré soubory a učební 
materiály, jež se na učební platformě nacházejí, nejsou vhodné pro 
využití ve výrobním prostředí; jsou určeny výhradně k použití v 
zajištěném a izolovaném zkušebním prostředí. 

 

6. Odpovědnost 

 

a) Firma JH ručí neomezeně v souladu se zákonnými 
ustanoveními za škody na životě, těle a zdraví, jež vznikly v 
důsledku nedbalého nebo úmyslného porušení povinností firmy 
JH, jejích zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění, za 
škody, které spadají pod odpovědnost v souladu se zákonem o 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, a za škody 
způsobené v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého 
porušení smlouvy. Jestliže firma JH poskytla záruku ohledně 
vlastností a/nebo trvanlivosti, nese odpovědnost i v rámci této 
záruky. Za škody způsobené tím, že chyběly garantované 
vlastnosti nebo trvanlivost, ale nevznikly bezprostředně na 
smluvním předmětu, je firma JH odpovědná pouze tehdy, 
jestliže je riziko takové škody zjevně pokryto zárukou vlastností 
a trvanlivosti. 

 
b) Firma JH odpovídá také za škody způsobené běžnou 

nedbalostí, jestliže se tato nedbalost týká porušení takových 
smluvních povinností, jejichž dodržení je obzvláště významné 
pro dosažení smluvního cíle. Totéž platí pro nároky na náhradu 
škody namísto plnění. Firma JH avšak nese odpovědnost 
pouze tehdy, jsou-li škody typicky spojeny se smlouvou a jsou-
li předvídatelné. 

 
c) Odpovědnost firmy JH, vycházející za rámec shora 

uvedeného, je bez ohledu na právní povahu uplatňovaného 

nároku vyloučena; toto platí obzvláště také pro nároky deliktního 
charakteru nebo nároky na náhradu marně vynaložených nákladů 
namísto plnění. Jestliže je odpovědnost firmy JH vyloučena nebo 
omezena, platí toto také pro osobní odpovědnost jejích 
technickohospodářských pracovníků, zaměstnanců, 
spolupracovníků, zástupců či pomocníků při plnění. 

 
7. Sběr a využití dat 

 
Učební platforma HEIDENHAIN částečně sbírá osobní data, která jsou 
shromažďována a zpracovávána výhradně za účelem přihlášení a 
užívání funkcí učební platformy HEIDENHAIN, resp. aplikace Moodle 
a/nebo zpracování zakázek. Při registraci na učební platformě 
HEIDENHAIN vyjadřuje účastník svůj souhlas s tím, že firma JH smí 
sbírat, zpracovávat a používat kontaktní data zadaná při přihlášení se do 
systému, jakož i osobní stavová data dobrovolně uvedená v rámci 
používání služeb, jestliže je to nutné pro poskytování služeb v souladu 
se smlouvou. Ohledně dalších informací se odkazuje na prohlášení o 
ochraně dat firmy JH. 

 
Uživatel zajistí, že zasílané soubory neobsahují žádná osobní data, a 
prověřuje před odesláním běžným způsobem (obzvláště pomocí 
antivirových skenerů) zasílané soubory, pakliže se jedná o 
eventuálně vykonatelné soubory (počítačové programy nebo datový 
obsah, jež by mohly obsahovat spustitelné programové kódy), na 
možné zasažení počítačovými viry. 

 
8. Autorská práva 

 
U všech souborů a obsahů je uživatel výslovně povinen dodržovat 
ustanovení platného autorského práva. Pro obsahy, poskytované 
firmou JH, platí: 
copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Všechna práva 

vyhrazena. Na veškeré texty, obrazový materiál, grafiky, audio 
dokumenty, animace a videosekvence na učební platformě Moodle 

firmy HEIDENHAIN se vztahují autorská práva případně další zákony 
na ochranu duševního vlastnictví. Rozmnožování, změny nebo 
využívání v jiných elektronických či tištěných publikacích, nebylo-li 

určeno jinak, není přípustné bez výslovného souhlasu firmy DR. 
JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 

 

Pro data, která na portál umístí správce prémiové licence pro 
učebnu, platí: 
Odpovědnost za obsahy kurzu, které nebyly firmou JH poskytnuty v 
rámci balíčku učiva HIT, nesou vzdělávací jednotky a jejich správci. 
Dodržování autorských práv je povinností vzdělávacích jednotek a 
jejich správců. Vzdělávací jednotka, příp. správce jmenovaný 
vzdělávací jednotkou, jsou povinni v případě, že byli upozorněni na 
možná porušení práva, například urážky, autorská práva atd..., 
bezodkladně zablokovat dotčené obsahy a po jejich důkladném 
prověření je vymazat nebo znovu aktivovat. V každém případě je nutné 
informovat firmu JH o upozornění na případná porušení práva. Firma 
JH je v případě stížností na porušení práv (např. autorská práva, urážky 
atd...) oprávněna bezodkladně zablokovat a smazat veškeré obsahy. 



9. Provoz učební platformy HEIDENHAIN 

 
9.1 Užívání obsahů učební platformy HEIDENHAIN (obsah 

příslušných licencí viz bod 1.) je technicky možné dvěma 
způsoby: 

 

• užívání pomocí aplikace Moodle, 

• užívání přes standardní prohlížeč. 
 

Odpovědnost za splnění systémových předpokladů nese 
výhradně uživatel. 

 

9.2 Firma JH doporučuje užívat učební platformu Moodle firmy 
HEIDENHAN pomoci aplikace Moodle. Aplikace Moodle je k 
dostání v příslušných App Storech.. 
Aplikaci Moodle firma JH neposkytuje, nejedná se o produkt 
firmy JH a není ji možno přes nebo od firmy JH získat. Firma JH 
nepřebírá žádnou záruku, příslib či jiný závazek ve vztahu k 
nabytí nebo používání aplikace Moodle. 

 
Pomocí aplikace Moodle je možné zpracovávat učivo i v režimu 
offline. Při práci v režimu offline avšak není možné používat 
funkci kontroly učebního pokroku, některé nástroje z aplikace 
Moodle a provádět aktualizace verze (platforma Moodle a nebo 
Content HIT). 

 

10. Vypovězení a ukončení smlouvy 

 
10.1 Každá strana je oprávněna vypovědět smlouvu písemně s 

výpovědní lhůtou tři (3) měsíce, není-li stanoveno jinak. 
 

10.2 V případě zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek 
užívaní, obzvláště, ale ne výlučně, v případě porušení 
uživatelem poskytnutého objemu a obsahu uživatelského 
práva nebo v případě porušení autorských práv, je firma JH 
oprávněna podat okamžitou výpověď. 

 
10.3 Ukončením smlouvy zaniká právo užívání učební platformy a 

jejích obsahů. Firma JH je oprávněna neodvolatelně vymazat 
veškeré účty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

11. Změna podmínek užívání 

 
Firma JH může kdykoliv bez ohlášení změnit nebo zrušit části nebo 
určité funkce učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN. 

 

Kromě toho je firma JH oprávněna kdykoliv měnit Podmínky užívaní. 
Změny nabývají platnosti v okamžik jejich zveřejnění online. 
Opakovaným užíváním učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN 
vyjadřujete svůj souhlas se změněnými Podmínkami užívání a jste 
vázáni jejich ustanoveními. 

 

12. Rozhodné právo a příslušnost soudu 

 
12.1 Tyto podmínky a smluvní vztahy mezi uživatelem a firmou JH se 

řídí právem Spolkové republiky Německo. Aplikace norem 
Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Vůči spotřebiteli 
dle paragrafu 13 německého Občanského zákoníku platí výběr 
rozhodného práva pouze tehdy, nedochází-li tím k omezení 
závazných zákonných předpisů státu, ve kterém má spotřebitel 
své bydliště nebo obvyklý pobyt. 

 
12.2 Ve styku s obchodníky, veřejnoprávními právnickými osobami 

nebo veřejnoprávním majetkem je příslušný soud v místě sídla 
našeho podniku. Jsme však oprávněni dle vlastní volby podat 
žalobu v místě sídla zákazníka. 


