
Technické podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy Online 

 
 

  Strana 1 z 2 

 

Technické podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace  

Zápisy Online 

 

I) Obecná část 

1) Tyto Technické podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy 

Online (dále jen „TP“) upravují podmínky používání aplikace Zápisy Online (dále jen 

„aplikace Zápisy“) po technické stránce. 

2) TP jsou součástí smlouvy o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy 

Online (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností BAKALÁŘI software s.r.o. jako 

Poskytovatelem a Objednatelem. Ustanovení ve Smlouvě mají přednost před 

ustanoveními v TP, pokud jsou s nimi v rozporu. 

II) Požadavky na software 

1) Internetový prohlížeč 

Aplikace Zápisy je testována a plně podporována v následujících internetových 

prohlížečích: 

• Microsoft Edge 70 a v novějších stabilních verzích 

• Mozilla Firefox 60 a v novějších stabilních verzích 

• Google Chrome 70 a v novějších stabilních verzích 

2) Zobrazení výstupů 

Pro zobrazení některých výstupů z aplikace Zápisy může být požadovávána přítomnost 

dodatečné aplikace na počítači uživatele. Tiskové výstupy jsou kompatibilní minimálně 

s následujícími aplikacemi: 

• Microsoft Office Word 2013, Excel 2013 a novějšími stabilními verzemi (k 

prohlížení je možné užívat též jejich bezplatnou verzi - viewer) 

• Adobe Reader 15.0 a novějšími stabilními verzemi 

 

3) Ostatní 

Poskytovatel neodpovídá za případná technická omezení prohlížečů a ostatních 

softwarových doplňků, jež sám neposkytuje. Poskytovatel též neodpovídá za funkčnost 

aplikace Zápisy na novějších (aktualizovaných) verzích aplikací uvedených výše. 

III) Požadavky na hardware 

1) Pro běh aplikace Zápisy je nutné používat počítač splňující minimálně následující 

parametry: 

Procesor Intel Pentium III 1GHz nebo ekvivalentní 

Operační paměť 4 GB 

Volné místo na disku 500 MB 

Rozlišení obrazovky 1280x720 
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IV) Požadavky na komunikaci 

1) Pro správnou funkci aplikace Zápisy je nezbytný funkční přístup na síť Internet. Pro 

pohodlné užívání aplikace Zápisy Poskytovatel doporučuje užívat připojení o 

minimální rychlosti 2 Mbps za každou organizaci uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy 

(dále jen „Organizace“)a dále pak 256 kbps za každého uživatele aktivně pracujícího 

v jeden okamžik. 

2) Zřízení přístupu, nastavení a provoz připojení k síti Internet si zajišťuje každá 

Organizace sama a není součástí poskytované služby. Poskytovatel též není 

odpovědný za správnou konfiguraci proxy serveru a firewallu na straně Organizací. 

 

Tyto technické podmínky jsou účinné od 1. 3. 2020. 


