LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA (EULA)
ABBYY® FineReader® PDF 15
Dôležité! Pred inštaláciou, kopírovaním a/alebo iným používaním programu ABBYY® FineReader® PDF
15 (ďalej ako „SOFTVÉR“) si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky. Inštalovaním, kopírovaním
alebo iným používaním tohto SOFTVÉRU vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.
Táto Licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len „zmluva EULA“) je právne záväznou zmluvou medzi
vami, koncovým používateľom, ktorý si zadovážil alebo používa tento SOFTVÉR, a spoločnosťou ABBYY.
Táto zmluva EULA nadobúda účinnosť, keď prejavíte svoj záväzný súhlas s ňou, výberom tlačidla „Súhlasím
s podmienkami tejto licenčnej zmluvy“ nasledovaným výberom tlačidla „Ďalej“ a nainštalovaním SOFTVÉRU
alebo potom, keď nainštalujete, prekopírujete alebo začnete používať SOFTVÉR akýmkoľvek iným
spôsobom. Akékoľvek takéto konanie sa považuje za prejav vášho súhlasu s tým, že ste si prečítali túto
zmluvu EULA, že ste jej porozumeli a súhlasíte s jej podmienkami. V prípade, ak s podmienkami uvedenými
v tejto zmluve EULA nesúhlasíte, SOFTVÉR nepoužívajte a vo svojom systéme ho znefunkčnite, odstráňte
ho zo svojho systému a zničte svoje kópie SOFTVÉRU. Táto zmluva EULA je záväzná počas celého
obdobia, v ktorom používate SOFTVÉR, ak nie je uvedené inak v tejto zmluve EULA alebo v samostatnej
písomnej zmluve so spoločnosťou ABBYY.
Tento SOFTVÉR je chránený ustanoveniami zákonov o ochrane autorských práv a medzinárodných
dohovorov a niektoré časti sú chránené patentmi a zákonmi na ochranu obchodného tajomstva. Súhlasíte s
tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste podpísali. Táto
zmluva EULA je voči vám vymáhateľná.
Ak bola so spoločnosťou ABBYY uzatvorená samostatná písomná zmluva týkajúca sa SOFTVÉRU, potom v
prípade akéhokoľvek rozporu medzi danou zmluvou a touto zmluvou EULA majú podmienky samostatnej
zmluvy prednosť pred akoukoľvek nekonzistentnou podmienkou v tejto zmluve EULA. Žiadne podmienky
obsiahnuté vo vašich objednávkach alebo iných dokumentoch nesmú upravovať túto zmluvu EULA ani
rozširovať záväzky spoločnosti ABBYY uvedené v tejto zmluve.
Zmluva EULA môže existovať v rôznych jazykoch. Medzi anglickou verziou zmluvy EULA a zmluvami EULA
v iných jazykoch môžu existovať rozpory alebo rozdiely vo výklade. V záujme jednotnosti a na vylúčenie
akejkoľvek nejednoznačnosti uvádzame, že pri všetkých sporoch, nárokoch alebo konaniach o výklade,
vymáhaní alebo inak súvisiacich so zmluvou EULA bude rozhodujúca anglická verzia zmluvy EULA.
Definície
„ABBYY” znamená

ABBYY USA Software House Inc., so sídlom na adrese 890 Hillview Court, Suite 300,
Milpitas, California, 95035, USA, ak sa použije článok 16.1 tejto zmluvy EULA;
ABBYY Japan Co., Ltd., registrovaná na adrese 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japonsko, v prípade platnosti článku 16.2 tejto
EULA;
ABBYY Europe GmbH, so sídlom na adrese Landsberger Str. 300, 80687 Mníchov,
Nemecko, ak platí článok 16.3 tejto zmluvy EULA;
ABBYY UK Ltd., registrovaná na adrese Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey,
TW20 9LF, Spojené kráľovstvo, v prípade platnosti tohto článku 16.4 tejto EULA;
ABBYY PTY Ltd., so sídlom na adrese Citigroup Building, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney
NSW 2000, Austrália, v prípade platnosti článku 16.5 tejto EULA;
Spoločnosť ABBYY LLC so sídlom na adrese ul. Otradnaya dom 2B, korpus 6, office 14,
127273, Moskva, Rusko, v prípade platnosti článku 16.6 tejto zmluvy EULA;
a spoločnosť ABBYY Solutions Ltd. s úradným sídlom na adrese Michail Karaoli 2, Egkomi
CY 2404, Nicosia, Cyprus vo všetkých ostatných prípadoch.
„Partner spoločnosti ABBYY“ znamená subjekt alebo osobu, ktorá je oprávnená spoločnosťou ABBYY
predávať a distribuovať licencované kópie SOFTVÉRU koncovým používateľom, ako priamo, tak aj
prostredníctvom jedného alebo viacerých podriadených predajcov alebo podriadených distribútorov.
„Aktivácia“ znamená proces overenia, či je vaše sériové číslo platné a či nebolo aktivované na viacerých
počítačoch, než je povolené rozsahom vašej licencie. Vy, koncový používateľ SOFTVÉRU, musíte vykonať
tento proces, aby ste potvrdili, že ste autorizovaným koncovým používateľom SOFTVÉRU. SOFTVÉR môže
po inštalácii vyžadovať aktiváciu. Ak sa vyžaduje aktivácia, SOFTVÉR nebude fungovať alebo nebude
fungovať po obmedzenú dobu a s obmedzenou funkčnosťou, a po uplynutí tejto obmedzenej doby prestane
fungovať bez ďalšieho upozornenia.
„Počítač“ znamená konkrétne fyzické zariadenie alebo virtuálny počítač, ktorý môže mať jedno alebo
viaceré jadrá CPU (centrálne procesory) a pracovať pod určeným operačným systémom. Akékoľvek zmeny v
konfigurácii alebo zložení počítača (vrátane formátovania pevného disku alebo reinštalácie operačného
systému) môžu mať za následok situáciu, kedy bude počítač považovaný za iný počítač čo sa týka účelov
licencovania.
„Práva duševného vlastníctva“ znamenajú akékoľvek práva duševného a priemyselného vlastníctva a
zahŕňajú práva na (i) vynálezy, objavy a patentovú ochranu, vrátane ich prihlášok, na ich opätovné vydania,
pokračovania a na čiastočné pokračovania, (ii) autorské práva, (iii) chránené a priemyselné vzory, (iv)
ochranné známky, servisné značky, práva na služobné vybavenie a podobné práva, (v) know-how, obchodné
tajomstvá a dôverné informácie, (vi) práva na topografiu integrovaných obvodov a práva na výrobné masky,
alebo (vii) iné majetkové práva.
„Licencia“ znamená nevýhradné obmedzené právo, ktorým vám spoločnosť ABBYY povoľuje inštalovať a
používať funkcie SOFTVÉRU v súlade s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA.
„Sériové číslo” znamená jedinečný identifikátor vašej licencie alebo súpravy licencií s podobnými
parametrami.
„SOFTVÉR“ znamená program ABBYY FineReader PDF 15, vrátane všetkých začlenených softvérových
komponentov, alebo dostupných on-line alebo inými spôsobmi, vrátane, no nie obmedzene, spustiteľných
súborov, súborov Pomocníka, dema, vzoriek iných súborov; knižníc, databáz, vzoriek, pridružených médií
(obrázky, fotografie, animácie, zvukové komponenty, video komponenty, atď.), tlačených materiálov a iných
počítačových komponentov.

„Vy“, „vaše“ a „koncový používateľ“ označuje a zahŕňa ktorúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorá tento
SOFTVÉR získala a v mene ktorej sa používa a ktorá tento softvér ďalej nepredáva, i ktoréhokoľvek
skutočného používateľa SOFTVÉRU.
1.

Udelenie licencie
1.1.

Spoločnosť ABBYY vám udeľuje, za podmienok a dojednaní tejto zmluvy EULA, obmedzenú,
nevýhradnú licenciu na inštalovanie a používanie SOFTVÉRU v súlade so všetkými prípadnými
určenými obmedzeniami a rozsahom platnosti podľa tejto zmluvy EULA, SOFTVÉROVÝCH
alebo hardvérových licenčných kľúčov poskytnutých spoločnosťou ABBYY a/alebo SOFTVÉRU
alebo samostatných písomných zmlúv medzi vami a spoločnosťou ABBYY alebo partnerom
spoločnosti ABBYY a/alebo dokumentácie, ktorá je súčasťou nákupu. V tomto prípade
samostatná písomná zmluva medzi vami a partnerom spoločnosti ABBYY nesmie prekročiť
rozsah udelenej licencie a obmedzení uvedených v tejto zmluve EULA a/alebo v samostatnej
zmluve so spoločnosťou ABBYY, a/alebo uložiť dodatočné povinnosti spoločnosti ABBYY.
Dokumentácia partnera spoločnosti ABBYY, ktorá je súčasťou nákupu SOFTVÉRU, nesmie byť v
rozpore s podmienkami zmluvy EULA, samostatnou zmluvou so spoločnosťou ABBYY a
písomnými dokumentmi spoločnosti ABBYY týkajúcimi sa podmienok používania a/alebo nákupu
SOFTVÉRU.
Všetky tu uvedené opatrenia sa vzťahujú na SOFTVÉR ako celok a aj na jeho samostatné časti
a dokumentáciu koncového používateľa s výnimkou obsiahnutého softvéru tretích strán, na ktorý
sa vzťahujú vlastné licenčné podmienky uvedené v článku 15. Každá záležitosť súvisiaca s
rozsahom vašej licencie bude posudzovaná v prospech obmedzenia rozsahu vašej licencie.
Obmedzenia vášho používania SOFTVÉRU a rozsahu vašej Licencie môžu zahŕňať najmä tieto
obmedzenia:
1.1.1.

Počet počítačov, jednotlivých používateľov a sieťový prístup. Rozsah vami získanej
licencie môže obmedzovať počet počítačov, na ktorých môžete nainštalovať a používať
SOFTVÉR, počet individuálnych používateľov SOFTVÉRU a sieťový prístup a závisí od
typu vami získanej licencie. Typ vami získanej licencie je špecifikovaný v samostatnej
dohode medzi vami a spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY
a/alebo v dokumentácii, ktorá je súčasťou nákupu SOFTVÉRU . Typ vašej Licencie
môžete po nainštalovaní SOFTVÉRU zobraziť v ponuke Pomocník v rozhraní
SOFTVÉRU.
1.1.1.1.

Ak je typ Vašej licencie „Licencia pre jedného používateľa/Samostatná" a Vy
ste právnická osoba, môžete nainštalovať a používať SOFTVÉR na jednom
počítači, ak nie je stanovené inak v zmluve EULA, v samostatnej písomnej
zmluve so spoločnosťou ABBYY alebo v akejkoľvek dokumentácii
spoločnosti ABBYY, ktorá je súčasťou nákupu SOFTVÉRU. Ak je typ Vašej
licencie „Licencia pre jedného používateľa/Samostatná" a Vy ste fyzická
osoba, môžete nainštalovať a používať SOFTVÉR na jednom stolovom
počítači alebo na jednom Vami vlastnenom prenosnom počítači (laptop alebo
iné prenosné zaradenie, na ktorom môže byť SOFTVÉR nainštalovaný a
používaný v súlade s jeho systémovými požiadavkami). SOFTVÉR nemôžete
používať súčasne na oboch počítačoch. Kedykoľvek môžete používať
SOFTVÉR priamo na počítači, na ktorom je nainštalovaný, alebo pristupovať
k SOFTVÉRU vzdialene prostredníctvom vzdialeného prístupu iba z jedného
počítača.

1.1.1.2.

Ak je typ vašej licencie „Licencia pre viacerých používateľov" /„Na sedadlo"
SOFTVÉR môžete nainštalovať a používať na toľkých Počítačoch, koľko
Licencií ste získali. Môžete mať súčasný prístup k jednej nainštalovanej kópii
SOFTVÉRU iba z jedného počítača, ak nie je uvedené inak v zmluve EULA,
v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY alebo v dokumentácii
spoločnosti ABBYY, ktorá je súčasťou nákupu SOFTVÉRU.

1.1.1.3.

Ak je typ Vašej licencie „Sieťová licencia/Súbežná", môžete inštalovať
SOFTVÉR na akomkoľvek počte počítačov vami vlastnených a súčasne
používať SOFTVÉR na toľkých počítačoch, koľko licencií ste nadobudli, ak
nie je stanovené inak v zmluve EULA, v samostatnej zmluve so
spoločnosťou ABBYY alebo v akejkoľvek dokumentácii spoločnosti ABBYY,
ktorá je súčasťou nákupu SOFTVÉRU.

1.1.1.4.

Ak je typ vašej licencie „Vzdialený používateľ“, SOFTVÉR môžete používať
prostredníctvom vzdialeného prístupu alebo virtualizačného riešenia, ktoré
vlastníte, máte prenajaté alebo ste ho inak zákonne nadobudli a/alebo
používate (ďalej len „riešenie“). SOFTVÉR môžete nainštalovať na ľubovoľný
počet počítačov, ktoré slúžia ako servery/hostitelia riešenia. Nainštalovaný
SOFTVÉR môže používať z klientských počítačov prostredníctvom
vzdialeného prístupu k nemu taký počet jednotlivcov – pomenovaných
používateľov riešenia – koľko máte licencií, a musíte mať licenciu pre
každého používateľa, ktorý môže SOFTVÉR používať, ak nie je stanovené
inak v zmluve EULA, v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY alebo v
akejkoľvek dokumentácii spoločnosti ABBYY, ktorá je súčasťou nákupu
SOFTVÉRU. Každý jednotlivec môže používať SOFTVÉR vzdialene vždy iba
z jedného počítača.

1.1.2.

Ak platí článok 16.6 a získali ste program ABBYY FineReader PDF 15 Standard,
SOFTVÉR môžete používať len na nekomerčné účely na domácom osobnom počítači;
SOFTVÉR nesmiete nainštalovať na počítače, ktoré vlastnia právnické osoby, štátne
orgány alebo úrady a orgány miestnej samosprávy; akékoľvek komerčné použitie
SOFTVÉRU uvedenými subjektmi, orgánmi a úradmi je zakázané.

1.1.3.

Objem spracovania. Počet objemových jednotiek (napr. strany, slová, symboly), ktoré
môžu byť spracované pomocou SOFTVÉRU, pokiaľ je špecifikovaný v Licencii, môže
byť obmedzený jedným alebo viacerými spôsobmi, ako je napríklad obmedzenie počtu
objemových jednotiek, ktoré môžu byť spracované za určité časové obdobie, napríklad
za mesiac alebo za rok, alebo celkový počet objemových jednotiek, ktoré môžu byť
spracované. Veľkosť strany alebo iná objemová jednotka a počet jadier procesorov
používaných na spracovanie môžu byť tiež obmedzené.

1.1.4.

Trvanie. Používanie SOFTVÉRU môže byť obmedzené na určité časové obdobie, ak je
to stanovené v licencii alebo v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY alebo
partnerom spoločnosti ABBYY a/alebo v dokumentácii, ktorá je súčasťou nákupu
SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete používať po uplynutí takéhoto obdobia.
1.1.4.1.

1.2.

Ak získate SOFTVÉR na základe predplatného, okrem obmedzení
uvedených vyššie v článkoch 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.4 existujú aj
nasledujúce obmedzenia. SOFTVÉR môžete používať počas obmedzeného
predplateného obdobia. Obdobie vášho predplatného sa môže automaticky
obnovovať, kým ho nezrušíte. Po vypršaní platnosti obdobia vášho
predplatného už nebude dostupná funkcionalita SOFTVÉRU alebo bude
obmedzená, kým nevykonáte platbu na obnovenie vášho predplatného.
Ďalšie podmienky a dojednania ohľadom používania SOFTVÉRU na základe
predplatného môžu byť popísané v ďalšej zmluve medzi vami a
spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY, ktorú musíte
prijať pred získaním (zakúpením) SOFTVÉRU na základe predplatného.

Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR je chránený voči nepovolenému kopírovaniu a neobmedzenému
používaniu, pričom súčasťou takejto ochrany môžu byť sériové čísla pre takúto ochranu a
akceptujete, že SOFTVÉR obsahuje takéto ochrany. Vaše sériové číslo si môže vyžadovať
aktiváciu a počet Vám dostupných aktivácií môže byť obmedzený. Dodatočné aktivácie môžete
požadovať kontaktovaním služby technickej podpory spoločnosti ABBYY počas celého obdobia
technickej podpory pre verziu SOFTVÉRU, ktorú ste nadobudli (zakúpili), ako je uvedené v

článku 7. Po uplynutí doby technickej podpory získanej (zakúpenej) verzie SOFTVÉRU nemusia
byť k dispozícii ďalšie aktivácie.

2.

1.3.

Všetky práva, ktoré vám touto zmluvou EULA neboli vyslovene udelené, sú vyhradené pre
spoločnosť ABBYY. Táto zmluva EULA vám neposkytuje žiadne práva týkajúce sa ochranných
známok spoločnosti ABBYY.

1.4.

Ak platia ustanovenia článku 16.6 a ak ste fyzická osoba, môžete SOFTVÉR používať kdekoľvek
na svete. Ak ste fyzická osoba, SOFTVÉR môžete získať (zakúpiť) v krajinách uvedených v
článku 16.6 len vtedy, ak ste Vy alebo Vaša pobočka a/alebo zastupujúce kancelárie registrovaní
v týchto krajinách, ak nie je dohodnuté inak v samostatnej písomnej zmluve medzi Vami a
spoločnosťou ABBYY. Zamestnanci právnickej osoby alebo jej pobočky a zastupujúcich
kancelárií môžu používať SOFTVÉR kdekoľvek na svete, ak bol tento SOFTVÉR zakúpený a
nainštalovaný v krajine, v ktorej má právnická osoba alebo jej pobočky registrované sídlo.

1.5.

Ľubovoľné používanie SOFTVÉRU alebo jeho komponentov mimo pravidiel a podmienok tejto
zmluvy EULA alebo v rozpore s nimi predstavuje porušenie práva duševného vlastníctva
spoločnosti ABBYY a tretích subjektov a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na
používanie SOFTVÉRU, ktoré sú Vám garantované touto zmluvou EULA.

1.6.

Ak nasadíte a/alebo používate SOFTVÉR vo virtuálnom prostredí, okrem iného prostredníctvom
systémov VMware alebo Citrix, prístup alebo používanie SOFTVÉRU nesmie žiadnym spôsobom
prekročiť obmedzenia platné pre SOFTVÉR ani rozsah licencie, ktorá bola udelená. To isté
Sériové číslo sa napríklad nesmie použiť na povolenie používania alebo na prístup k SOFTVÉRU
vo virtuálnom prostredí s počtom Počítačov, ktorých počet je väčší ako počet Počítačov, pre
ktoré bola licencia právoplatne získaná, a SOFTVÉR sa nesmie používať ani na spracovanie
väčšieho počtu strán ako je celkový počet, ktorý bol povolený vašou Licenciou.

1.7.

SOFTVÉR môžete získať na viac ako jednom médiu (SOFTVÉR distribuovaný na viacerých
médiách) vrátane súborov preberaných z internetu. Bez ohľadu na počet alebo typ získaných
médií tento SOFTVÉR môžete používať len v rozsahu stanovenom licenciou k SOFTVÉRU.

Obmedzenie použitia
2.1.

Všetky podmienky používania a obmedzenia, ktorými sa riadi používanie SOFTVÉRU, sú
uvedené v tejto zmluve EULA, ak nie sú v samostatnej písomnej zmluve medzi Vami a
spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY alebo v inej dokumentácii priloženej k
SOFTVÉRU stanovené ďalšie podmienky používania alebo obmedzenia pod podmienkou, že
zmluva a dokumentácia partnera spoločnosti ABBYY nesmie ukladať spoločnosti ABBYY
dodatočné povinnosti.

2.2.

Nie je povolené vykonávať ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z nižšie uvedených
činností:
2.2.1.

Spätne analyzovať alebo dekompilovať SOFTVÉR (t. j. reprodukovať a transformovať
objektový kód do zdrojového kódu) ani akokoľvek inak sa pokúšať o odvodenie
zdrojového kódu SOFTVÉRU ani ktorejkoľvek jeho časti s výnimkou a len v tom
rozsahu, v akom to výslovne povoľuje platná legislatíva bez ohľadu na toto
obmedzenie. Ak platná legislatíva zakazuje obmedzenie takýchto činností, žiadna z
takto získaných informácií nesmie byť poskytnutá tretím subjektom. Výnimku tvoria
prípady, ak poskytnutie takýchto informácií požaduje zákon a takéto informácie musia
byť bezodkladne poskytnuté spoločnosti ABBYY. Všetky takéto informácie budú
považované za dôverné a chránené informácie spoločnosti ABBYY.

2.2.2.

Upravovať, prispôsobovať (vrátane akýchkoľvek zmien na účely umožnenia spustenia
SOFTVÉRU na vašom hardvéri), vykonávať akékoľvek zmeny objektového kódu
SOFTVÉRU, aplikácií a databáz, ktoré sú súčasťou SOFTVÉRU, okrem tých, ktoré
SOFTVÉR ponúka a ktoré sú popísané v dokumentácii.

2.2.3.

Opravovať chyby v SOFTVÉRI alebo prekladať SOFTVÉR bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti ABBYY.

2.2.4.

Je zakázané prenajímať, sublicencovať, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva,
ktoré Vám poskytuje táto zmluva EULA, a ďalšie práva vzťahujúce sa na SOFTVÉR na
akúkoľvek inú osobu alebo povoliť kopírovanie celého SOFTVÉRU alebo jeho
ľubovoľnej časti do iných počítačov (s výnimkou prípadu popísaného v článku 2.5.),
pokiaľ to nie je inak písomne povolené spoločnosťou ABBYY.

2.2.5.

Umožniť ktorejkoľvek osobe bez oprávnenia používanie SOFTVÉRU najmä vrátane
prístupu alebo používania SOFTVÉRU na viacpoužívateľských systémoch, vo
virtuálnom prostredí alebo cez internet.

2.2.6.

Odstrániť, zmeniť alebo prekryť akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné
známky alebo patenty uvedené na dodanom SOFTVÉRI.

2.3.

SOFTVÉR nesmiete používať na účely poskytovania platených alebo neplatených služieb v
oblasti rozpoznávania, konverzie a skenovaniu dokumentov, ani poskytovať ktorejkoľvek tretej
osobe výsledky alebo prístup k výsledkom získaným pomocou SOFTVÉRU ako súčasť inej
služby, ktorej je rozpoznávanie, skenovanie a konverzia dokumentov súčasťou, ak ste neuzavreli
so spoločnosťou ABBYY samostatnú písomnú zmluvu.

2.4.

Nesmiete obchádzať používateľské rozhranie SOFTVÉRU, ktoré sa dodáva so SOFTVÉROM,
ani komunikovať so SOFTVÉROM prostredníctvom automatizačného softvéru, okrem iného
vrátane skriptov, botov, softvéru automatizácie robotických procesov, ak ste so spoločnosťou
ABBYY neuzatvorili samostatnú písomnú zmluvu.

2.5.

S výhradou dolu uvedeného článku 2.6, tento SOFTVÉR môžete trvale previesť len raz a priamo
na iného koncového používateľa. Ak ste právnická osoba, takýto prevod si vyžaduje písomný
súhlas spoločnosti ABBYY. Takýto prevod musí zahŕňať všetok SOFTVÉR (vrátane všetkých
kópií, súčastí, médií a vytlačených materiálov a ľubovoľných aktualizácií) a túto zmluvu EULA.
Takýto prenos nemôže byť uskutočnený zásielkou ani žiadnym iným nepriamym prevodom.
Prijímateľ takéhoto jednorazového prevodu musí súhlasiť, že splní podmienky tejto zmluvy EULA
vrátane záväzku, že ďalej neprevedie túto zmluvu EULA ani SOFTVÉR. V prípade takého
prenosu SOFTVÉRU musíte zo svojich počítačov alebo zo svojej lokálnej siete LAN tento
SOFTVÉR odinštalovať.

2.6.

Ak ste dostali verziu SOFTVÉRU, ktorá si nevyžaduje Aktiváciu Sériového čísla po inštalácii
SOFTVÉRU (okrem SOFTVÉRU označeného ako „Vyskúšajte a kúpte“, „Skúšobná verzia“ alebo
„Ukážka“) a typ Vašej Licencie je iný, ako uvedený v článkoch 1.1.1.1. – 1.1.1.4 .: (i) so
SOFTVÉRom sa bude dodávať osvedčenie vydané spoločnosťou ABBYY a špecifikujúce
príslušné Licenčné údaje; (ii) Ste povinný zachovávať dôverný charakter SOFTVÉRU a každý
prevod SOFTVÉRU je pre vás prísne zakázaný (len na účely tohto článku 2.6, pojem „prevod“
zahŕňa, bez obmedzení, poskytnutie prístupu tretím subjektom, poskytnutie prístupu na
súkromné použitie zamestnancami a predaj, nájom, prenájom alebo zapožičanie SOFTVÉRU);
(iii) Ste povinný viesť presnú evidenciu počtu svojich počítačov používateľov, kde sa SOFTVÉR
používa, každoročne nahlasovať počet svojich počítačov používateľov spoločnosti ABBYY alebo
partnerovi spoločnosti ABBYY a spolu s vašou výročnou správou zaplatiť príslušný licenčný
poplatok (ako môže stanovovať sprievodná dokumentácia pri Vašom počiatočnom nákupe
SOFTVÉRU) za každý Počítač používateľa, vrátane poplatkov za počet predplatený pri zakúpení
Vašej Licencie; a (iv) na základe riadnej predchádzajúcej písomnej žiadosti môže spoločnosť
ABBYY vykonať vecný postup auditu Vašej evidencie výhradne na overenie počtu Počítačov
používateľov a presnosti Vami platených licenčných poplatkov najviac raz za dvanásť (12)
mesiacov. Takýto audit bude vykonávaný na náklady spoločnosti ABBYY počas Vášho bežného
pracovného času a podlieha požiadavkám na zachovanie dôvernosti informácií. Ak overovaná
evidencia z následného auditu odhalí rozdiel väčší ako päť (5) percent medzi Vami predloženými
licenčnými poplatkami za SOFTVÉR a licenčnými poplatkami, ktoré mali byť uhradené, okrem
zaplatenia rozdielu licenčných poplatkov budete povinný uhradiť aj náklady spoločnosti ABBYY

na audit.
3.

Predbežné vydanie, skúšobná alebo predvádzacia verzia SOFTVÉRU
3.1.

Ak SOFTVÉR, ktorý ste dostali s touto Licenciou, bol predkomerčné vydanie alebo beta vydanie
softvéru poskytovaného na účely skúšok alebo predvádzania, overovania a testovania, ak má
funkčnosť obmedzenú alebo menšiu ako úplnú, ak je označený ako „Try&Buy“, „Trial“, „Demo“,
alebo ak bol poskytnutý bezplatne („Obmedzený Softvér“), táto časť3 platí dovtedy, kým
nezískate (nezakúpite si) Licenciu na plnú verziu SOFTVÉRU. V prípade, že ktorékoľvek
ustanovenie tejto časti zmluvy je v rozpore s ostatnými pravidlami a podmienkami tejto zmluvy
EULA, táto časť má vyššiu právnu moc ako takéto ostatné podmienky a dojednania s ohľadom
na Obmedzený SOFTVÉR, avšak len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na vyriešenie rozporu.

3.2.

OBMEDZENÝ SOFTVÉR VÁM JE POSKYTOVANÝ „TAK AKO JE“ A BEZ ZÁRUKY ALEBO
NÁROKU NA ODŠKODNENIE (VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ)
AKÉHOKOĽVEK DRUHU. OBMEDZENÝ SOFTVÉR NEPREDSTAVUJE KONEČNÚ VERZIU
SOFTVÉRU OD SPOLOČNOSTI ABBYY A MÔŽE OBSAHOVAŤ CHYBY, NEDOSTATKY A
ĎALŠIE PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU ZAPRÍČINIŤ ZLYHANIE SYSTÉMU, INÉ PORUCHY I
STRATU ÚDAJOV. V MAXIMÁLNOM DOVOLENOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH
ZÁKONOV SA NA OBMEDZENÝ SOFTVÉR NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA A NA
VYLÚČENIE POCHYBNOSTÍ POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ ABBYY ODMIETA
ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU Z TITULU ZÁRUKY A ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI
VOČI VÁM AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE, NO NIE LEN IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK Z
TITULU OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV, NERUŠENOU ÚDRŽBOU A
VHODNOSŤOU NA ŠPECIFICKÝ ÚČEL. V PRÍPADE, AK ZODPOVEDNOSŤ NEMÔŽE BYŤ
VYLÚČENÁ, MÔŽE VŠAK BYŤ OBMEDZENÁ, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI
ABBYY A JEJ PARTNEROV SA OBMEDZUJE CELKOVOU VÝŠKOU PÄŤDESIAT
AMERICKÝCH DOLÁROV (50 USD) ALEBO CELKOVOU SUMOU, KTORÚ STE ZA
SOFTVÉR ZAPLATILI VY, PRIČOM PLATÍ VYŠŠIA Z OBOCH SÚM.

3.3.

Obmedzený SOFTVÉR môže mať obmedzenú funkčnosť, napríklad časovým obmedzením
funkčnosti a po uplynutí povolenej lehoty funkčnosti (ďalej len „Časový limit“) vám môže byť
zakázaný prístup a schopnosť používať obmedzený SOFTVÉR. Po uplynutí časového limitu
končí platnosť vašich práv vyplývajúcich zo zmluvy EULA, pokiaľ ste nedostali novú licenciu od
spoločnosti ABBYY.

3.4.

Obmedzený SOFTVÉR, pre ktorý neexistuje komerčné vydanie.
3.4.1.

Obmedzený SOFTVÉR, pre ktorý neexistuje komerčné vydanie, je Dôvernou
informáciou spoločnosti ABBYY.

3.4.2.

Pokiaľ ide o obmedzený softvér, u ktorého neexistuje komerčné vydanie, spoločnosť
ABBYY nesľubuje ani nezaručuje, nemá žiadny výslovný ani implicitný záväzok, a vy
potvrdzujete, že spoločnosť ABBYY nesľubovala ani nezaručovala, že takýto softvér
bude ďalej vyvíjaný, ani to, že v budúcnosti bude ohlásená alebo sprístupnená
komerčná verzia. Spoločnosť ABBYY nemusí uviesť softvérový produkt podobný alebo
kompatibilný s takýmto softvérom. Na tomto základe tiež súhlasíte, že akékoľvek
používanie, výskum a vývoj, ktoré zrealizujete v súvislosti s týmto softvérom, je v plnom
rozsahu na vaše riziko.

3.4.3.

Spoločnosti ABBYY môžete poskytnúť spätnú väzbu ohľadom testovania a používania
softvéru, s obmedzenou funkčnosťou vrátane chýb alebo hlásení o chybe (ďalej len
„Spätná väzba“), pričom všetky práva k takejto spätnej väzbe prevvádzate a
poskytujete spoločnosti ABBYY, najmä práva na používanie, publikáciu a rozširovanie
spätnej väzby.

3.4.4.

Dôverný charakter obmedzeného SOFTVÉRU, pre ktorý neexistuje komerčné vydanie,
a jeho Výsledkov:

3.4.4.1.

4.

3.4.5.

Nesmiete zverejňovať (odtajňovať) Dôverné informácie. Pojem „zverejňovať“ znamená
sprístupňovať tretím osobám Dôverné informácie reprodukované v akejkoľvek forme
vrátane ústnej formou vystavenia, popísania, skopírovania, prenajatia, zapožičania,
pridelenia, prevodu alebo poskytnutia prístupu prostredníctvom počítačovej siete alebo
iným spôsobom.

3.4.6.

Musíte podniknúť všetky primerané účinné opatrenia na zabránenie zverejnenia
Dôverných informácií a na zachovanie ich dôverného charakteru.

3.4.7.

V prípade, že zistíte akékoľvek zverejnenie Tajných informácií, musíte o tom
bezodkladne informovať spoločnosť ABBYY. Ak porušíte niektoré z vyššie uvedených
podmienok a dojednaní uvedených vyššie v článkoch 3.4.4.1–3.4.6 , budete povinný
odškodniť spoločnosť ABBYY za všetky straty spôsobené takýmto porušením.

3.4.8.

Po prevzatí novšej verzie obmedzeného softvéru alebo komerčného vydania takéhoto
softvéru – či už v autonómnej (ďalej len „stand-alone“) verzii alebo ako súčasti väčšieho
produktu – sa zaväzujete vrátiť alebo zničiť predchádzajúcu verziu obmedzeného
softvéru získaného od spoločnosti ABBYY.

3.4.9.

Ak vám bol poskytnutý Obmedzený SOFTVÉR na základe samostatnej písomnej
zmluvy, používanie SOFTVÉRU sa tiež riadi takouto zmluvou. V prípade, že pravidlá
alebo podmienky uvedené v samostatnej písomnej zmluve, akou je napr. Obojstranná
dohoda o mlčanlivosti, sú v rozpore s podmienkami a pravidlami tejto zmluvy EULA, má
samostatná písomná zmluva týkajúca sa SOFTVÉRU väčšiu právnu silu a prednosť, no
len do tej miery, aká je potrebná na vyriešenie takéhoto rozporu.

Nepredajný SOFTVÉR
4.1.

5.

Súhlasíte, že nebudete zverejňovať sprevádzajúce písomné, ústne alebo
elektronické informácie, ktoré Vám budú prezradené spoločnosťou ABBYY v
súvislosti s Obmedzenou verziou softvéru, ktorá nebola komerčne
zverejnená. Všetky informácie o kvalite takéhoto Obmedzeného softvéru
alebo o kvalite výsledkov získaných používaním takéhoto Obmedzeného
softvéru, spätné väzby a akékoľvek informácie o chybách a iných
problémoch Vami zistených v Obmedzenom softvéri, ktorý nebol komerčne
zverejnený, sú tajnými informáciami spoločnosti ABBYY.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Nepredajná verzia“ (Not for Resale – NFR), bez ohľadu na
ostatné časti tejto zmluvy EULA môžete takýto SOFTVÉR používať len na predvádzacie,
overovacie alebo testovacie účely.

Aktualizácie a rozšírenia funkcie
5.1.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia" („Update“), alebo „Rozšírenie funkčnosti"
(„Extension”), obmedzenia vášho používania SOFTVÉRU a rozsahu vašej Licencie môžu
zahŕňať najmä tieto obmedzenia:
5.1.1.

Musíte vlastniť licenciu na predchádzajúcu verziu (v prípade aktualizácie) alebo
rozšíriteľnú verziu (v prípade rozšírenia funkčnosti) SOFTVÉRU označené
spoločnosťou ABBYY ako určené na aktualizáciu alebo rozšírenie funkcie, aby bolo
možné používať SOFTVÉR.

5.1.2.

SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia" („Update“), alebo „Rozšírenie funkčnosti"
(„Extension”) nahrádza a/alebo upravuje produkt, na základe ktorého ste získali
oprávnenie na aktualizáciu alebo rozšírenie funkčnosti.

5.1.3.

Môžete používať len výsledný aktualizovaný produkt v súlade s podmienkami zmluvy
EULA dodanej s touto aktualizáciou alebo rozšírením funkcie.

5.2.

6.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia” súhlasíte s tým, že všetky záväzky spoločnosti
ABBYY týkajúce sa podpory aktualizovaného SOFTVÉRU skončia dňom zverejnenia
aktualizácie.

Inovácie
6.1.

Ak je SOFTVÉR označený ako inovácia („Upgrade“), obmedzenia Vášho používania SOFTVÉRU
a rozsahu Vašej Licencie môžu okrem iného zahŕňať tieto obmedzenia:
6.1.1.

Softvér tvoriaci základ Vášho nároku na inováciu (softvér podmieňujúci inováciu) sa po
inovácii môže používať len na tom istom počítači a v súlade s podmienkami Licenčnej
zmluvy koncového používateľa dodanej s týmto softvérom podmieňujúcim inováciu, ak
nie je dohodnuté inak v samostatnej písomnej zmluve o inovácii so spoločnosťou
ABBYY, okrem prípadov, kedy platí článok 6.1.1.1 tejto zmluvy EULA.
6.1.1.1.

6.1.2.

7.

8.

Tento článok platí, ak sú splnené obidve nasledujúce podmienky pri inovácii
zo softvéru podmieňujúceho inováciu na SOFTVÉR riadiacej sa touto
zmluvou EULA: (i) platí článok 16.6 tejto zmluvy EULA a (ii) inováciu ste
zakúpili za špeciálnu cenu inovácie v porovnaní s bežnou cenou SOFTVÉRU
a táto zľavnená cena je podmienená vašou inováciou zo softvéru
podmieňujúceho inováciu na SOFTVÉR. Ak sú splnené obidve vyššie
uvedené podmienky, Vaše právo používať softvér podmieňujúci inováciu sa
skončí, musíte prestať používať takýto softvér a úplne ho odinštalovať z
počítača alebo zo svojej lokálnej siete, inak sa táto zmluva EULA stane
neplatnou a nebude Vám udelená žiadna licencia na SOFTVÉR, pokiaľ
neuhradíte rozdiel medzi sumou, ktorú ste zaplatili za inováciu, a bežnou
cenou SOFTVÉRU.

Používanie softvéru podmieňujúceho inováciu môže byť zakázané samostatnou
písomnou zmluvou so spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY.

Technická podpora a údržba
7.1.

Môže vám byť poskytnutá služba technickej podpory, údržby alebo profesionálne služby
spoločnosti ABBYY súvisiace so SOFTVÉROM (ďalej len „služby podpory“) v súlade s
aktuálnymi zásadami poskytovania podpory spoločnosti ABBYY, avšak môžete mať nárok na inú
úroveň služieb podpory ako sa uvádza v zásadách poskytovania podpory spoločnosti ABBYY v
súlade s písomnou zmluvou so spoločnosťou ABBYY v súvislosti s takýmito službami podpory.
Môžete mať aj nárok na určité služby podpory od partnera spoločnosti ABBYY v súlade so
zmluvou medzi Vami a partnerom spoločnosti ABBYY v súvislosti s takýmito službami podpory
pod podmienkou, že zmluva partnera spoločnosti ABBYY nemôže spoločnosti ABBYY ukladať
ďalšie povinnosti.

7.2.

Všeobecné podmienky a dojednania zásad poskytovania podpory spoločnosti ABBYY nájdete na
webovej lokalite spoločnosti ABBYY www.abbyy.com. Spoločnosť ABBYY si vyhradzuje právo
kedykoľvek zmeniť zásady poskytovania technickej podpory bez predošlého upozornenia.

7.3.

Okrem všeobecných podmienok a dojednaní môže spoločnosť ABBYY uplatňovať špecifické
zásady poskytovania technickej podpory v určitých oblastiach, ktoré sú zakotvené v
samostatných zmluvách.

7.4.

Ľubovoľný doplnkový softvérový kód a komponent SOFTVÉRU dodaný ako súčasť služieb
technickej podpory je považovaný za súčasť SOFTVÉRU a vzťahujú sa naň podmienky tejto
zmluvy EULA.

Vlastníctvo
8.1.

Žiadny nárok na ktorékoľvek z práv duševného vlastníctva spoločnosti ABBYY (vrátane

SOFTVÉRU a ktorýchkoľvek patentov, ochranných známok alebo autorských práv spoločnosti
ABBYY) sa na vás neprevádza. Nesmiete akýmkoľvek spôsobom počas ani po uplynutí doby
platnosti tejto Zmluvy akokoľvek využiť ani uplatňovať si akýkoľvek nárok na ktorýkoľvek názov,
logo, ochranné známky, priemyselný vzor alebo dizajn, ktorý vlastní spoločnosť ABBYY, ani na
akýkoľvek názov, logo, ochranné známky, priemyselný vzor alebo dizajn, ktorý by ich pripomínal.

9.

8.2.

Na spoločnosť ABBYY sa neprevádza žiadny nárok na ktorékoľvek z vašich práv duševného
vlastníctva (vrátane ktorýchkoľvek vašich patentových prihlášok a patentov, ochranných známok
alebo autorských práv).

8.3.

SOFTVÉR obsahuje hodnotné obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré sú majetkom
spoločnosti ABBYY a tretích osôb a sú chránené autorským právom, najmä autorským právom
Spojených štátov amerických, zákonmi Ruskej federácie, medzinárodnými dohovormi a platnými
právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa SOFTVÉR používa alebo kde bol získaný.

8.4.

Všetky majetkové a iné práva súvisiace s obsahom, ktorý nie je súčasťou SOFTVÉRU, ale
prostredníctvom používania SOFTVÉRU k nemu možno získať prístup, sú vlastníctvom
vlastníkov príslušného obsahu a môžu byť chránené platnými zákonmi alebo medzinárodnými
dohovormi vzťahujúcimi sa na autorské práva a iné duševné vlastníctvo. Táto zmluva EULA vám
nezaručuje akékoľvek práva duševného vlastníctva.

Obmedzená záruka. Zrieknutie sa zodpovednosti
9.1.

Ak to vyžadujú zákony krajiny, kde ste získali (zakúpili ste si) SOFTVÉR, spoločnosť ABBYY
zaručuje, že médiá, na ktorých sa dodáva SOFTVÉR, nebudú vykazovať fyzické poškodenia
materiálu a nedostatky remeselného vyhotovenia len pri normálnom používaní počas minimálnej
záručnej lehoty stanovenej legislatívou krajiny, v ktorej ste SOFTVÉR získali (zakúpili si),
počínajúc dňom získania (zakúpenia). Ak ste SOFTVÉR získali (zakúpili si) v jednej z krajín
uvedených v článku 16.6 , táto lehota trvá tridsať (30) dní od dátumu získania (zakúpenia)
SOFTVÉRU.

9.2.

OKREM TOHO, ČO SA VÝSLOVNE UVÁDZA V TOMTO ČLÁNKU 9 (OBMEDZENÁ ZÁRUKA,
VZDANIE SA PRÁVA) A OKREM AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, PODMIENOK, ZÁVÄZNÝCH
VYHLÁSENÍ ALEBO DOJEDNANÍ, V TOM ROZSAHU, V AKOM NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ
ALEBO OBMEDZENÉ PODĽA ZÁKONOV PLATNÝCH PRE VÁS VO VAŠOM PRÁVNOM
SYSTÉME, SOFTVÉR NAJMÄ VRÁTANE AKEJKOĽVEK DOKUMENTÁCIE SOFTVÉRU,
INOVÁCIÍ A AKTUALIZÁCIÍ JE VÁM DODANÝ „V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZA“ A
SPOLOČNOSŤ ABBYY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, ZÁVÄZNÉ
VYHLÁSENIA ANI DOJEDNANIA (VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, ČI UŽ NA ZÁKLADE
ZÁKONOV, VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL, ZAUŽÍVANÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO INAK),
NAJMÄ VRÁTANE NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETEJ OSOBY, PREDAJNOSTI,
INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ANI
TOHO, ŽE SOFTVÉR NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY, ŽE BUDE SPĹŇAŤ VAŠE
POŽIADAVKY ANI ŽE SOFTVÉR BUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ V SÚČINNOSTI S
KTORÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM ALEBO HARDVÉROM. SPOLOČNOSŤ ABBYY
NEMÔŽE ZARUČIŤ VÝKONNOSŤ ANI VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM
SOFTVÉRU. ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU A VÝKONNOSŤ SOFTVÉRU JE PLNE NA VÁS.
OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ ABBYY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA
KTORÉKOĽVEK SOFTVÉROVÉ PRODUKTY TRETÍCH SUBJEKTOV, KTORÉ SA MÔŽU
DODÁVAŤ V RÁMCI SOFTVÉRU.

10. Obmedzenie zodpovednosti
10.1.

SPOLOČNOSŤ ABBYY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA AKÉKOĽVEK
POŠKODENIE, PRERUŠENIE PREVÁDZKY PODNIKU, STRATU ÚDAJOV ALEBO
INFORMÁCIÍ ĽUBOVOĽNEJ POVAHY (PODNIKATEĽSKÝCH ALEBO INÝCH), ZA
AKÉKOĽVEK NÁROKY ALEBO NÁKLADY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU, ZA VYVOLANÉ,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ANI SANKČNÉ ŠKODY, ANI ZA

AKÝKOĽVEK ZMARENÝ ZISK ALEBO PRÍJMY SPÔSOBENÉ ALEBO SÚVISIACE S
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ MOŽNÝMI CHYBAMI ALEBO
PREKLEPMI V SOFTVÉRI, DOKONCA ANI VTEDY, AK BOL ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI
ABBYY INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKEJTO STRATY, POŠKODENIA, NÁROKOV
ALEBO NÁKLADOV, ANI ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY KTOREJKOĽVEK TRETEJ OSOBY.
VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VÝNIMKY PLATIA V ROZSAHU STANOVENOM
PRÍSLUŠNOU
LEGISLATÍVOU
VAŠEJ
KRAJINY.
VÝHRADNÁ
A
SÚHRNNÁ
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ABBYY SÚVISIACA SO SOFTVÉROM JE LIMITOVANÁ
PÔVODNOU NÁKUPNOU CENOU SOFTVÉRU, AK BOLA STANOVENÁ.
11. Vylúčenie záruky a obmedzenia pre používateľov s trvalým pobytom v Nemecku alebo Rakúsku
11.1.

Ak ste svoju kópiu SOFTVÉRU získali v Nemecku alebo v Rakúsku a obvykle sa v týchto
krajinách trvalo zdržujete, spoločnosť ABBYY v súlade s nemeckými zákonmi zaručuje, že
SOFTVÉR poskytuje funkcie uvedené v sprievodnej dokumentácii SOFTVÉRU (odsúhlasené
funkcie) po dobu obmedzenej záruky od prevzatia kópie SOFTVÉRU pri jeho použití s
odporúčanou konfiguráciou hardvéru. „Obmedzená záručná doba“ v tomto článku znamená dva
(2) roky, ak ste spotrebiteľ, a jeden (1) rok, ak nie. Nepodstatné odlišnosti od odsúhlasených
funkcií sa nebudú brať do úvahy a nie sú dôvodom na uplatnenie žiadnych záručných práv. Táto
obmedzená záruka sa nevzťahuje na SOFTVÉR poskytovaný zdarma, napríklad na aktualizácie,
verzie pred vydaním, skúšobné verzie, vzorové výrobky, kópie SOFTVÉRU, „Nepredajné verzie“
ani na SOFTVÉR, ktorý ste pozmenili takým spôsobom, že tieto zmeny spôsobili poruchu. Ak si
chcete počas trvania obmedzenej záruky uplatniť reklamáciu, ste povinný SOFTVÉR spolu s
dokladom o zaplatení vrátiť (na naše náklady) na miesto, kde ste ho zakúpili. Ak sa funkčnosť
SOFTVÉRU podstatne odchyľuje od odsúhlasenej funkčnosti, spoločnosť ABBYY má právo
(vykonaním príslušných úprav podľa vlastného uváženia) SOFTVÉR opraviť alebo nahradiť. Ak
táto možnosť zlyhá, máte právo na zníženie nákupnej ceny (zlacnenie) alebo na zrušenie kúpnej
zmluvy (zrušenie). Ďalšie informácie o záruke Vám poskytne: ABBYY Europe GmbH,
Landsberger Str. 300, 80687 Mníchov, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69 33 33 300, e-mail:
help@abbyy.com.

11.2.

Ak ste kópiu SOFTVÉRU získali v Nemecku alebo Rakúsku a obvykle sa v týchto krajinách
zdržujete, potom:
11.2.1.

S prihliadnutím na ustanovenia článku 11.2.2 sa zákonná povinnosť spoločnosti
ABBYY za škody obmedzuje takto: (i) Spoločnosť ABBYY zodpovedá za škody iba do
výšky, ktorú možno odhadnúť v čase uzatvorenia nákupnej zmluvy s ohľadom na škody
spôsobené mierne nedbanlivým porušením zmluvných materiálnych záväzkov a (ii)
spoločnosť ABBYY nezodpovedá za škody spôsobené mierne nedbanlivým porušením
zmluvných nemateriálnych záväzkov.

11.2.2.

Obmedzenie zodpovednosti špecifikované v článku 11.2.1 sa nevzťahuje na povinnú
zákonnú zodpovednosť, najmä zodpovednosť ustanovenú v nemeckom zákone o
zodpovednosti za výrobok, zodpovednosť za prevzatie špecifickej záruky ani
zodpovednosť za trestuhodne zavinené zranenia.

11.2.3.

Ste povinný podniknúť všetky primerané opatrenia smerujúce k predchádzaniu alebo
zmierneniu škôd, najmä zhotovením záložných kópií SOFTVÉRU a údajov na vašom
počítači, ktoré sú predmetom ustanovení tejto zmluvy EULA.

12. Vylúčenie záruky a obmedzenia pre používateľov s trvalým pobytom v Austrálii
12.1.

Ak ste kópiu SOFTVÉRU získali v Austrálii, a ak sa tam obvykle aj zdržujete, potom:
12.1.1.

Na tovary spoločnosti ABBYY sa vzťahujú záruky, ktoré v zmysle spotrebiteľského
práva platného v Austrálii nemôžu byť vylúčené. V prípade závažnej poruchy máte
nárok na výmenu alebo na vrátenie peňazí, a v prípade akejkoľvek inej primerane
predvídateľnej straty alebo škody máte nárok na odškodnenie. Nárok na opravu alebo

výmenu tovaru máte aj v prípade, že tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha sa
nepovažuje za závažnú poruchu.
12.1.2.

Ak spoločnosť ABBYY poskytuje akúkoľvek výslovnú záruku alebo záruky na
SOFTVÉR, výhody z tejto záruky alebo záruk vyplývajúce pre Vás idú nad rámec, to
znamená nenahradzujú, vaše iné práva a opravné prostriedky podľa austrálskeho
spotrebiteľského práva. Pri uplatnení záručného nároku ste povinný na vlastné náklady
vrátiť SOFTVÉR a doklad o kúpe v mieste, kde ste ho získali, alebo, ak to nie je možné,
ste povinný sprístupniť SOFTVÉR spoločnosti ABBYY alebo jej zástupcovi, ktorí môžu
uskutočniť jeho kontrolu. Nárok zo záruky je považovaný za platný len ak spoločnosť
ABBYY SOFTVÉR odskúša a prizná ho za chybný v súlade so záručnými
podmienkami. Ak sa zistí, že SOFTVÉR je chybný (podľa posúdenia spoločnosti
ABBYY), spoločnosť ABBYY je oprávnená (podľa vlastného uváženia) takýto
SOFTVÉR opraviť alebo vymeniť. So žiadosťou o ďalšie informácie o záruke sa
obracajte na ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY
NSW 2000 Austrália, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-mail: help@abbyy.com.

12.1.3.

S prihliadnutím na vaše práva vyplývajúce zo Zákona o hospodárskej súťaži a ochrane
spotrebiteľa z roku 2010 (Cth) alebo z inej podobnej spotrebiteľskej legislatívy,
súhlasíte, že spoločnosť ABBYY nebude zodpovedať v prípade akéhokoľvek vášho
nároku (či už zo zmluvy, prečinu, zákonnej povinnosti) za akékoľvek priame, osobitné,
náhodné ani následné škody alebo ujmu, najmä nie za straty na zisku, zmlúv, výnosov
alebo údajov vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytnutím SOFTVÉRU alebo
akéhokoľvek tovaru alebo služieb na základe tejto EULA alebo akejkoľvek písomnej
dohody uzavretej (vyhotovenej a podpísanej) medzi vami a spoločnosťou ABBYY a
partnerom spoločnosti ABBYY v dôsledku porušenia zmluvy alebo nesplnenia
zmluvných podmienok spoločnosťou ABBYY, prípadne pri akejkovek nedbanlivosti zo
strany spoločnosti ABBYY. Maximálna výška zodpovednosti spoločnosti ABBYY a jej
partnerov vyplývajúca z tejto zmluvy EULA alebo akejkoľvek písomnej zmluvy uzavretej
(t.j. vyhotovenej a podpísanej) medzi vami a spoločnosťou ABBYY alebo partnerom
spoločnosti ABBYY za ktorékoľvek jedno alebo viaceré porušenia a ktorúkoľvek
nedbalosť vo vzťahu s týmito zmluvami je obmedzená na sumu päťdesiat amerických
dolárov (50 USD) alebo na sumu, ktorú ste zaplatili za SOFTVÉR, pričom platí väčšia z
oboch uvedených hodnôt.

12.1.4.

Ak sa na túto EULA vzťahuje Zákon o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa 2010
(Cth) (alebo iná obdobná legislatíva) a ak umožňuje obmedzenie zodpovednosti za
porušenie záruky vyplývajúcej zo zákona, výška zodpovednosti spoločnosti ABBYY je
obmedzená, podľa výberu spoločnosti ABBYY:
12.1.4.1. v prípade tovarov, ktoroukoľvek jednou alebo viacerými nasledujúcimi
možnosťami: (i) na výmenu tovaru alebo dodanie ekvivalentného tovaru; (ii)
na opravu tovaru; (iii) na úhradu nákladov na výmenu tovaru alebo na
zakúpenie ekvivalentného tovaru; alebo (iv) na úhradu nákladov na opravu
tovaru; a
12.1.4.2. v prípade služieb: (i) na opätovné dodanie služieb; alebo (ii) na úhradu
nákladov na opätovné dodanie služieb.

12.1.5.

Všetky podmienky a dojednania podľa tejto zmluvy EULA, ktoré obmedzujú alebo
vylučujú ktorúkoľvek podmienku, dojednanie alebo záruku, výslovnú alebo implikovanú,
alebo výšku zodpovednosti spoločnosti ABBYY platia v tom rozsahu, v akom to
legislatíva Austrálie dovoľuje, a nebudú vykladané ako vylučujúce, kvalifikujúce alebo
obmedzujúce vaše zákonné práva alebo nápravné prostriedky vyplývajúce z titulu
porušenia akejkoľvek implikovanej podmienky tejto zmluvy EULA, ak je takéto
vylúčenie, kvalifikácia alebo obmedzenie zakázané zákonom.

12.1.6.

Ak ste spotrebiteľom (v zmysle definície v Zákone o hospodárskej súťaži a ochrane

spotrebiteľa z roku 2010 (Cth)), nič z toho, čo je uvedené v tejto zmluve EULA,
neobmedzuje, nelimituje ani nemení vaše práva ani nápravné prostriedky voči
spoločnosti ABBYY v prípade poruchy vyplývajúce pre vás zo zákonnej záruky podľa
austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľov, ak by takéto obmedzenie, limitovanie
alebo zmena bolo Zákonom o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa 2010 (Cth)
zakázané.
13. Ďalšie obmedzenia týkajúce sa SOFTVÉRU zakúpeného v USA
13.1.

Vládne využitie. Licencovaný softvér a príslušná dokumentácia sú „Komerčné položky", ako to
definované v 48 C.F.R. §2.101, pozostávajúce z „Komerčného počítačového softvéru" a
„Dokumentácie komerčného počítačového softvéru", ako sa tieto pojmy používajú v 48 C.F.R.
§12.212 alebo 48 C.F.R. §227.7202, ak je platné. V súlade s 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R.
§227.7202-1 až 227.7202-4, ako je platný, komerčný počítačový softvér a dokumentácia
komerčného počítačového softvéru sú licencované koncovým používateľom vlády USA (a) len
ako komerčné položky a (b) len s takými právami, aké sú zaručené všetkým ostatným
používateľom v súlade s podmienkami a pravidlami tu uvedených. Nepublikované práva
vyhradené v rámci legislatívy autorských práv v USA.

14. Vývozné pravidlá. Súhlasíte, že nesmiete vyviezť ani reexportovať SOFTVÉR, ak by ste tým
porušili akékoľvek vývozné pravidlá v rámci zákonov krajiny, v ktorej bol SOFTVÉR zakúpený
alebo inak získaný. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že vám platná legislatíva nezakazuje získať
SOFTVÉR.
15. Softvér tretích subjektov
15.1.

Vstavané písma
Pre programy na tvorbu písma platí autorský zákon a majiteľ autorského práva môže ukladať
podmienky, za ktorých môže byť program na tvorbu písma používaný. Jednou z podmienok
môže byť vlastníctvo licencovanej kópie programu na tvorbu a vloženie písma do súboru PDF.
Spoločnosť ABBYY nebude v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek škody vyplývajúce z
vášho používania vložených písiem alebo v súvislosti s vaším používaním týchto písiem.

15.2.

Softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe
15.2.1.

Copyright 2000 – 2012 Datalogics, Inc.
© 1984 – 2012 Adobe Systems Incorporated a jej poskytovatelia licencie. Všetky práva
vyhradené.

15.2.2.

Výraz „Softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe" označuje softvér Datalogics a
produkty tretích strán (vrátane produktov spoločnosti Adobe) a príslušnú dokumentáciu
a ich akékoľvek inovácie, upravené verzie, aktualizácie, doplnenia a kópie.

15.2.3.

Potvrdzujete a súhlasíte, že osoby tretích strán udeľujúce licenciu, sú vlastníkmi
určitých vlastníckych informácií a práv duševného vlastníctva zahrnutého v SOFTVÉRI
a v dokumentácii. Takýto poskytovatelia licencií sú oprávnené osoby tretích strán s
oprávnením uplatňovať nároky ABBYY a vaše povinnosti tu uvedené a hľadať vhodné
právne a nestranné náhrady, vrátane, no nie len, prikázaných úľav v prípade Vášho
porušenia týchto povinností.

15.2.4.

Udelenie licencie a obmedzenia. Spoločnosť ABBYY vám udeľuje nevýhradné právo na
používanie softvéru Datalogics a produktov spoločnosti Adobe v súlade s podmienkami
tejto zmluvy EULA. Môžete si zhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru Datalogics a
produktov spoločnosti Adobe pod podmienkou, že záložná kópia nebude inštalovaná
ani používaná na žiadnom inom Počítači.

15.2.5.

Práva duševného vlastníctva. Softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe
začlenené do SOFTVÉRU sú vlastnené spoločnosťou Datalogics, spoločnosťou Adobe
a tretími stranami a ich dodávateľmi a ich štruktúra, organizácia a kód sú hodnotné
obchodné tajomstvá spoločnosti Datalogics, spoločnosti Adobe a tretích strán a ich
dodávateľov. Softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe sú takisto chránené
autorským zákonom Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami.
Softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe nesmiete kopírovať okrem prípadov
stanovených v tejto zmluve EULA. Ľubovoľné kópie povolené v súlade s touto zmluvou
EULA musia obsahovať rovnaké ustanovenia o autorských právach a ostatné
upozornenia o vlastníctve, ktoré sa v objavujú v softvéri Datalogics a produktoch
spoločnosti Adobe. Súhlasíte, že nebudete upravovať, adaptovať, prekladať,
uskutočňovať spätnú analýzu, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód
produktov spoločnosti Adobe. Okrem vyššie uvedeného Vám táto zmluva EULA
nezaručuje žiadne právo na intelektuálne vlastníctvo softvéru Datalogics a produktov
spoločnosti Adobe.

15.2.6.

Licencia na písma. Kópie písiem môžete vkladať do svojich elektronických dokumentov
na účely tlače, prezerania a editovania dokumentov. Táto licencia vám neposkytuje
žiadne iné práva na vkladanie.

15.2.7.

Záruka.
SPOLOČNOSŤ
ABBYY A JEJ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ
VÝKONNOSTNÉ VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM TOHTO
SOFTVÉRU.

15.2.8.

Vývozné pravidlá. Súhlasíte s tým, že softvér Datalogics a produkty spoločnosti Adobe
nebudú predávané, prenášané ani exportované do ľubovoľnej krajiny alebo používané
spôsobom zakázaným zákonom o riadení exportu Spojených štátov amerických alebo
ľubovoľnými inými vývoznými právami, obmedzeniami alebo nariadeniami (jedným
slovom „vývoznými pravidlami“). Navyše, ak je softvér Datalogics alebo ak sú produkty
spoločnosti Adobe označené ako položka podliehajúca kontrole na základe vývozných
pravidiel, vyjadrujete a zaručujete, že nie ste občanom ani inou súčasťou národa, na
ktorý bolo uvalené embargo a že nemáte vývoznými pravidlami zakázané prijatie
softvéru Datalogics alebo produktov spoločnosti Adobe. Všetky práva na používanie
softvéru Datalogics a produktov spoločnosti Adobe sú zaručené pod podmienkou, že ak
porušíte ustanovenia tejto zmluvy EULA, o všetky tieto práva prídete.

15.2.9.

Rozhodujúce právo. Táto zmluva EULA sa nebude riadiť pravidlami riešenia konfliktov
právnych systémov ľubovoľného právneho systému ani Dohovoru Organizácie
spojených národov pre medzinárodný predaj tovarov (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods), uplatnenie ktorých je výslovne vylúčené.

15.2.10. Všeobecné ustanovenia Táto zmluva EULA neovplyvní zákonné práva ľubovoľnej
strany, ktorá jedná ako zákazník.
15.2.11. Ochranné známky. Tu objavujúce sa ochranné známky sú buď registrované ochranné
známky alebo ochranné známky ich príslušných vlastníkov v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
15.3.

Cuminas DjVu® SDK
Časti tohto počítačového programu sú predmetom autorských práv spoločnosti © 2008 Celartem,
Inc. Všetky práva vyhradené. Časti tohto počítačového programu sú predmetom autorských práv
spoločnosti © 2011 Caminova, Inc. Všetky práva vyhradené. Časti tohto počítačového programu
sú predmetom autorských práv spoločnosti © 2013 Cuminas, Inc. Všetky práva vyhradené. DjVu
je chránený patentom USA č. 6 058 214. Patenty v zahraničí sú v patentovom konaní. Poháňa
AT&T Labs Technology.
Vy ako koncový užívateľ máte právo používať DjVu SDK ako súčasť SOFTVÉRU po celú dobu

trvania autorských práv SOFTVÉRU alebo inú kratšiu dobu používania uvedenú v zmluve EULA.
15.3.1.

Nesmiete spätne analyzovať alebo dekompilovať SOFTVÉR (t. j. reprodukovať a
transformovať objektový kód do zdrojového kódu) ani akokoľvek inak sa pokúšať o
odvodenie zdrojového kódu SOFTVÉRU ani ktorejkoľvek jeho časti s výnimkou a len v
tom rozsahu, v akom to výslovne povoľuje platná legislatíva bez ohľadu na toto
obmedzenie. Ak platná legislatíva zakazuje obmedzenie takýchto činností, žiadna z
takto získaných informácií nesmie byť poskytnutá tretím subjektom. Výnimku tvoria
prípady, ak poskytnutie takýchto informácií požaduje zákon a takéto informácie musia
byť bezodkladne poskytnuté spoločnosti ABBYY. Všetky takéto informácie budú
považované za dôverné a chránené informácie spoločnosti ABBYY.

15.3.2.

SPOLOČNOSŤ ABBYY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, ZÁVÄZNÉ
VYHLÁSENIA ANI DOJEDNANIA (VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, ČI UŽ NA
ZÁKLADE ZÁKONOV, VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL, ZAUŽÍVANÝCH ZVYKLOSTÍ
ALEBO INAK), NAJMÄ VRÁTANE NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETEJ OSOBY,
PREDAJNOSTI, INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL, ANI TOHO, ŽE SOFTVÉR NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE
CHYBY, ŽE BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ANI ŽE SOFTVÉR BUDE SPRÁVNE
FUNGOVAŤ V SÚČINNOSTI S KTORÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM ALEBO
HARDVÉROM. SPOLOČNOSŤ ABBYY NEMÔŽE ZARUČIŤ VÝKONNOSŤ ANI
VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU. ZODPOVEDNOSŤ
ZA KVALITU A VÝKONNOSŤ SOFTVÉRU JE PLNE NA VÁS. OKREM TOHO
SPOLOČNOSŤ ABBYY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA KTORÉKOĽVEK
SOFTVÉROVÉ PRODUKTY TRETÍCH SUBJEKTOV, KTORÉ SA MÔŽU DODÁVAŤ V
RÁMCI SOFTVÉRU.

15.3.3.

SPOLOČNOSŤ ABBYY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA
AKÉKOĽVEK POŠKODENIE, PRERUŠENIE PREVÁDZKY PODNIKU, STRATU
ÚDAJOV ALEBO INFORMÁCIÍ ĽUBOVOĽNEJ POVAHY (PODNIKATEĽSKÝCH
ALEBO INÝCH), ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY ALEBO NÁKLADY ĽUBOVOĽNÉHO
DRUHU, ZA VYVOLANÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ANI
SANKČNÉ ŠKODY, ANI ZA AKÝKOĽVEK ZMARENÝ ZISK ALEBO PRÍJMY
SPÔSOBENÉ ALEBO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, ZA ŠKODY
SPÔSOBENÉ MOŽNÝMI CHYBAMI ALEBO PREKLEPMI V SOFTVÉRI, DOKONCA
ANI VTEDY, AK BOL ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI ABBYY INFORMOVANÝ O
MOŽNOSTI TAKEJTO STRATY, POŠKODENIA, NÁROKOV ALEBO NÁKLADOV, ANI
ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY KTOREJKOĽVEK TRETEJ OSOBY. VYŠŠIE UVEDENÉ
OBMEDZENIA A VÝNIMKY PLATIA V ROZSAHU STANOVENOM PRÍSLUŠNOU
LEGISLATÍVOU VAŠEJ KRAJINY. VÝHRADNÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ
SPOLOČNOSTI ABBYY SÚVISIACA S TOUTO EULA JE LIMITOVANÁ PÔVODNOU
NÁKUPNOU CENOU SOFTVÉRU, AK BOLA STANOVENÁ.

15.3.4.

Obmedzenia týkajúce sa SOFTVÉRU zakúpeného v USA.
15.3.4.1. Vládne využitie. Ak sa SOFTVÉR používa vládou USA (United States
Government) alebo jej ľubovoľnou agentúrou (US Government agency),
platia nasledujúce doplnkové dojednania: (1) Restricted Computer Software,
ako je definovaný v klauzule „Rights in Data-General clause at Federal
Acquisition Regulations 52.227-14“; a (2) akékoľvek používanie, duplikácia
alebo odhalenie vládou je predmetom reštrikcií, ako je to vyhlásené v
pododseku (c)(1)(ii) klauzuly „Rights in Technical Data and Computer
Software clause DFARS 252.227-7013“.
15.3.4.2. Vývozné pravidlá. Súhlasíte, že nesmiete vyviezť ani reexportovať
SOFTVÉR, ak by ste tým porušili akékoľvek vývozné pravidlá v rámci
zákonov krajiny, v ktorej bol SOFTVÉR zakúpený alebo inak získaný. Ďalej
vyhlasujete a zaručujete, že vám platná legislatíva nezakazuje získať

SOFTVÉR.
15.3.5.

Kód tretích strán. Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb
DOT ne DOT jp>. Všetky práva vyhradené. Redistribúcia a používanie zdrojového a
binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s nasledujúcimi
podmienkami. Súčasťou redistribuovaného zdrojového kódu musí byť vyššie uvedená
poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie
sa zodpovednosti. Súčasťou redistribuovaného binárneho kódu musí byť vyššie
uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené
zrieknutie sa zodpovednosti alebo iné materiály, ktoré sú súčasťou distribúcie.
TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ AUTOROM A PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO
JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTOR ANI
PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE,
NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB;
STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI)
SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU
ZODPOVEDNOSTI,
V
ZMLUVNEJ
FORME,
NA
ZÁKLADE
PRIAMEJ
ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ
ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM
PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ
TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

15.3.6.

Časť MD5 tohto softvéru je odvodená z algoritmu MD5 Message-Digest spoločnosti
RSA Data Security, Inc. Mersenne Twister Copyright © 2006,2007 Mutsuo Saito,
Makoto Matsumoto a Hiroshima University. Všetky práva vyhradené. Redistribúcia a
používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v
súlade s týmito podmienkami: Súčasťou redistribuovaného zdrojového kódu musí byť
vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie
uvedené zrieknutie sa zodpovednosti. Súčasťou redistribuovaného binárneho kódu
musí byť vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a
nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti alebo iné materiály, ktoré sú súčasťou
distribúcie. Názov Hirošimskej univerzity ani mená prispievateľov nemožno použiť pri
podpore či propagácii produktov vytvorených na základe tohto softvéru bez
predchádzajúceho písomného súhlasu.
TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A
PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI
PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK
TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI
NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA
NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU;
ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V
ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO
DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ
BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO
SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD
UPOZORNENÍ.

15.4.

OpenSSL
15.4.1.

Licencia OpenSSL

Copyright (c) 1998 – 2016 The OpenSSL Project. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL určený na použitie v
súprave nástrojov OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
Copyright (C) 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všetky práva vyhradené.
Tento produkt obsahuje
(eay@cryptsoft.com)

kryptografický

softvér,

ktorý

napísal

Eric

Young

Eric Young je autorom častí použitej knižnice.
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý napísal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Na nástroje OpenSSL sa vzťahuje dvojitá licencia, t. j. na súpravu nástrojov sa
vzťahujú podmienky licencie OpenSSL aj pôvodnej licencie SSLeay.
Texty licencií nájdete na stránke https://www.openssl.org/source/license.html.
15.5.

PDF-XChange
Norma PDF-XChange (c) 2001 – 2013 od spoločnosti Tracker Software Products Ltd.
15.5.1.

Udelenie licencie a obmedzenia. Spoločnosť ABBYY vám zaručuje neexkluzívne právo
na používanie softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU za podmienok
platných v tejto licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA). Môžete si urobiť
jednu záložnú kópiu softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU za
predpokladu, že záložná kópia nebude inštalovaná ani používaná na žiadnom počítači.

15.5.2.

Práva duševného vlastníctva. Softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU je
majetkom spoločnosti Tracker Software Products Ltd. a jej dodávateľov a jeho
štruktúra, organizácia a kód sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Tracker
Software Products Ltd a jej dodávateľov. Softvér PDF-XChange je chránený aj
ustanoveniami zákona USA o autorských právach a medzinárodnej zmluvy. Softvér
PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU nesmiete kopírovať, okrem prípadov
stanovených touto zmluvou EULA. Ľubovoľné kópie povolené v súlade s touto zmluvou
EULA musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské právo a ostatné upozornenia
o vlastníctve, ktoré sa v tomto SOFTVÉRI objavujú. Súhlasíte, že nebudete upravovať,
adaptovať, prekladať, uskutočňovať spätnú analýzu, dekompilovať alebo sa inak
pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU.
Okrem vyššie uvedeného vám táto zmluva EULA nezaručuje žiadne právo
intelektuálneho vlastníctva v softvéri PDF-XChange.

15.5.3.

Vývozné pravidlá. Súhlasíte s tým, že softvér PDF-XChange začlenený do SOFTVÉRU
nebude predávaný, prenášaný ani exportovaný do ľubovoľnej krajiny ani používaný
spôsobom zakázaným zákonom o riadení exportu Spojených štátov amerických alebo
ľubovoľnými inými vývoznými právami, obmedzeniami alebo nariadeniami (jedným
slovom „vývoznými pravidlami“). Navyše, ak je softvér PDF-XChange začlenený do
SOFTVÉRU identifikovaný ako položka podliehajúca kontrole na základe vývozných
pravidiel, vyjadrujete a zaručujete, že nie ste občanom ani inou súčasťou národa, na
ktorý bolo uvalené embargo, a že nemáte vývoznými pravidlami zakázané prijatie
softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU. Všetky práva na používanie
softvéru PDF-XChange začleneného do SOFTVÉRU sú zaručené za podmienky, že ak
nesplníte podmienky tejto zmluvy EULA, o všetky tieto práva prídete.

15.5.4.

Ochranné známky. PDF-XChange Drivers sú buď registrovanými obchodnými
značkami, alebo obchodnými značkami spoločnosti Tracker Software Products Ltd. v
Spojenom kráľovstve, v Kanade a/alebo v ostatných krajinách.

15.6.

Spoločnosť Microsoft Corporation
15.6.1.

Aby bolo možné spustiť zabudované aplikácie C++ používajúce Microsoft® Visual
Studio® 2015, sú použité technológie spoločnosti Microsoft alebo ich časti (v ďalšom
uvádzané ako „technológie spoločnosti Microsoft") uvedené v odseku 15.6.1.1.
Technológie spoločnosti Microsoft sú distribuované v rámci Licenčných podmienok
softvéru spoločnosti Microsoft, ktoré sú súčasťou technológií spoločnosti Microsoft.
15.6.1.1. Technológie spoločnosti Microsoft použité v SOFTVÉRI:
• Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library
© Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft a Visual
Studio sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo iných krajinách.
• Knižnica Microsoft Visual C++ 2015 OMP
© Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft a Visual
Studio sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo iných krajinách.
15.6.1.2. Technológie spoločnosti Microsoft sú licencované, nepredávajú sa. Licenčné
podmienky softvéru spoločnosti Microsoft a táto zmluva EULA vám dávajú
len niektoré práva na používanie technológií spoločnosti Microsoft.
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Okrem prípadu,
kedy vám platné zákony dajú napriek tomuto obmedzeniu viac práv, smiete
používať technológie spoločnosti Microsoft len výslovne v súlade s
licenčnými podmienkami k softvéru spoločnosti Microsoft a v súlade s touto
EULA. Takto teda musíte dodržiavať všetky technické obmedzenia v
technológiách spoločnosti Microsoft, ktoré vám umožňujú používať tieto
technológie len určitými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete na
www.microsoft.com/licensing/userights. Nesmiete:
• pracovať mimo akýchkoľvek technických obmedzení v technológiách
Microsoft;
• uskutočňovať spätnú analýzu, dekompilovať technológie spoločnosti
Microsoft, alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru okrem
stanoveného: (i) ak je to povolené príslušným zákonom nehľadiac na toto
obmedzenie; alebo (ii) ak sa vyžaduje ladenie zmien vykonaných v rámci
nižšej všeobecnej verejnej licencie GNU, ktoré sú zahrnuté do technológií
spoločnosti Microsoft a prepojené s týmito technológiami;
• odstraňovať, minimalizovať, blokovať alebo upravovať akékoľvek
upozornenia spoločnosti Microsoft alebo dodávateľov spoločnosti
Microsoft;
• používať technológie spoločnosti Microsoft akýmkoľvek spôsobom v
rozpore so zákonom;
• zdieľať, publikovať, poskytovať alebo prenajímať technológie spoločnosti
Microsoft, alebo poskytovať technológie spoločnosti Microsoft ako
samostatne hosťované riešenie pre používanie inými osobami;
15.6.1.3. Exportné obmedzenia. Technológie spoločnosti Microsoft, služby on-line,

profesionálne služby a vzťahujúca sa technológia sú predmetom exportnej
legislatívy USA. Musíte dodržiavať všetky platné medzinárodné a národné
zákony, vrátane Zákona o riadení exportu USA, medzinárodných
prepravných nariadení, sankčných programov úradu kontroly zahraničných
aktív (OFAC) a obmedzení destinácií koncových používateľov a koncového
použitia vládou USA a inými vládami, vzťahujúcich sa na produkty, služby a
technológie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete na
www.microsoft.com/exporting.
15.6.2.

V SOFTVÉRI sa využívajú technológie spoločnosti Microsoft Corporation alebo ich
časti (ďalej len „technológie spoločnosti Microsoft“) uvedené v tomto dokumente.
Technológie spoločnosti Microsoft sú distribuované v rámci Licenčných podmienok
softvéru spoločnosti Microsoft, ktoré sú súčasťou technológií spoločnosti Microsoft.
15.6.2.1. Technológie spoločnosti Microsoft použité v SOFTVÉRI:
• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (TIEŽ ZNÁME
AKO MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING
KIT)
© 2005 – 2006 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft
je buď registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo iných krajinách.
15.6.2.2. Technológie spoločnosti Microsoft sú licencované, nepredávajú sa. Táto
zmluva EULA vám poskytuje iba niektoré práva na používanie technológií
spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné
práva. Okrem prípadu, kedy Vám platné zákony dajú napriek tomuto
obmedzeniu viac práv, smiete používať technológie spoločnosti Microsoft len
výslovne v súlade s licenčnými podmienkami k softvéru spoločnosti Microsoft
a v súlade s touto EULA. Takto teda musíte dodržiavať všetky technické
obmedzenia v technológiách spoločnosti Microsoft, ktoré Vám umožňujú
používať tieto technológie len určitými spôsobmi. Nesmiete:
• používať technológie spoločnosti Microsoft na akýkoľvek iný účel, než na
ktorý sú určené. Účelom technológií spoločnosti Microsoft je
implementácia kóderov a/alebo dekóderov HD Photo do produktov súlade
so špecifikáciou XML, ktoré vyhovujú a podporujú súborový formát HD
Photo 1.0 (takisto známy aj ako súborový formát Windows Media Photo
1.0), ako je definované v špecifikácii/špecifikáciách poskytnutých
technológii spoločnosti Microsoft.
• publikovať technológie spoločnosti Microsoft na iné účely;
• prenajímať, poskytovať alebo požičiavať technológie Microsoft;
• prenášať technológie spoločnosti Microsoft alebo tieto licenčné
podmienky softvéru Microsoft na žiadnu inú tretiu stranu, ako je výslovne
povolené nižšie.
15.6.2.3. Exportné obmedzenia. Technológie spoločnosti Microsoft sú predmetom
exportných zákonov a nariadení Spojených štátov amerických. Musíte
dodržiavať všetky domáce a medzinárodné exportné zákony a nariadenia
týkajúce sa technológií spoločnosti Microsoft. Tieto zákony zahŕňajú
obmedzenia destinácií, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie
informácie nájdete na www.microsoft.com/licensing/userights.

15.6.3.

Na podporu integrácie produktu Microsoft Outlook sú použité technológie spoločnosti
Microsoft Corporation alebo ich častí (v ďalšom označované ako „Technológie
spoločnosti Microsoft“) uvedené v odseku 15.6.3.1. Technológie spoločnosti Microsoft
sú distribuované v rámci Licenčných podmienok softvéru spoločnosti Microsoft, ktoré sú
súčasťou technológií spoločnosti Microsoft.
15.6.3.1. Technológie spoločnosti Microsoft použité v SOFTVÉRI:
MICROSOFT Outlook 2010: Hlavičkové súbory MAPI Header Files
© 2009 – 2010 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft je
buď registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo
iných krajinách.
15.6.3.2. Technológie spoločnosti Microsoft sú licencované, nepredávajú sa. Licenčné
podmienky softvéru spoločnosti Microsoft a táto zmluva EULA vám dávajú
len niektoré práva na používanie technológií spoločnosti Microsoft.
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Okrem prípadu,
kedy vám platné zákony dajú napriek tomuto obmedzeniu viac práv, smiete
používať technológie spoločnosti Microsoft len výslovne v súlade s
licenčnými podmienkami k softvéru spoločnosti Microsoft a v súlade s touto
EULA. Takto teda musíte dodržiavať všetky technické obmedzenia v
technológiách spoločnosti Microsoft, ktoré vám umožňujú používať tieto
technológie len určitými spôsobmi. Nesmiete:
• pracovať mimo akýchkoľvek technických obmedzení v technológiách
Microsoft;
• vykonávať spätnú analýzu, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť
zdrojový kód technológií spoločnosti Microsoft okrem prípadu ak to platná
legislatíva výslovne napriek tomuto obmedzeniu povoľuje a len v rozsahu
určenom platnou legislatívou;
• vytvárať viac kópií technológií spoločnosti Microsoft, než je uvedené v
licenčných podmienkach pre softvér spoločnosti Microsoft a v tejto zmluve
EULA alebo povolené v platnej legislatíve napriek tomuto obmedzeniu;
• publikovať technológie spoločnosti Microsoft pre iných;
• prenajímať, poskytovať alebo požičiavať technológie Microsoft; alebo
• používať technológie Microsoft na komerčné služby softvérového
hostingu.
15.6.3.3. Exportné obmedzenia. Technológie spoločnosti Microsoft sú predmetom
exportných zákonov a nariadení Spojených štátov amerických. Musíte
dodržiavať všetky domáce a medzinárodné exportné zákony a nariadenia
týkajúce sa technológií spoločnosti Microsoft. Tieto zákony zahŕňajú
obmedzenia destinácií, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie
informácie nájdete na www.microsoft.com/licensing/userights.

15.6.4.

Na umožnenie aplikáciám napísaných pomocou vývojových nástrojov spoločnosti
Microsoft vytvoriť natívne Windows aplikácie na báze XML sú použité technológie
spoločnosti Microsoft alebo ich časti (v ďalšom uvádzané ako Technológie spoločnosti
„Microsoft“) uvedené v odseku 15.6.4.1. Technológie spoločnosti Microsoft sú
distribuované v rámci Licenčných podmienok softvéru spoločnosti Microsoft, ktoré sú
súčasťou technológií spoločnosti Microsoft.

15.6.4.1. Technológie spoločnosti Microsoft použité v SOFTVÉRI:
• MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981 – 2008. Všetky práva vyhradené. Microsoft
je buď registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo iných krajinách.
15.6.4.2. Technológie spoločnosti Microsoft sú licencované, nepredávajú sa. Licenčné
podmienky softvéru spoločnosti Microsoft a táto zmluva EULA vám dávajú
len niektoré práva na používanie technológií spoločnosti Microsoft.
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Okrem prípadu,
kedy vám platné zákony dajú napriek tomuto obmedzeniu viac práv, smiete
používať technológie spoločnosti Microsoft len výslovne v súlade s
licenčnými podmienkami k softvéru spoločnosti Microsoft a v súlade s touto
EULA. Takto teda musíte dodržiavať všetky technické obmedzenia v softvéri,
ktoré vám umožňujú použitie tohto softvéru len určitými spôsobmi.
15.6.4.3. Exportné obmedzenia. Technológie spoločnosti Microsoft sú predmetom
exportných zákonov a nariadení Spojených štátov amerických. Musíte
dodržiavať všetky domáce a medzinárodné exportné zákony a nariadenia
týkajúce sa technológií spoločnosti Microsoft. Tieto zákony zahŕňajú
obmedzenia destinácií, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie
informácie nájdete na www.microsoft.com/licensing/userights.
15.7.

Písma Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular
15.7.1.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, s vyhradeným názvom písma Miama
Nueva.

15.7.2.

Autorské právo písma Pecita (c) 2009 – 2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), s
vyhradeným názvom písma Pecita.

15.7.3.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) s vyhradeným názvom
písma „Bad Script“.

15.7.4.

Tento softvér písma je licencovaný v rámci licencie SIL Open Font License, verzia 1.1.
Táto licencia je skopírovaná nižšie a takisto je dostupná s často kladenými otázkami
(FAQ) na: http://scripts.sil.org/OFL

15.7.5.

LICENCIA SIL OPEN FONT verzia 1.1 – 26. február 2007
15.7.5.1. PREAMBULA
Cieľom Licencie otvorených písem (Open Font License – OFL) je stimulovať
celosvetový vývoj spoločných projektov ohľadom písiem, podporovať snahy o
vytváranie písiem akademickými a lingvistickými komunitami a poskytovať
zdarma a otvorený pracovný rámec na zdieľanie a vytvorenie lepších
partnerských vzťahov s inými.
OFL umožňuje používanie licencovaných písiem, ich študovanie, úpravu a
redistribúciu zdarma, pokiaľ sa nepredávajú samostatne. Požiadavka vrátane
prác z nich odvodených môžu byť súčasťou, vložené, redistribuované
a/alebo predávané s akýmkoľvek softvérom, ak nebudú akékoľvek vyhradené
mená použité v odvodených prácach. Písma a ich odvodeniny však nemôžu
byť zverejnené pod akýmkoľvek iným typom licencie. Požiadavka na to, aby

písma zostali v rámci tejto licencie sa nevzťahuje na akýkoľvek dokument
vytvorený použitím písiem alebo ich derivátov.
15.7.5.2. DEFINÍCIE
„Softvér písiem“ označuje súpravu súborov publikovanú vlastníkom
(vlastníkmi) autorského práva v rámci tejto licencie a jednoznačne takto
zadefinovanými. Toto môže zahŕňať zdrojové súbory, vstavané skripty a
dokumentáciu.
„Vyhradený názov písma“ označuje akékoľvek mená špecifikované po
vyhláseniach o autorských právach.
„Originálna verzia“ označuje kolekciu komponentov písmového softvéru ako
distribuované vlastníkom autorských práv.
„Modifikovaná verzia“ označuje akýkoľvek derivát vytvorený pridaní do,
zmazaním, alebo náhradou -- v časti alebo v celku -- akýchkoľvek
komponentov originálnej verzie, zmenením formátov alebo prenesením
písmového softvéru do nového prostredia.
„Autor“ označuje každého dizajnéra, inžiniera, programátora, technického
spisovateľa alebo inú osobu, ktorá prispievala k softvéru písma.
15.7.5.3. POVOLENIA A PODMIENKY
Týmto sa udáva povolenie, zadarmo, akejkoľvek osobe získavať a kopírovať
písmový softvér na účely štúdia, kopírovania, zlučovania, začleňovania,
úpravy, redistribúcie a predávania upravených a modifikovaných kópií
softvéru písma, ak sú dodržané nasledujúce podmienky:
1) Ani písmový softvér ani jeho samostatné časti nemôžu byť v originálnych
alebo modifikovaných verziách samostatne predávané.
2) Originálne alebo modifikované verzie písmového softvéru môžu byť
včlenené, redistribuované a/alebo predávané s akýmkoľvek softvérom, a
každá kópia obsahuje vyššie uvedené oznámenie o autorskom práve a
túto licenciu. Toto môže byť zahrnuté do samostatných textových
súborov, človekom čítaných hlavičiek alebo v príslušných poliach metadát
čítaných strojom v texte alebo v binárnych súboroch, pokiaľ si používateľ
tieto polia môže jednoducho prezerať.
3) Žiadna modifikovaná verzia písmového softvéru nesmie používať
vyhradené názvy písiem, ak to nie je výslovne písomne dovolené
príslušným držiteľom autorských práv. Toto obmedzenie sa vzťahuje len
na primárny názov písma ako je prezentovaný používateľom.
4) Meno (mená) vlastníka (vlastníkov) autorských práv alebo autora
(autorov) písmového softvéru by sa nemalo používať na propagáciu,
podporu alebo reklamu akejkoľvek modifikovanej verzie, s výnimkou
oznamu prispenia vlastníka (vlastníkov) autorských práv a autora
(autorov) s ich výslovným písomným povolením.
5) Písmový softvér, modifikovaný alebo nemodifikovaný, čiastočne alebo
ako celok sa musí distribuovať celý v rámci tejto licencie a nesmie byť
distribuovaný pod akoukoľvek inou licenciou. Požiadavka zachovania
písiem v rámci tejto licencie sa nevzťahuje na akékoľvek dokumenty
vytvorené písmovým softvérom.

15.7.5.4. UKONČENIE
V prípade porušenia akejkoľvek z vyššie uvedených podmienok sa táto
licencia ruší a je neplatnou.
15.7.5.5. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
TENTO SOFTVÉR NA TVORBU PÍSMA JE POSKYTOVANÝ „TAK AKO JE“,
BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VYSLOVENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ,
VRÁTANE,
NO
NIE
OBMEDZENE,
AKÝCHKOĽVEK
ZÁRUK
PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ CIEĽ POUŽITIA A
NEPORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV, PATENTOVÝCH, OBCHODNÝCH
ALEBO INÝCH PRÁV. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NENESÚ ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRÁVNE NÁROKY, ŠKODY ČI INÉ
ZÁVÄZKY, VRÁTANE ĽUBOVOĽNÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH,
NEPRIAMYCH,
NÁHODNÝCH
ALEBO
NÁSLEDNÝCH
ŠKÔD
VYPLÝVAJÚCICH ZO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, CIVILNÝCH DELIKTOV
ČI INAK, KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM
ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR PÍSMA ALEBO INÝMI
FORMAMI MANIPULÁCIE SO SOFTVÉROM PÍSMA.
15.8.

LibJPEG
Tento softvér čiastočne ťaží z práce skupiny Independent JPEG Group.

15.9.

Knižnica FreeType Library
Časti tohto softvéru sú chránené podľa autorského zákona © 2009 Projekt FreeType
(www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.

15.10. Kakadu Software
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. Všetky
práva vyhradené.
15.11. pixtran (pixtools)
© Autorské práva 2007 EMC Corporation. Všetky práva vyhradené.
Práva duševného vlastníctva spoločnosti EMC a poskytovateľov licencií spoločnosti EMC v
softvéri sú chránené podľa všetkých právnych teórií, ktoré sa vzťahujú na geografickú oblasť,
kde sa softvér používa.
Spoločnosť ABBYY Vám neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v mene spoločnosti EMC.
Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosťou EMC.
15.12. TWAIN Header
Súprava nástrojov TWAIN je distribuovaná tak ako je. Vývojár a distribútori súpravy nástrojov
TWAIN vyslovene odmietajú poskytnutie akýchkoľvek, či už implikovaných, vyslovených alebo
zákonných záruk, vrátane, avšak nie výlučne, implikovaných záruk predajnosti, porušenia práv
tretej strany a vhodnosti na konkrétny účel použitia. Ani vývojári, ani distribútori nebudú v
žiadnom prípade zodpovedať za škody, či už priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo
dôsledkové ako výsledok reprodukcie, modifikácie, distribúcie alebo iného použitia súpravy
nástrojov TWAIN.
15.13. SOFTVÉR môže obsahovať softvér tretích strán. Informáciu o softvéri tretej strany a o licenciách
pre takýto softvér tretej strany nájdete v SOFTVÉRI a/alebo v dokumentácii sprevádzajúcej
SOFTVÉR.

16. Rozhodujúce právo
16.1.

Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku, Belize, Kostarike,
El Salvádore, Guatemale, Hondurase, Montserrate, Nikarague, Paname, Ostrovoch Turks a
Kaikos, Panenských ostrovoch alebo na Taiwane, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade
so zákonmi štátu Kalifornia v Spojených štátoch amerických. V súvislosti so spormi, ktoré môžu
vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou EULA a týmto SOFTVÉROM, súhlasíte s výhradnou súdnou
príslušnosťou federálnych alebo štátnych súdov v okrese Santa Clara v štáte Kalifornia. Na
vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že ak bol softvér získaný v Spojených štátoch
amerických, získali ste (zakúpili ste si) softvér od spoločnosti ABBYY USA Software House, Inc.

16.2.

Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Japonsku, riadi sa táto EULA platnými zákonmi krajiny Japonsko a
zmluvné strany súhlasia s výhradnou súdnou príslušnosťou jurisdikcii Okresného súdu v Tokiu, v
Japonsku.

16.3.

Pri zakúpení SOFTVÉRU v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike,
Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku,
Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Lotyšsku, Litve,
Estónsku alebo ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, ktorý nie je priamo uvedený v
článku 16.4 tejto zmluvy EULA, alebo vo Švajčiarsku, Nórsku, na Islande alebo v
Lichtenštajnsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Iraku, Izraeli, republike Severné
Macedónsko, Turecku, Srbsku, Čiernej Hore, Moldavsku a v Ukrajine, sa táto zmluva EULA riadi
a vykladá v súlade s hmotným právom Nemecka. Výhradná súdna príslušnosť rozhodovať o
všetkých sporoch ohľadom tejto zmluvy EULA. prináleží mníchovským súdom.

16.4.

Ak bol SOFTVÉR získaný v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Írskej
republike, na Kajmaních ostrovoch, v Gibraltáre, Guernsey, na ostrove Man, Jersey a Britských
Panenských ostrovoch, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Anglicka a
Walesu a strany prijímajú výlučnú právomoc súdov Anglicka a Walesu.

16.5.

Ak ste si SOFTVÉR zaobstarali v Austrálii, Novom Zélande, Papui Novej Guinei, Vianočných
ostrovoch, Kokosových ostrovoch (Keeling Islands), Cookových ostrovoch, Fidži, Ostrove Niue,
Norfolských ostrovoch, Ostrove Tokelau, táto zmluva EULA siadi a vykladá podľa zákonov štátu
Nový Južný Wales, Austrália, a zmluvné strany uznávajú výhradnú súdnu príslušnosť štátnych a
federálnych súdov štátu Nový Južný Wales.

16.6.

Ak bol SOFTVÉR získaný v Rusku, Bielorusku, Kazachstane alebo v akejkoľvek inej krajine SNŠ
s výnimkou Moldavska, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade s hmotným právom
platným v Ruskej federácii.

16.7.

Ak platí článok 16.6 a vy ste právnická osoba alebo súkromný podnikateľ (osoba podnikajúca vo
vlastnom mene bez použitia štruktúry spoločnosti alebo partnerov), výhradnú súdnu právomoc v
súvislosti so všetkými spormi súvisiacimi s touto zmluvou EULA má Arbitrážny súd v Moskve v
Ruskej federácii. Ak platí článok 16.6 a vy ste fyzická osoba, výhradnú súdnu príslušnosť pri
všetkých sporoch súvisiacich s touto zmluvou EULA má Butyrský obvodný súd v Moskve v
Ruskej federácii.

16.8.

V prípadoch popísaných v článkoch 16.1 - 16.7, sa táto zmluva EULA nebude riadiť pravidlami
riešenia konfliktov právnych systémov ľubovoľného právneho systému ani Dohovoru Organizácie
spojených národov pre medzinárodný predaj tovarov (United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods), uplatnenie ktorých je výslovne vylúčené.

16.9.

Ak bol SOFTVÉR získaný (zakúpený) v inej krajine ako v krajinách určených v článkoch 16.1 16.7, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade s hmotnoprávnymi zákonmi krajiny, v ktorej
ste SOFTVÉR získali (zakúpili).

17. Ukončenie platnosti

17.1.

Ak nebolo inak dohodnuté so spoločnosťou ABBYY v samostatnej písomnej zmluve alebo ak nie
je uvedené inak v tejto zmluve EULA alebo v dokumentácii SOFTVÉRU, táto zmluva EULA je
účinná bez časového obmedzenia odo dňa, kedy po prvý raz vyjadríte svoj súhlas ako sa uvádza
na začiatku zmluvy EULA alebo tak dlho, ako to dovoľujú platné zákony. V rozsahu, v akom sa
platnými zákonmi vyžaduje vyhlásenie o uplynutí doby platnosti tejto zmluvy EULA, táto zmluva
EULA bude platiť tak dlho, ako je dovolené, avšak v každom prípade aspoň tak dlho, pokiaľ platia
autorské práva k SOFTVÉRU, a v tomto prípade platnosť automaticky uplynie bez ďalšieho
oznámenia po uplynutí takejto doby platnosti.

17.2.

Spoločnosť ABBYY môže bez ujmy pre akékoľvek iné práva ukončiť platnosť tejto zmluvy EULA,
ak nedodržíte podmienky a dojednania tejto zmluvy EULA. V takom prípade ste povinní zničiť
všetky kópie SOFTVÉRU, všetkých jeho komponentov a SOFTVÉR odinštalovať zo všetkých
vašich Počítačov.

17.3.

Platnosť tejto zmluvy EULA môžete ukončiť zničením všetkých kópií SOFTVÉRU a jeho
komponentov a odinštalovaním SOFTVÉRU.

17.4.

Takýto spôsob ukončenia platnosti vás však nezbavuje povinnosti zaplatiť za SOFTVÉR.
Platnosť a účinnosť článkov 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a článku 3.4.4 pretrváva
aj po ukončení alebo uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy EULA bez akéhokoľvek ohľadu na
príčinu ukončenia platnosti a účinnosti, avšak z tejto skutočnosti nevyplýva ani nevzniká právo na
trvalé používanie SOFTVÉRU po ukončení alebo uplynutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy
EULA.

18. Rôzne
18.1.

V priebehu aktivácie, inštalácie, prevádzky, registrácie a/alebo technickej podpory a údržby
SOFTVÉRU môžete byť požiadaní, aby ste spoločnosti ABBYY poskytli určité osobné údaje (ako
napríklad vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti (ak je to
relevantné)) a technické informácie (ako napríklad charakteristiky vášho hardvéru, softvér tretej
strany, sériové číslo SOFTVÉRU). Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné
a/alebo technické informácie – v takom prípade nemusí byť možné poskytnúť Vám technickú
podporu alebo údržbu SOFTVÉRU, ktoré sú dostupného pre zákazníkov spoločnosti ABBYY,
ktorí poskytujú svoje osobné a/alebo technické informácie, ak je poskytnutie osobných a/alebo
technických informácií nevyhnutné na poskytnutie technickej podpory alebo údržby SOFTVÉRU
alebo je to podmienka takejto technickej podpory alebo údržby SOFTVÉRU a nie je to v rozpore
s platnými zákonmi. Spoločnosť ABBYY potrebuje napríklad na poskytnutie technickej podpory
spracovať Váš e-mail alebo telefónne číslo, aby s Vami mohla komunikovať. Súhlasíte, že
neposkytnete viac osobných a/alebo technických informácií ako spoločnosť ABBYY alebo
partner ABBYY požaduje. Súhlasíte tiež s tým, že vaše osobné a/alebo technické informácie
môžu byť spracované (najmä zbierané alebo inak používané) spoločnosťou ABBYY alebo jej
pobočkami či partnermi ABBYY pod podmienkou, že platné právne predpisy požadujú
zachovanie dôvernosti a bezpečnosti údajov. Viac informácií o spracovaní osobných údajov
nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na adrese
https://www.abbyy.com/privacy.

18.2.

SOFTVÉR môže periodicky nadväzovať internetové spojenie so zabezpečeným serverom
spoločnosti ABBYY pri kontrolách stavu SOFTVÉRU alebo preberaní aktualizácií a technických
informácií potrebných na fungovanie SOFTVÉRU.

18.3.

Spoločnosť ABBYY vám môže posielať e-maily obsahujúce najnovšie informácie o produktoch a
o spoločnosti, informácie o špeciálnych ponukách, rady na používanie produktu a iných
produktov, ako aj informácie týkajúce sa spoločnosti, ak má spoločnosť ABBYY na to legitímny
dôvod (napríklad váš súhlas s prijímaním takýchto informácií). Môžete kedykoľvek zrušiť ich
odber (https://www.abbyy.com/privacy).

18.4.

Ak budú v súvislosti s Vaším používaním tohto SOFTVÉRU voči Vám vznesené akékoľvek
nároky alebo vedené súdne procesy, musíte písomne informovať o tejto skutočnosti spoločnosť

ABBYY bezodkladne a vždy, ak je to možné, do troch (3) dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti
dozviete. Ste tiež povinný prijať všetky potrebné opatrenia umožňujúce spoločnosti ABBYY
podieľať sa na súdnom pojednávaní alebo vypočúvaní alebo prevziať obhajobu príslušných
nárokov alebo súdnych sporov na súde alebo rozhodcovskom súde a poskytnúť spoločnosti
ABBYY svoju plnú súčinnosť a všetky informácie, ktoré spoločnosť ABBYY považuje za užitočné
alebo potrebné na obhajobu alebo usporiadanie príslušných nárokov alebo súdnych sporov
bezodkladne po prijatí (a vždy, ak je to možné, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa prijatia)
takejto požiadavky od spoločnosti ABBYY.
18.5.

Pokiaľ to nie je dohodnuté zmluvnými stranami inak, softvérová licencia v rámci tejto zmluvy
EULA vyžaduje peňažnú odmenu. Odmenou podľa tejto zmluvy EULA je cena licencie stanovená
spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY, ktorá bude uhradená nimi
stanoveným platobným postupom, alebo môže byť zahrnutá do hodnoty zariadenia alebo
hardvéru, ktorý ste získali, alebo je súčasťou odmeny, ktorú máte zaplatiť za plnú verziu
SOFTVÉRU.

18.6.

Ak bude zistené, že ktorákoľvek časť tejto zmluvy EULA je neplatná alebo nevymáhateľná,
nebude to mať vplyv na platnosť zvyšnej časti zmluvy EULA, ktorá zostáva aj naďalej platná a
vymáhateľná v súlade s jej podmienkami.

