
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) 

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) mezi vámi a společností ABBYY se vztahuje na 

vaše používání Softwaru ABBYY®. Stažením, instalací nebo používáním Softwaru ABBYY nebo pokud 

tuto smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) výslovně přijmete, souhlasíte s tím, že budete vázáni 

podmínkami této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Souhlasíte s tím, že tato smlouva s koncovým 

uživatelem (EULA) je právně závazná a vymahatelná jako jakákoli písemná sjednaná smlouva, kterou 

jste podepsali. Pokud nemáte oprávnění nebo pověření uzavřít tuto smlouvu s koncovým uživatelem 

(EULA) nebo nesouhlasíte s jejími podmínkami, nepoužívejte Software ABBYY a deaktivujte ho, 

odinstalujte a odstraňte ho ze svých systémů a počítačů. 

1. Definice 

„ABBYY“ označuje: (i) subjekt společnosti ABBYY uvedený v Cenové nabídce, pokud jste zakoupili 

Software ABBYY přímo od společnosti ABBYY; nebo (ii) pokud jste Software ABBYY zakoupili od 

partnera nebo jinak prostřednictvím nabídky, pak subjekt společnosti ABBYY definovaný v souladu s 

pravidly uvedenými na webových stránkách společnosti ABBYY na adrese 

https://www.abbyy.com/eula/table/.    

„Obsah společnosti ABBYY“ znamená jakýkoli (a) obsah nebo údaje, které vám společnost ABBYY 

poskytne v rámci vašeho používání Softwaru ABBYY a (b) marketingové materiály společnosti ABBYY. 

„Softwarem ABBYY“ se rozumí softwarový produkt uvedený v Cenové nabídce a/nebo ve Specifických 

podmínkách pro daný produkt, jak je dále popsáno ve Specifických podmínkách pro daný produkt. 

„Přidružená společnost“ znamená jakoukoli společnost nebo firmu, která přímo nebo nepřímo ovládá 

nebo je ovládána nebo je pod společnou kontrolou s příslušnou stranou, kde „kontrola“ znamená: (a) 

vlastnictví více než 50 % příslušné strany; nebo (b) schopnost řídit záležitosti příslušné strany jakýmkoli 

zákonným způsobem (např. na základě Smlouvy, která umožňuje kontrolu). 

„Schválený zdroj“ označuje společnost ABBYY nebo Partnera společnosti ABBYY.  

 „Oprávnění uživatelé“ znamenají vaše uživatele, vaše přidružené společnosti, poskytovatele služeb 

třetích stran a každého z jejich příslušných uživatelů, kterým je povolen přístup k Softwaru ABBYY a jeho 

používání vaším jménem.  

„Důvěrné informace“ znamenají neveřejné vlastnické informace sdělující strany („Sdělující strana“) 

získané přijímající stranou („Příjemce“) v souvislosti s touto smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), 

které jsou (a) zřetelně označeny jako důvěrné, nebo, pokud jsou sděleny ústně, jsou Příjemci shrnuty 

písemně do 30 dnů a označeny jako důvěrné; nebo (b) informace, které by měly být vzhledem ke své 

povaze považovány za důvěrné.  Software a dokumentace společnosti ABBYY, včetně Zkušebních 

verzí, Zpětné vazby a Ochranných klíčů, jsou Důvěrné informace společnosti ABBYY.  

„Datum dodání“ znamená: (a) datum dohodnuté ve vaší Cenové nabídce nebo, (b) pokud není 

dohodnuto žádné datum, znamená: (i) datum, kdy společnost ABBYY dodá hmotný nosič obsahující 

Software ABBYY, nebo (ii) datum, kdy vám bude Software ABBYY k dispozici ke stažení. 

„Dokumentací“ se rozumí technické specifikace a uživatelské materiály distribuované společností 

ABBYY, které specifikují funkce a možnosti příslušného Softwaru ABBYY. 

„Distribuce ISV“ znamená distribuci koncovým uživatelům třetích stran ve spojení se softwarovým 

řešením třetí strany a/nebo se softwarovým řešením třetí strany nebo integrovanou do něj.  

„Cenovou nabídkou“ se rozumí písemný dokument vydaný společností ABBYY jako je závazná 

objednávka, dohoda, cenová nabídka nebo faktura specifikující Software ABBYY, který vám má být 

licencován, což může zahrnovat doplňky, množství, cenu, platební podmínky, Období předplatného, 

objemové jednotky a další podmínky. Každá Cenová nabídka bude závazná, jakmile ji vy i společnost 
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ABBYY podepíšete nebo jinak přijmete, a v případě rozporu mezi Cenovou nabídkou a touto smlouvou s 

koncovým uživatelem (EULA) bude mít přednost Cenová nabídka.  

„Partnerem“ se rozumí subjekt oprávněný společností ABBYY nabízet, propagovat a dále prodávat 

Software ABBYY a/nebo vám poskytnout Ochranný klíč (Ochranné klíče) k Softwaru ABBYY. 

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. 

„Specifickými podmínkami pro produkt“ se rozumějí podmínky, které se konkrétně vztahují na 

konkrétní část Softwaru ABBYY a které jsou uvedeny v dodatku A k této smlouvě s koncovým uživatelem 

(EULA) a tvoří její nedílnou součást. 

„Ochranným klíčem“ se rozumí softwarový klíč obsahující údaje o Softwaru ABBYY a používá se k 

ochraně autorských práv k softwaru ABBYY. Údaje uložené v Ochranném klíči odpovídají rozsahu licence 

a jsou součástí Softwaru ABBYY. 

„Podmínky SM“ znamenají podmínky společnosti ABBYY pro služby podpory a údržby související se 

Softwarem ABBYY. Podmínky SM se mohou čas od času změnit a tvoří nedílnou součást této smlouvy s 

koncovým uživatelem (EULA). Aktuální verze Podmínek SM je k dispozici na adrese 

https://www.abbyy.com/sm-terms/.  

„Předplatné“ znamená váš závazek zaplatit společnosti ABBYY poplatky za práva k užívání během 

Období předplatného na základě poplatků uvedených v příslušné Cenové nabídce a s ohledem na tuto 

platbu závazek společnosti ABBYY udělit vám Práva k užívání během Období předplatného.   

„Obdobím předplatného“ se rozumí období, během kterého vám společnost ABBYY uděluje Práva k 

užívání, období počínající Datem dodání a pokračující až do vypršení nebo ukončení Předplatného, 

během kterého máte právo používat příslušný Software ABBYY v souladu s touto smlouvou s koncovým 

uživatelem (EULA). 

„Podmínky předplatného“ znamenají Podmínky předplatného společnosti ABBYY, které jsou k dispozici 

na adrese https://www.abbyy.com/legal/subscription-terms/ a které jsou zde uvedeny formou odkazu a 

vztahují se na vaše Předplatné. 

„Práva k užívání“ znamenají vaše právo používat Software v souladu s podmínkami této smlouvy s 

koncovým uživatelem (EULA), jakýmikoli Specifickými podmínkami pro produkt, jakýmikoli Podmínkami 

předplatného a dokumentací. 

„Vy“ znamená právnickou osobu, která kupuje nebo jinak získává Software ABBYY.   

„Jednotkou objemu“ se rozumí transakce s dokumenty, dokumenty, stránkami nebo jinými typy 

informací, které mohou být zpracovávány s použitím Softwaru ABBYY.   

2. Práva k užívání  

2.1 Licence a právo na užívání; obnovení. Společnost ABBYY vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou a 

odvolatelnou licenci k používání Softwaru ABBYY během Období předplatného, a to za předpokladu, že 

uhradíte Poplatky za předplatné a budete dodržovat Práva k užívání. Pokud ve vaší Cenové nabídce není 

uvedeno jinak, vaše Období předplatného Softwaru ABBYY se automaticky obnoví v souladu s 

Podmínkami předplatného. 

2.2 Používání třetími stranami; žádná Distribuce ISV. Oprávněným uživatelům můžete povolit výkon 

Práva k užívání vaším jménem za předpokladu, že jste odpovědní za: (a) zajištění toho, že tito Oprávnění 

uživatelé dodržují tuto smlouvu s koncovým uživatelem (EULA); a (b) jakékoli porušení této smlouvy s 

koncovým uživatelem (EULA) těmito Oprávněnými uživateli.  Tato smlouva s koncovým uživatelem 

(EULA) nepovoluje Distribuci ISV.  Chcete-li používat Software ABBYY pro distribuci ISV, musíte mít 

samostatnou smlouvu se Schváleným zdrojem, který distribuci ISV výslovně povoluje. 
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2.3 Zkušební verze. Pokud vám společnost ABBYY udělí Práva k užívání Softwaru ABBYY na zkušební, 

hodnotící, beta hodnotící, předběžné či předkomerční vydání nikoli za účelem dalšího prodeje nebo 

jiného bezplatného prodeje (dále jen „Zkušební verze“), můžete zkušební verzi používat pouze pro 

demonstrační, ověřovací, testovací a podobné účely a pouze po omezenou dobu, jak je dále definováno 

v Ochranném klíči, Cenové nabídce nebo jinak písemně specifikováno společností ABBYY.  Společnost 

ABBYY může podle svého uvážení kdykoli přestat poskytovat Zkušební verzi a v takovém případě musíte 

okamžitě přestat používat Software ABBYY. Zkušební verzi nesmíte uvádět do produkčního prostředí. 

Společnost ABBYY poskytuje zkušební verzi „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, bez podpory a/nebo jakékoli výslovné 

či předpokládané záruky nebo odškodnění za jakékoli problémy nebo jiné záležitosti a společnost ABBYY 

nenese žádnou odpovědnost související s používáním Zkušební verze z vaší strany. 

2.4 Podpora a údržba. Není-li v příslušné Cenové nabídce uvedeno jinak, je vám v rámci Předplatného 

poskytována výchozí úroveň služeb podpory a údržby. Služby podpory a údržby vám budou poskytovány 

v souladu s Podmínkami SM. V případě rozporu mezi Podmínkami SM a touto smlouvou s koncovým 

uživatelem (EULA) mají přednost Podmínky SM. Jakýkoli doplňkový softwarový kód a jakákoli softwarová 

komponenta společnosti ABBYY, kterou vám společnost ABBYY poskytne v rámci služeb podpory a 

údržby, se považují za součást Softwaru ABBYY a podléhají podmínkám této smlouvy s koncovým 

uživatelem (EULA). Pokud si přejete mít rozšířenou úroveň podpory, můžete v případě, že na to máte 

nárok, zakoupit rozšířenou úroveň podpory a údržby ze Schváleného zdroje. 

2.5 Aktualizace a upgrady. Pokud společnost ABBYY v rámci předplatného poskytuje upgrady a 

aktualizace (obojí podle definice v Podmínkách SM), učiní tak v souladu s Podmínkami SM.  

2.6 Používání s produkty třetích stran. Používáte-li Software ABBYY společně s produkty třetích stran, 

je takové používání výhradně na vaše riziko. Jste zodpovědní za dodržování podmínek poskytovatelů 

třetích stran, včetně jejich zásad ochrany osobních údajů. Společnost ABBYY neposkytuje podporu ani 

nezaručuje průběžnou podporu integrace pro produkty, které nejsou nativní součástí Softwaru ABBYY. 

3. Omezení použití 

3.1 Obecná omezení Softwaru ABBYY. Není-li společností ABBYY výslovně písemně dohodnuto 

a/nebo stanoveno ve Specifických podmínkách pro produkt, nesmíte: (a) převádět, pronajímat, prodávat, 

sublicencovat, zpřístupňovat funkčnost jakéhokoli Softwaru ABBYY žádné třetí straně, povolovat 

kopírování celého Softwaru ABBYY nebo jeho části; (b) odstraňovat, upravovat nebo skrývat identifikaci 

Softwaru ABBYY, informace o autorských právech, vlastnických právech, duševním vlastnictví nebo jiné 

značky; (c) upravovat, měnit, opravovat chyby, překládat nebo vytvářet odvozená díla Softwaru ABBYY 

nebo přizpůsobovat (včetně jakýchkoli změn umožňujících spuštění Softwaru ABBYY na vašem 

hardwaru) nebo provádět jakékoli změny objektového kódu Softwaru ABBYY, aplikací a databází 

obsažených v Softwaru ABBYY, které nejsou uvedeny v Softwaru ABBYY a popsány v dokumentaci; (d) 

zpětně analyzovat, dekompilovat (tj. reprodukovat a transformovat objektový kód na zdrojový kód), 

dešifrovat, rozkládat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Softwaru ABBYY nebo jakékoli jeho 

části, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je tato činnost výslovně povolena platnými právními 

předpisy, bez ohledu na toto omezení; (e) poskytovat přístup k Softwaru ABBYY komukoli, s výjimkou 

Oprávněných uživatelů, mimo jiné v systému více uživatelů, virtuálním prostředí nebo prostřednictvím 

internetu (f) používat Obsah ABBYY jinak, než je povoleno, nebo (g) používat Software ABBYY na 

zařízeních, která nejsou autorizována společností ABBYY, nebo používat Software ABBYY, který je 

licencován pro konkrétní zařízení na jiném zařízení.  Pokud platné právní předpisy zakazují omezení 

takových činností, nesmí být takto zjištěné informace sděleny třetím stranám s výjimkou případů, kdy je 

takové sdělení vyžadováno zákonem, a tyto informace je nutno neprodleně sdělit společnosti ABBYY, 

přičemž všechny tyto informace budou považovány za důvěrné a chráněné informace společnosti 

ABBYY.  Společnost ABBYY si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou podle této smlouvy výslovně 

udělena. 

3.2 Ukončení životnosti.  Společnost ABBYY může ukončit životnost Softwaru ABBYY včetně všech 

funkcí jeho součástí („EOL“) uvedením písemného oznámení na adrese www.abbyy.com/support/eol/. 
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Pokud jste vy nebo váš Partner předplatili Poplatek za předplatné Softwaru ABBYY, který se před 

uplynutím vašeho aktuálního Období předplatného stane softwarem s ukončenou životností, společnost 

ABBYY vám buď (i) udělí Práva k užívání během předplaceného období předplatného, aniž by vám 

zaručila dostupnost jakékoli podpory a služeb údržby pro takový Software ABBYY, nebo (ii) vynaloží 

komerčně přiměřené úsilí k tomu, aby vás převedla na zásadním způsobem podobný Software ABBYY. 

Pokud společnost ABBYY nemá k dispozici zásadním způsobem podobný software ABBYY, společnost 

ABBYY připíše vám nebo vašemu partnerovi jakoukoli nevyužitou část předplaceného poplatku za 

předplatné softwaru ABBYY, jehož licence byla prohlášena za ukončenou („kredit EOL“). Kredit EOL 

bude vypočítán od posledního data, kdy bude příslušný Software ABBYY k dispozici, do posledního data 

příslušného Období předplatného. Kredit EOL lze použít pouze na budoucí nákup produktů společnosti 

ABBYY. 

3.3 Software třetích stran / open source software. Software ABBYY může obsahovat součásti jiného 

softwaru, které jsou majetkem příslušných vlastníků. Tyto součásti nejsou ve vlastnictví společnosti 

ABBYY a podléhají samostatným licenčním podmínkám, které je nutno dodržovat, jak je uvedeno v 

dokumentaci a/nebo je k dispozici online na adrese https://www.abbyy.com/eula/tpt/. Společnost ABBYY 

neposkytuje žádné záruky na žádný software třetích stran / opěn source software (software s otevřeným 

zdrojovým kódem). 

3.4 Vzorky kódu. „Vzorky kódu“ znamenají zdrojový kód vzorových aplikací, které používají Software 

ABBYY, který může být společností ABBYY zpřístupněn.  Vzorky kódu můžete zahrnout do svého 

softwarového řešení, ale všechny vzorky kódu jsou výhradním a výhradním vlastnictvím společnosti 

ABBYY.  Vlastnictví modifikací Vzorků kódu zůstává na straně, která takové úpravy provedla; pokud 

však zveřejníte změny provedené na Vzorcích kódu jejich odesláním do služby podpory a údržby 

společnosti ABBYY nebo jakýmkoli jiným způsobem, udělujete tímto neodvolatelnou, nevýhradní, trvalou, 

převoditelnou, bezplatnou licenci na výrobu, používání, prodej, nabídku prodeje, dovozu, vývozu, licence, 

sublicence a postoupení licence na vaše úpravy Vzorků kódu bez jakékoli odměny, která by vám 

náležela. Prohlašujete a zaručujete, že výše uvedená práva udělená společnosti ABBYY nebudou 

zatížena žádnými právy nebo břemeny třetích stran a že jste získali všechna nezbytná práva k udělení 

těchto práv společnosti ABBYY a že jste autorům těchto úprav případně zaplatili veškeré nezbytné 

odměny. Pokud si nepřejete udělit společnosti ABBYY licenci na úpravy Vzorků kódu, 

nesdělíte/nepředáte společnosti ABBYY zdrojový kód těchto úprav.  

3.5 Vlastnictví. Pokud není písemně domluveno jinak, nic v této smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) 

nepřevádí vlastnictví nebo neuděluje žádnou licenci k jakýmkoli právům duševního vlastnictví. Aniž by 

byla omezena obecnost výše uvedeného, ponecháváte si jakékoli vlastnictví svého obsahu a svého 

duševního vlastnictví a společnost ABBYY si ponechává vlastnictví Softwaru ABBYY a Obsahu ABBYY.  

4. Poplatky 

Vaše používání Softwaru ABBYY licencovaného na základě této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) 

je podmíněno zaplacením poplatků uvedených v Cenové nabídce nebo nákupních podmínkách 

uzavřených s vaším Schváleným zdrojem. Tyto poplatky nezahrnují daně a jiná cla a odvody, za které 

zodpovídáte vy. Platební a fakturační podmínky jsou k dispozici v Podmínkách předplatného. V rozsahu 

povoleném zákonem jsou Cenové nabídky pro Software ABBYY nezrušitelné a nevratné. Používáte-li 

software ABBYY nad rámec jakýchkoli omezení uvedených ve vaší Cenové nabídce, Schválený zdroj 

vám může takové překročení fakturovat a vy souhlasíte s tím, že ho uhradíte.   

5. Důvěrné informace a používání dat  

5.1 Důvěrnost. Příjemce bude zachovávat mlčenlivost a vynaloží přiměřenou péči, aby zabránil 

vyzrazení jakýchkoli Důvěrných informací jakékoli třetí straně, s výjimkou svých zaměstnanců, 

Přidružených společností a dodavatelů, kteří je potřebují znát („Povolení příjemci“), po dobu 5 let od 

doby, kdy Příjemce obdrží příslušné Důvěrné informace, s výjimkou jakéhokoli Softwaru ABBYY (včetně 

jakéhokoli kódu nebo technické dokumentace související s takovým Softwarem ABBYY), u něhož 

povinnost mlčenlivosti přetrvává trvale nebo po nejdelší dobu povolenou platnými právními předpisy, 
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podle toho, která doba je kratší. Příjemce: (a) musí zajistit, aby se na jeho Povolené příjemce vztahovaly 

písemně potvrzené povinnosti mlčenlivosti, které nejsou méně omezující než povinnosti Příjemce podle 

této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), a (b) je odpovědný za jakékoli porušení tohoto článku 

Povolenými příjemci. Tyto povinnosti mlčenlivosti se nevztahují na informace, které: (i) jsou Příjemci 

známy bez povinnosti mlčenlivosti; (ii) jsou veřejně známé nebo se staly veřejně známými bez zavinění 

Příjemce; nebo (iii) jsou nezávisle vyvinuty Příjemcem. Příjemce může zveřejnit důvěrné informace 

Poskytovatele, pokud to vyžaduje nařízení, zákon nebo soudní příkaz, za předpokladu, že to Příjemce 

předem oznámí Sdělující straně (v rozsahu povoleném zákonem) a na náklady Sdělující strany 

přiměřeným způsobem spolupracuje na ochranných opatřeních prováděných Sdělující stranou. Na 

základě přiměřené žádosti Sdělující strany Příjemce buď vrátí, odstraní, nebo zničí všechny Důvěrné 

informace Sdělující strany a potvrdí provedení tohoto kroku. 

5.2 Zbývající informace. Pro společnost ABBYY je důležité, aby mohla využívat své dovednosti, 

zkušenosti, odborné znalosti, koncepci, nápady a know-how získané nebo získané při poskytování 

Softwaru ABBYY. Proto tímto souhlasíte s tím, že společnost ABBYY je oprávněna uchovávat a bez 

omezení používat jakékoli zobecněné znalosti, techniky, metodiky, postupy, procesy, dovednosti, 

zkušenosti, odborné poznatky, koncepty, nápady a know-how získané pracovníky společnosti ABBYY v 

průběhu poskytování Softwaru ABBYY vaší straně, a to výhradně v rozsahu, v jakém jsou tyto informace 

uchovávány v nehmotné podobě v paměti zaměstnanců společnosti ABBYY, ovšem bez záměrného 

učení se těchto informací nazpaměť nebo použití jakýchkoli vašich důvěrných informací k obnovení jejich 

paměti.  Nic v této smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) nelze vykládat tak, že brání společnosti 

ABBYY v takovém uchovávání a používání informací. Takové uchovávání a používání jakýchkoli výše 

uvedených informací také nelze vykládat jako porušení této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). 

5.3 Zpracovávání údajů. 

5.3.1. Společnost ABBYY nebude zpracovávat vaše osobní údaje a nebude mít přístup k vašim osobním 

údajům, a to s výjimkou případů, kdy v průběhu aktivace, instalace, provozu, registrace a/nebo podpory a 

údržby Softwaru ABBYY můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například jména, 

e-mailové adresy) a technických údajů (například vlastností vašeho hardwaru, softwaru třetích stran, 

sériového čísla vašeho Softwaru ABBYY). Můžete se rozhodnout, že společnosti ABBYY neposkytnete 

své osobní údaje a/nebo technické údaje, ovšem v takovém případě nebudete moci získat podporu a 

servisní služby pro Software ABBYY, které jsou k dispozici zákazníkům společnosti ABBYY, kteří 

poskytují své osobní údaje a/nebo technické údaje, pokud je poskytnutí osobních údajů a/nebo 

technických informací nezbytné pro poskytnutí podpory nebo údržby Softwaru ABBYY nebo je 

požadavkem na takovou podporu a údržbu Softwaru ABBYY a není v rozporu s platnými právními 

předpisy. Souhlasíte s tím, že neposkytnete více osobních údajů a/nebo technických údajů, než 

společnost ABBYY nebo Partner společnosti ABBYY vyžaduje, a že vaše osobní údaje a/nebo technické 

údaje mohou být zpracovány (včetně například shromažďování a/nebo jiného použití) společností ABBYY 

a/nebo jejími Přidruženými společnostmi nebo Partnery společnosti ABBYY v souladu s platnými zákony 

za předpokladu, že zůstane zachována důvěrnost a bezpečnost těchto údajů, pokud to vyžadují platné 

zákony. Další podrobnosti o tom, jak společnost ABBYY zpracovává vaše osobní údaje popsané v této 

části, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ABBYY, které jsou k dispozici na adrese 

https://www.abbyy.com/privacy/.  Používáte-li Software ABBYY na místě, kde místní zákony vyžadují, 

aby určený subjekt byl odpovědný za shromažďování údajů o jednotlivých koncových uživatelích a za 

přenos údajů mimo tuto jurisdikci (např. Srbsko a USA), berete na vědomí, že jste subjektem 

odpovědným za dodržování těchto zákonů. 

5.3.2. Společnost ABBYY nemá přístup k žádným osobním údajům v dokumentech, které zpracováváte 
pomocí Softwaru ABBYY. Berete na vědomí, že Software ABBYY může být v pravidelném internetovém 
spojení se serverem ABBYY za účelem kontroly stavu Softwaru ABBYY nebo stažení dalšího obsahu, 
informací nebo součástí. Společnost ABBYY podnikne přiměřené kroky s cílem, aby během takových 
spojení nebyly přenášeny žádné osobní údaje o vás nebo vašem počítači/zařízení. Berete na vědomí, že 
při používání Softwaru ABBYY jsou údaje o vašem používání Softwaru ABBYY a/nebo zdrojů 
automaticky zaznamenávány na serverech Společnosti ABBYY, a to včetně údajů o vašem systému 

https://www.abbyy.com/privacy/


(operačním systému, datech a časech přístupu), modelu vašeho počítače/zařízení a případně místního 
prostředí počítače/zařízení a údajů o historii vašeho používání Softwaru ABBYY. Tyto údaje nezahrnují 
obsah osobních údajů v dokumentech, které pomocí Softwaru ABBYY zpracováváte.  

5.3.3. Pokud pro to společnost ABBYY má legitimní důvod (pokud jste odsouhlasili, že takové informace 

chcete dostávat), může vám posílat e-maily obsahující novinky o produktech a společnosti, informace o 

speciálních nabídkách, rady k používání produktů a jiné informace související se společností. Svou 

e-mailovou adresu můžete ze seznamu adres společnosti ABBYY kdykoli odstranit kliknutím na odkaz 

pro zrušení odběru, který se nachází ve spodní části každého e-mailu. Budete také dostávat kritické 

informace týkající se provozu Softwaru ABBYY v e-mailových zprávách od společnosti ABBYY (e-maily 

související s heslem, oznámení o službách atd.). 

5.4 Zpětná vazba.  Souhlasíte s tím, že společnosti ABBYY poskytnete zpětnou vazbu týkající se 

testování a používání Softwaru ABBYY (včetně Zkušebních verzí), včetně hlášení chyb, nápadů nebo 

návrhů nebo hlášení nepřesností („Zpětná vazba“), a udělíte společnosti ABBYY celosvětovou, trvalou, 

bezplatnou licenci k používání veškeré takové Zpětné vazby, mimo jiné včetně práv k používání, 

publikování a šíření Zpětné vazby podle uvážení společnosti ABBYY.  Společnost ABBYY může použít 

jakoukoli vámi poskytnutou Zpětnou vazbu v souvislosti s vaším používáním Softwaru ABBYY jako 

součást svých obchodních operací a marketingových materiálů. Zpětnou vazbu a Software ABBYY 

můžete používat pro účely srovnávání pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti ABBYY. 

6. Odškodnění 

6.1 Reklamace. S výhradou výjimek uvedených v oddíle 6.2 vás společnost ABBYY odškodní proti 

konečnému rozsudku soudu nebo jakémukoli vyrovnání z jakéhokoli nároku třetí strany vůči vám, který 

tvrdí, že vaše používání Softwaru ABBYY v souladu s vašimi Právy k užívání porušuje právo duševního 

vlastnictví třetí strany (dále jen „Nárok na duševní vlastnictví“), za předpokladu, že: (a) společnosti 

ABBYY neprodleně (kdykoli je to proveditelné, nejpozději však do 7 dnů od obdržení) písemně oznámíte 

nárok na duševní vlastnictví a neprodleně (kdykoli je to proveditelné, nejpozději však do 7 dnů od 

obdržení žádosti společnosti ABBYY) poskytnete informace a dokumenty v přiměřené míře nutné k 

obhajobě nároku na duševní vlastnictví; (b) plně spolupracujete se společností ABBYY při obhajobě 

nároku na duševní vlastnictví; a (c) udělíte společnosti ABBYY plnou kontrolu nad obhajobou, odvoláním 

a vyrovnáním. Společnost ABBYY není povinna uhradit vám žádné náklady vzniklé před přijetím 

oznámení o nároku na duševní vlastnictví ze strany společnosti ABBYY. Tento oddíl 6.1 stanoví váš 

jediný a výhradní opravný prostředek a výhradní odpovědnost společnosti ABBYY za jakékoli nároky na 

duševní vlastnictví vůči vám. 

6.2 Výluky. Společnost ABBYY nemá žádnou povinnost odškodnění v souvislosti s jakýmkoli nárokem na 

duševní vlastnictví založeným na nebo v souvislosti s: (a) úpravou Softwaru ABBYY vámi nebo třetí 

stranou;  (b) dodržováním jakýchkoli specifikací nebo požadavků vámi nebo třetí stranou; (c) trváním 

potenciálního používání Softwaru ABBYY, vašimi potenciálními příjmy nebo službami; (d) vaší kombinací, 

provozem nebo používáním Softwaru ABBYY s produkty jiných výrobců než společnosti ABBYY nebo 

obchodními procesy; (e) vaším selháním při úpravách nebo výměně Softwaru ABBYY, jak to společnost 

ABBYY čas od času vyžaduje ; nebo (f) jakýmkoli Softwarem ABBYY poskytovaným jako Zkušební verze 

nebo zdarma. 

7. Záruky a prohlášení 

7.1 Výkon. Po dobu devadesáti (90) dnů od první dodávky Softwaru ABBYY společnost ABBYY 

zaručuje, že základní funkce Softwaru ve všech podstatných ohledech fungují, jak je uvedeno v přiložené 

dokumentaci a ve Specifických podmínkách specifických pro produkt.  Vaším jediným a výhradním 

prostředkem nápravy a výhradní odpovědností společnosti ABBYY za porušení výše uvedené záruky je, 

že za předpokladu, že společnosti ABBYY písemně oznámíte selhání základních funkcí, které nebudou 

fungovat tak, jak bylo v záruční době zaručeno, a dále za předpokladu, že společnost ABBYY je schopna 

takové selhání replikovat, bude společnost ABBYY pracovat na nápravě takového selhání a poskytne 

vám opravu nebo jinou nápravu chyb, jakmile to bude možné.  V případě, že společnost ABBYY nebude 



schopna poskytnout opravu, nápravu chyb nebo pracovní řešení do třiceti (30) pracovních dnů od 

replikace selhání, společnost ABBYY vám na vaši písemnou žádost vrátí poplatky zaplacené za 

nevyhovující Software spolu s částí poplatků za údržbu uhrazených za takový nevyhovující Software. 

7.2 Škodlivý kód. Společnost ABBYY vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby dodala Software ABBYY 

bez jakéhokoli kódu, který je navržen nebo zamýšlen tak, aby znemožňoval nebo bránil běžnému 

provozu nebo poskytoval neoprávněný přístup k sítím, systémům nebo Softwaru ABBYY, s výjimkou 

vynucování platných licenčních omezení. 

7.3 Kvalifikace. Oddíly 7.1 a 7.2 neplatí, je-li Software ABBYY: (a) upraven, s výjimkou úprav ze strany 

společnosti ABBYY; (b) vystaven nehodě nebo nedbalosti nebo instalaci či použití v rozporu s touto 

smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) nebo dokumentací; (c) poskytnut jako Zkušební verze nebo 

jinak poskytnut zdarma; (d) jiným produktem než produktem značky ABBYY; nebo (e) poskytnut jiným 

způsobem než Schváleným zdrojem. Na základě vašeho bezodkladného písemného oznámení 

Schválenému zdroji během záruční doby o porušení tohoto oddílu 7 ze strany společnosti ABBYY je 

vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy (pokud příslušné zákony nevyžadují jinak) možnost, že 

společnost ABBYY buď (i) opraví nebo vymění Software ABBYY, nebo (ii) vrátí Poplatek za předplatné 

uhrazený za období, kdy Software ABBYY byl v nevyhovujícím stavu (za posledních 12 měsíců, kdy 

Software ABBYY byl v nevyhovujícím stavu).  Pokud společnost ABBYY poskytne náhradu licenčních 

poplatků uhrazených společnosti ABBYY, musíte vrátit nebo zničit všechny kopie příslušného Softwaru 

ABBYY.  

7.4 Zřeknutí se odpovědnosti.  S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO ČÁSTI 7 

SPOLEČNOST ABBYY V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝSLOVNĚ 

ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO JINÉHO 

PŘEDPOKLÁDANÉHO TERMÍNU, POKUD JDE O OBCHODOVATELNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, 

VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, NEBO POKUD JDE O TO, ŽE 

SOFTWARE ABBYY BUDE BEZPEČNÝ, NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZ VAD.  

8. Odpovědnost 

8.1 Omezení škod.  SPOLEČNOST ABBYY ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, 

ZÁSTUPCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ 

NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, 

NÁKLADY NEBO VÝDAJE (MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY ÚSPOR 

A/NEBO PROMARNĚNÝCH VÝDAJŮ), AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ NÁROKU, NEBO JEDNÁNÍ 

VYPLÝVAJÍCÍHO ZE SMLOUVY, ZÁRUKY, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, 

VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ NEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO POUŽITÍ 

JAKÉHOKOLI SOFTWARU SPOLEČNOSTI ABBYY. 

8.2 Omezení odpovědnosti. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ABBYY ZA VEŠKERÉ 

NÁROKY A REKLAMACE VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ V ŽÁDNÉM 

PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ (A) CELKOVÉ LICENČNÍ POPLATKY UHRAZENÉ DRŽITELEM LICENCE 

NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY ZA SOFTWARE BĚHEM OBDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ 

BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DATU, KDY NÁROK VZNIKL, NEBO (B) DESET TISÍC 

AMERICKÝCH DOLARŮ (10 000,00 USD), A TO V OBOU PŘÍPADECH, I KDYŽ SPOLEČNOST 

ABBYY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.   

8.3 Použitelnost.  VÝŠE UVEDENÁ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE STRANY BYLY INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ 

OHLEDU NA SELHÁNÍ JAKÉHOKOLI JEJICH ZÁKLADNÍHO ÚČELU. 

9. Ukončení a pozastavení 



9.1 Pozastavení. Pokud porušíte oddíly 2.1, 3.1 nebo 11.7, společnost ABBYY může okamžitě pozastavit 

vaše Práva k užívání. 

9.2 Ukončení. Pokud jedna ze smluvních stran tuto smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) závažným 

způsobem poruší a toto porušení nenapraví do 30 dnů od obdržení písemného oznámení o porušení, 

může neporušující strana tuto smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) z tohoto důvodu vypovědět. 

Pokud porušíte ustanovení v oddílech 2.1, 3.1 nebo 11.7, může společnost ABBYY tuto smlouvu s 

koncovým uživatelem (EULA) okamžitě vypovědět.  Po ukončení platnosti smlouvy s koncovým 

uživatelem (EULA) musíte přestat používat Software ABBYY a zničit veškeré kopie Softwaru ABBYY a 

důvěrných informací, které máte pod kontrolou.  Po ukončení platnosti této smlouvy s koncovým 

uživatelem (EULA) ze strany společností ABBYY z důvodu jejího zásadního porušení z vaší strany 

uhradíte společnosti ABBYY nebo Schválenému zdroji veškeré nezaplacené poplatky až do konce v té 

době aktuálního Období předplatného. Pokud budete i nadále používat nebo přistupovat k jakémukoli 

Softwaru ABBYY po ukončení platnosti smlouvy, společnost ABBYY nebo Schválený zdroj vám mohou 

za takové další používání účtovat poplatek a vy souhlasíte s tím, že ho uhradíte. 

9.3 Nezrušitelnost. Oddíly 3, 5–11 zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti této smlouvy s koncovým 

uživatelem (EULA). 

10. Práva kontroly 

Během Období předplatného a po dobu 3 let po jeho ukončení podniknete přiměřené kroky k udržování 

úplných a přesných záznamů o používání Softwaru ABBYY a případně skutečných záznamů o 

objemových jednotkách („Záznamy“) za měsíce, které jsou předmětem kontroly, dostatečného k ověření 

souladu s touto smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) („Kontrola záznamů“). Po přiměřeném 

předběžném oznámení a ne častěji než jednou za 12 měsíců umožníte během vaší běžné pracovní doby 

společnosti ABBYY a jejím auditorům přístup k Záznamům a jakýmkoli příslušným knihám, systémům 

(včetně Softwaru ABBYY) a účtům. Pokud kontrolní proces odhalí nedoplatek poplatků: (a) uhradíte tyto 

poplatky do 15 dnů od data vystavení faktury na doplatek ze strany společnosti ABBYY a (b) uhradíte 

také přiměřené náklady na kontrolu, pokud v důsledku toho poplatky neuhrazené společnosti ABBYY 

převyšují částky, které jste uhradili za svá Práva k užívání o více než 5 %; a (c) uhradíte také přiměřené 

náklady na kontrolu a penále ve výši dvojnásobku Poplatku za předplatné vztahujícího se ke 

kontrolovanému roku Předplatného, pokud v důsledku toho poplatky neuhrazené společnosti ABBYY 

převyšují částky, které jste uhradili za svá Práva k užívání, o více než 10 %. 

11. Obecná ustanovení 

11.1 Příjemci – třetí strany. Tato smlouva s koncovým uživatelem (EULA) neposkytuje žádné třetí straně 

žádné právo ani důvod k akci. 

11.2 Postoupení a subdodávky. S výjimkou níže uvedených případů nesmí žádná ze stran tuto smlouvu 

s koncovým uživatelem (EULA) zcela nebo zčásti postoupit ani aktualizovat bez výslovného písemného 

souhlasu druhé strany. Společnost ABBYY může (a) oznámením podle článku 11.6 postoupit nebo 

aktualizovat tuto smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) zcela nebo zčásti Přidružené společnosti 

ABBYY nebo jinak v rámci prodeje nebo převodu jakékoli části svého podnikání; nebo (b) zadat 

subdodavatelské plnění spojené se Softwarem ABBYY třetím stranám za předpokladu, že taková 

subdodavatelská smlouva nezbavuje společnost ABBYY žádné z jejích povinností vyplývajících z této 

smlouvy s koncovým uživatelem (EULA).  

11.3 Transakce s partnery. Bez ohledu na ostatní ustanovení zde platí, že pokud Software ABBYY 

zakoupíte od Partnera, pokud se společnost ABBYY písemně nedohodne jinak, vztahují se na vaše 

používání tohoto Softwaru ABBYY podmínky této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), které mají 

přednost před jakýmikoli s nimi nekonzistentními ustanoveními ve vaší smlouvě s Partnerem. Veškeré 

spory mezi vámi a takovým Partnerem, bez ohledu na to, zda se týkají softwaru ABBYY, jakýchkoli 

informací, dat, nebo dostupnosti podpory, budou řešeny mezi vámi a takovým Partnerem. Společnost 



ABBYY nenese žádnou odpovědnost za řešení takových sporů a nemá žádnou povinnost být jakýmkoli 

způsobem zapojena do jakéhokoli takového sporu.   

11.4 Změny smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Společnost ABBYY může tuto smlouvu s 

koncovým uživatelem (EULA) nebo kteroukoli její součást změnit aktualizací této smlouvy EULA. Změny 

smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) se vztahují na Software ABBYY licencovaný na základě 

jakýchkoli Cenových nabídek s Datem dodání nebo prodloužením po datu změny. 

11.5 Dodržování zákonů. Každá strana bude dodržovat všechny zákony a předpisy vztahující se na její 

příslušné povinnosti vyplývající z této smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Společnost ABBYY může 

omezit dostupnost Softwaru ABBYY na jakémkoli konkrétním místě nebo upravit či ukončit jeho funkce v 

souladu s platnými zákony a předpisy. 

11.6 Oznámení. Jakékoli oznámení, které vám společnost ABBYY na základě této smlouvy s koncovým 

uživatelem (EULA) doručí, bude doručeno e-mailem, poštou nebo zveřejněním na 

adresehttps://www.abbyy.com/eula/notices/ (pokud je to ve vaší jurisdikci dovoleno). Oznámení 

společnosti ABBYY by měla být zasílána společnosti ABBYY na adresu uvedenou na našich webových 

stránkách na adrese https://www.abbyy.com/eula/notices/, pokud tato smlouva s koncovým uživatelem 

(EULA) nebo Cenová nabídka výslovně neumožňují jiné způsoby oznámení. 

11.7 Export. Předplatné produktů a služeb společnosti ABBYY, Softwaru ABBYY (souhrnně „produkty 

ABBYY“) lze zakoupit (získat) na daném území a podléhají zákonům o kontrole sankcí. Berete na 

vědomí a souhlasíte s platností a dodržováním těchto zákonů a nebudete přijímat, používat, převádět, 

exportovat ani reexportovat žádné produkty společnosti ABBYY do zemí, na které je uvaleno embargo, 

ani určeným státním příslušníkům nebo jejich prostřednictvím a/nebo způsobem, který by způsobil, že by 

tyto zákony porušila společnost ABBYY. Souhlasíte také s tím, že získáte všechny požadované licence 

nebo oprávnění. Prohlašujete a dáváte záruku, že vám příslušné zákony nezakazují získat Software 

ABBYY. (i) Území znamená celosvětově vyjma všech zemí podléhajících embargu, mimo jiné včetně: 

Sýrie, Dárfúru (Súdánu), Íránu, Severní Koreje, Somálska, Jemenu a Kuby; (ii) země podléhající embargu 

znamenají země nebo území, ve kterých Spojené státy nebo jakákoli jiná vláda zachovává nebo bude 

zachovávat embargo na základě zákonů o kontrole sankcí; (iii) zákony o kontrole sankcí znamenají 

sankční zákony OSN, Evropské unie (EU), Austrálie, Spojeného království, Spojených států amerických a 

další mezinárodní sankční zákony a předpisy vztahující se na společnost ABBYY a/nebo na vás a (iv) 

určenými státními příslušníky se rozumí státní příslušníci nebo rezidenti zemí podléhajících embargu 

nebo jakákoli osoba nebo subjekt na seznamu speciálně určených státních příslušníků ministerstva 

financí USA nebo na seznamu odepřených osob nebo na seznamu subjektů ministerstva obchodu USA 

nebo na srovnatelných seznamech jiných orgánů vydaných podle zákonů o kontrole sankcí. Seznamy 

zemí, na které je uvaleno embargo, a označených státních příslušníků se mohou změnit bez předchozího 

upozornění.  

11.8 Rozhodné právo a místo konání soudních jednání. Tato smlouva s koncovým uživatelem (EULA) 

a veškeré z ní vyplývající spory se budou řídit výhradně platným rozhodným právem uvedeným na našich 

webových stránkách na adrese https://www.abbyy.com/eula/table/, na základě právnické osoby 

společnosti ABBYY. Tuto smlouvu EULA uzavíráte bez ohledu na kolizní normy nebo Úmluvu Organizace 

spojených národů o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Soudy se sídlem v 

příslušném místě stanoveném na našich webových stránkách na adrese 

https://www.abbyy.com/eula/table/ budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory vyplývající z 

nebo související se smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) nebo její formulací, výkladem nebo 

vymáháním. Každá strana tímto souhlasí a podřizuje se výlučné jurisdikci těchto soudů. Bez ohledu na 

níže uvedené rozhodné právo může společnost ABBYY požádat o předběžné opatření u jakéhokoli 

soudu příslušné jurisdikce v souvislosti s jakýmkoli údajným porušením práv duševního vlastnictví 

společnosti ABBYY. 

https://www.abbyy.com/eula/notices/
https://www.abbyy.com/eula/table/
https://www.abbyy.com/eula/table/


11.9 Vyšší moc. S výjimkou platebních závazků nebude žádná ze stran odpovědná za neplnění svých 

povinností v důsledku vyšší moci, tj. okolností mimo přiměřenou kontrolu dotčené strany, mimo jiné 

včetně zásahů vyšší moci, požáru, povodně, války, vládních opatření, dodržování zákonů nebo předpisů. 

11.10 Různé. Neschopnost kterékoli ze stran vymáhat jakékoli právo podle této smlouvy s koncovým 

zákazníkem (EULA) neznamená, že se tohoto práva nevzdává. Pokud některá část této smlouvy s 

koncovým zákazníkem (EULA) není vymahatelná, nebude to mít vliv na žádné jiné podmínky. Tato 

smlouva s koncovým zákazníkem (EULA) spolu s dodatky a Specifickými podmínkami pro produkt, 

Podmínkami SM a Podmínkami předplatného, které tvoří nedílnou součást této smlouvy s koncovým 

zákazníkem (EULA), je úplnou smlouvou mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy s koncovým 

zákazníkem (EULA) a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná sdělení, ujednání nebo dohody (bez 

ohledu na to, zda jsou písemné, nebo ústní).   Společnost ABBYY může v některých lokalitách 

poskytovat překlady této smlouvy s koncovým zákazníkem (EULA) do místních jazyků. Souhlasíte s tím, 

že tyto překlady jsou poskytovány pouze pro informativní účely a v případě jakéhokoli rozporu bude mít 

přednost anglická verze této smlouvy s koncovým zákazníkem (EULA).   

11.11 Přednostní pořadí. V případě rozporu mezi Cenovou nabídkou, smlouvou s koncovým 

zákazníkem (EULA), Specifickými podmínkami pro produkt, Podmínkami předplatného a Podmínkami SM 

mají dokumenty přednost v následujícím pořadí: (1) Cenová nabídka, (2) Specifické podmínky pro 

produkt, (3) Podmínky předplatného, (4) Podmínky SM a (5) smlouva s koncovým zákazníkem (EULA). 

 

DODATEK A. PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO PRODUKT 

Tento dodatek A obsahuje podmínky specifické pro daný produkt, které se vztahují na software 

společnosti ABBYY, který získáte. 

  

1. Doplňující definice: 

“ABBYY Software“, “Software“ je počítačový program ABBYY FineReader PDF 16 a veškeré 
softwarové součásti zabudované do něj nebo přístupné online nebo jinak včetně, ale nikoli výhradně, 
spustitelných souborů, souborů nápovědy, ukázek, vzorků a dalších souborů; knihoven, databází, vzorků, 
souvisejících médií (obrázků, fotek, animací, audio komponent, video komponent atd.), tištěných 
materiálů a dalších softwarových součástí. 

„Aktivace“ znamená proces ověření platnosti vašeho sériového čísla a toho, že není aktivováno na 
větším počtu počítačů, než umožňuje rozsah vaší licence. Software může vyžadovat aktivaci po instalaci. 
Pokud je vyžadována aktivace, Software nebude funkční, případně bude funkční po určité období s 
omezenými funkcemi a přestane být funkční bez dalšího oznámení po uplynutí takového omezeného 
časového období. 

“Licence” znamená nevýhradní, nepřevoditelné, odvolatelné právo používat software ABBYY během 

období předplatného nebo jakéhokoli jiného období uvedeného v samostatné smlouvě mezi vámi a 

schváleným zdrojem a/nebo v nabídce v souladu s podmínkami tuto EULA. 

“Sériové číslo“ je unikátní identifikátor vaší licence nebo sady licencí s podobnými parametry.  

“Služby SM“ znamenají služby podpory a údržby, které vám mohou být poskytovány v souladu s 
podmínkami SM. 

“Aktualizace“ znamená jakoukoli revizi, vylepšení, aktualizaci, opravu nebo jinou úpravu (například nové 
nebo změněné funkce nebo vlastnosti) Softwaru nebo dokumentace, kterou společnost ABBYY obecně 



zpřístupňuje svým zákazníkům jako součást Služeb SM, s výjimkou Upgradu. 

“Upgrade“ znamená jakékoli nové následné obecně dostupné vydání Softwaru, které významně 
upravuje Software, je označeno novou první číslici (např. 15.0 se změní na 16.0) a přidává ke stávající 
verzi Softwaru nové nebo změněné funkce nebo vlastnosti, za které mohou být požadovány dodatečné 
licenční/servisní poplatky. 

“Vy“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zakoupí nebo jinak získá software 
ABBYY.   

2. Další práva a omezení používání 

2.1. Omezení vašeho používání SOFTWARU a rozsahu vaší licence mohou zahrnovat mimo jiné 
následující: 

2.1.1. Počet počítačů, jednotlivých uživatelů a přístup k síti. Rozsah vaší licence může 
omezit počet počítačů, na nichž smíte Software nainstalovat a používat, počet 
koncových uživatelů Softwaru a přístup k síti a záleží na typu vaší licence. Typ vámi 
získané licence je uveden v samostatné smlouvě mezi vámi a Schváleným zdrojem 
a/nebo v nabídce. Po instalaci Softwaru naleznete typ svojí licence v nabídce 
Nápověda v rozhraní Softwaru. 

2.1.1.1. Pokud je typ vaší licence „Licence pro jednoho uživatele“ / „Samostatná“ a jste 
subjekt, můžete nainstalovat a používat Software na jednom počítači, pokud není 
v EULA, v samostatné smlouvě se společností ABBYY nebo v Cenové nabídce 
stanoveno jinak. Pokud je typ vaší licence „Licence pro jednoho uživatele“ / 
„Samostatná“ a jste fyzickou osobou, můžete Software nainstalovat na jeden 
stolní počítač a jeden přenosný počítač (notebook nebo jiné přenosné zařízení, 
na které lze Software nainstalovat a používat jej na něm dle systémových 
požadavků), který vlastníte. Nejste oprávněni používat Software na dvou 
počítačích zároveň. V jednom okamžiku smíte buď používat Software přímo na 
počítači, na kterém je nainstalován, nebo přistupovat k Softwaru vzdáleně 
prostřednictvím služby vzdáleného přístupu z jiného, pouze jediného, počítače. 

2.1.1.2. Pokud je typ vaší licence „Vázané na jednu stanici“, můžete Software 
nainstalovat na tolik počítačů ve vašem vlastnictví, kolik licencí jste obdrželi. 
Kdykoli můžete přistupovat k jedné nainstalované kopii Softwaru pouze z 
jednoho počítače, pokud není v EULA, v samostatné smlouvě se společností 
ABBYY nebo v Cenové nabídce uvedeno jinak. 

2.1.1.3. Pokud je typ vaší Licence „Síťová licence“ /„Souběžná licence“ (licence může být 
označena jako „Souběžná“ nebo „Souběžná pro Azure“), můžete Software 
nainstalovat na libovolný počet počítačů, které vlastníte, a současně Software 
používat na stejném počtu počítačů, jako je počet licencí, které jste získali, pokud 
ve smlouvě s koncovým uživatelem (EULA), v samostatné smlouvě se 
společností ABBYY nebo v cenové nabídce není uvedeno jinak. 

2.1.1.4. Pokud je typ vaší Licence „Vzdálený uživatel“ (licence může být označena jako 
„Vzdálený uživatel“ nebo „Vzdálený uživatel pro Azure“), můžete Software 
používat prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo virtualizačního řešení, které 
vlastníte, pronajímáte nebo jinak zákonně bylo vámi získáno a/nebo ho 
používáte („Řešení“). Software můžete nainstalovat na libovolný počet počítačů, 
které se pro řešení používají jako servery/hostitelé. Nainstalovaný Software 



může být používán z klientských počítačů prostřednictvím vzdáleného přístupu k 
němu stejným počtem jednotlivců – jmenovaných uživatelů Řešení – jako je 
počet Licencí, které jste získali, a musíte získat Licenci pro každého uživatele, 
který může Software používat, pokud není v ve smlouvě s koncovým uživatelem 
(EULA), v samostatné smlouvě se společností ABBYY nebo v cenové nabídce 
uvedeno jinak. V každém okamžiku může každá osoba používat Software 
vzdáleně pouze z jednoho počítače. 

2.1.1.5. Pokud je typem vaší licence „Licence pro stránky“, platí následující dodatečné 
podmínky: (i) Software bude doprovázen certifikátem vydaným společností 
ABBYY a specifikujícím příslušné podrobnosti o licenci; (ii) Software budete držet 
v tajnosti a jakýkoli převod Softwaru z vaší strany je přísně zakázán (pro účely 
tohoto oddílu 2.1.1.5 pouze „převod“ zahrnuje, ale není omezen na, poskytnutí 
přístupu třetím strany, poskytování přístupu pro soukromé použití zaměstnanci a 
prodej, pronájem, leasing nebo výpůjčka Softwaru); (iii) Budete udržovat přesné 
záznamy o počtu vašich uživatelských počítačů, kde se Software používá, 
budete každoročně hlásit počet svých uživatelských počítačů Schválenému zdroji 
a spolu s vaší roční zprávou zaplatíte příslušnou licenci. poplatek (jak může být 
stanoveno v Cenové nabídce) za každý uživatelský počítač, včetně počítačů nad 
počet předkoupený s vaší licencí; a (iv) na základě přiměřené předchozí písemné 
žádosti může společnost ABBYY provést věcný audit vašich záznamů výhradně 
za účelem ověření počtu uživatelských počítačů a správnosti licenčních poplatků, 
které jste zaplatili, a to maximálně jednou za dvanáct (12) měsíců. Takový audit 
bude proveden na náklady společnosti ABBYY během vaší běžné pracovní doby 
a při dodržení požadavků na zachování důvěrnosti. Pokud záznamy ověřené po 
auditu odhalí opomenutí větší než pět (5) procent z vámi předložených licenčních 
poplatků za software a splatných licenčních poplatků, uhradíte kromě rozdílu v 
licenčních poplatcích také náklady na audit společnosti ABBYY.. 

2.1.2. Objem zpracovaných dat. Počet jednotek (např. stránek, slov, symbolů), které 
smíte zpracovat Softwarem, pokud je tak stanoveno v licenci, může být omezen více 
způsoby, např. omezením počtu jednotek objemu, které smíte zpracovat za určité 
období, např. za měsíc nebo za rok, nebo omezením celkového počtu jednotek 
objemu, které smíte zpracovat. Velikost stránky nebo jiná jednotka objemu a počet 
jader procesoru používaných pro zpracovávání mohou být také omezeny. 

2.2. Berete na vědomí, že Software je chráněn před neautorizovaným kopírováním a 
neomezeným používáním a může obsahovat sériové číslo, které takovou ochranu zajišťuje. 
Souhlasíte také, že Software je předmětem veškerých takových ochran. Můžete požádat o 
dodatečné aktivace během celého období trvání služeb podpory a údržby pro verzi Softwaru, 
kterou jste získali (zakoupili). Po uplynutí doby trvání služeb podpory a údržby pro získanou 
(zakoupenou) verzi softwaru nemusí být další aktivace dostupné. 

2.3. Pokud Software nasadíte a/nebo používáte ve virtuálním prostředí, včetně například VMware 
či Citrix, přístup k nebo používání Softwaru nesmí nikdy překročit omezení Softwaru nebo 
rozsah udělené licence. Například jedno a totéž sériové číslo nesmí být použito k povolení 
používání nebo přístupu k Softwaru ve virtuálním prostředí pro více počítačů, Oprávněných 
uživatelů nebo současně Oprávněných uživatelů, který je vyšší než počet počítačů, 
Oprávněných uživatelů nebo současně Správněných uživatelů, pro které byla řádně získána 
Licence, ani Software nesmí být použit ke zpracování většího počtu jednotek svazku, než je 
celkový počet povolený vaší Licencí. 

2.4. Software nejste oprávněni používat k poskytování placených nebo neplacených služeb 



digitalizace, převodu, skenování nebo služeb porovnávání dokumentů nebo k poskytování 
výsledků nebo přístupu k výsledkům získaných s použitím Softwaru jako součást jiné služby, 
jejíž součástí je digitalizace, skenování nebo porovnávání dokumentů, jakékoli třetí straně, 
pokud jste se společností ABBYY nepodepsali samostatnou písemnou smlouvu. 

2.5. V souladu s odstavci 2.6 a 2.7 níže nesmíte obcházet uživatelské rozhraní Softwaru, které se 
dodává se Softwarem, ani komunikovat se Softwarem prostřednictvím softwaru pro 
automatizaci, jako jsou například skripty, boty či software pro automatizaci robotického 
zpracovávání, pokud v tomto smyslu nemáte se společností ABBYY uzavřeno zvláštní 
písemné ujednání. 

2.6. Pokud je vaše Licence typu definovaného v oddílech 2.1.1.2 nebo 2.1.1.4 a v cenové 
nabídce je označena jako „Rozšířená podpora CLI“, smíte obejít uživatelské rozhraní 
Softwaru pouze s použitím rozhraní příkazového řádku. 

2.7. Pokud je vaše licence typu definovaného v oddílech 2.1.1.2 nebo 2.1.1.4 a v cenové nabídce 
je označena jako „pro RPA“, můžete se Softwarem komunikovat prostřednictvím softwaru pro 
automatizaci robotických procesů. 

2.8.  Aktualizace. Pokud je Software označen jako „Upgrade“ nebo je vám poskytován jako 
náhrada za jednu z předchozích hlavních verzí aplikace ABBYY FineReader, mohou 
omezení týkající se vašeho používání Softwaru a rozsahu vaší Licence zahrnovat mimo jiné 
následující: 

2.8.1. SOFTWARE, z něhož vzešel váš nárok na upgrade (software zakládající nárok na 
upgrade), může být v souladu s podmínkami a ujednáními licenční smlouvy s 
koncovým uživatelem (EULA), dodané společně se softwarem zakládajícím nárok na 
upgrade, po upgrade použit pouze na tomtéž počítači, pokud není v samostatné 
smlouvě o upgradu mezi vámi a společností ABBYY. 

2.8.1.1. Pokud byl software základny upgradu získán na základě předplatného, může být 
použit po upgradu pouze v omezeném časovém období, a to: do konce období 
předplatného, během něhož byl proveden upgrade (aktuální období 
předplatného). Software na bázi upgradu musíte přestat používat po skončení 
aktuálního období předplatného, a to i v případě, že jste obnovili předplatné 
Softwaru na další období předplatného. 

2.8.1.2. Berete na vědomí, že společnost ABBYY může kdykoli přestat poskytovat 
technickou podporu a služby údržby pro Software na bázi aktualizace, a tyto 
služby se proto pro vás mohou stát nedostupnými, i když budete Software na 
bázi aktualizace nadále používat. 

2.8.2. Použití softwaru Upgrade Basis může být zakázáno samostatnou písemnou dohodou 
se Schváleným zdrojem. 

2.8.3. Bez ohledu na cokoli jiného, co je uvedeno v Podmínkách SM, pokud byl Software 
získán společně s trvalou Licencí: (i) Služby SM, které vám mají být pro váš Software 
poskytovány, nezahrnují poskytování jakýchkoli Upgradů; a (ii) tímto se vzdáváte 
veškerých nároků vůči společnosti ABBYY nebo jakékoli z jejích přidružených 
společností, pokud takové Upgrady neposkytuje. Aby se předešlo pochybnostem, 
tímto bodem 2.8.3 není dotčeno právo spotřebitelů na udržování digitálního produktu 
v aktuálním stavu, protože zejména spotřebitelům nebudou po přiměřenou dobu 



odepřeny Aktualizace, včetně bezpečnostních aktualizací, což se řídí příslušnými 
právními předpisy. 

2.9. S výjimkou případů uvedených v části 2.1.1.5 můžete tento Software přenést pouze 
jednorázově a trvale přímo jinému koncovému uživateli. Pokud jste právnická osoba, 
takový převod vyžaduje písemný souhlas společnosti ABBYY. Tento převod musí 
zahrnovat veškerý Software (včetně všech kopií, součástí, médií a tištěných materiálů a 
všech upgradů) a tuto smlouvu EULA. Takový převod nesmí proběhnout předáním do 
komise ani jiným nepřímým způsobem. Nabyvatel v rámci tohoto jednorázového převodu 
musí souhlasit s podmínkami a ujednáními této smlouvy EULA včetně závazku, že tuto 
smlouvu EULA ani Software nepřevede dále. V případě takového převodu Softwaru je 
třeba Software odinstalovat z počítače/ů a z místní sítě (LAN). 

2.10. Software můžete obdržet na více než jednom médiu (Software na více médiích), včetně 
souborů stažených z internetu. Bez ohledu na počet nebo typ médií, které jste obdrželi, 
máte licenci k používání Softwaru jen v souladu s rozsahem licence. 

2.11. Jakékoli používání Softwaru nebo jeho součástí při nedodržování nebo v rozporu s 
podmínkami a ujednáními této smlouvy EULA bude považováno za porušení práv k 
duševnímu vlastnictví společnosti ABBYY a/nebo třetích stran a následkem toho budou 
zrušena všechna práva k používání Softwaru udělená touto smlouvou EULA. 

2.12. Žádná další práva. Společnost ABBYY si vyhrazuje všechna práva, která vám zde nejsou 
výslovně udělena. 

 


