LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
(EULA)
ABBYY Screenshot Reader 11.0
Důležité! Před instalací, kopírováním a/nebo jakýmkoli jiným používáním aplikace
ABBYY FineReader 11.0 (dále jen „SOFTWARE“) si pozorně přečtěte následující
podmínky. Instalací, kopírováním nebo jiným používáním SOFTWARU vyjadřujete
souhlas s těmito podmínkami.
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“ ) je právní smlouvou mezi
Vámi, koncovým uživatelem, jenž SOFTWARE získal, a společností ABBYY. Termín
SOFTWARE zahrnuje veškerá související média, tištěné materiály a „online“ nebo
elektronickou dokumentaci, ale i aplikace, databáze a další softwarové komponenty.
Tato smlouva EULA vstupuje v platnost v okamžiku, kdy během instalace SOFTWARU
odsouhlasíte všechny zde uvedené podmínky, nebo kdy SOFTWARE začnete jakýmkoli
způsobem používat. Tato smlouva EULA je závazná po celou dobu platnosti autorských práv
k SOFTWARU, není-li uvedeno jinak v této smlouvě EULA nebo v samostatné písemné
smlouvě mezi Vámi a společností ABBYY, a může záviset na rozsahu licence popsané v této
smlouvě EULA.
SOFTWARE je chráněn autorským právem a ustanoveními mezinárodních úmluv. Souhlasíte
s tím, že tuto smlouvu EULA lze vymáhat jako jakoukoli písemnou Vámi podepsanou
smlouvu. Plnění této smlouvy EULA lze vymáhat vůči Vám.
Je-li SOFTWARE doplněn tištěnou kopií samostatné dohody, která upravuje podmínky
používání SOFTWARU z Vaší strany, potom v případě jakýchkoli nesrovnalostí v obsahu mezi
textem této smlouvy EULA a textem tištěné kopie samostatné dohody platí text tištěné kopie
této samostatné dohody.
Smlouva EULA může být k dispozici v různých jazycích. Mezi anglickou verzí smlouvy EULA a
smlouvami EULA přeloženými do jiných jazyků se mohou objevit nesrovnalosti či odlišnosti v
interpretaci. Z důvodu jednotného přístupu a vyloučení nejednoznačnosti v případě
jakýchkoli sporů, námitek, nároků nebo jakýchkoli aktivit a transakcí, které je nutno
interpretovat, vymáhat či se jiným způsobem vztahují ke smlouvě EULA, je vždy považováno
za závazné anglické znění smlouvy EULA.
Instalací, kopírováním nebo jiným používáním SOFTWARU potvrzujete, že jste si tuto
smlouvu EULA přečetli a že s jejími podmínkami souhlasíte. Pokud s podmínkami této EULA
nesouhlasíte, SOFTWARE ani jeho komponenty neinstalujete a nepoužívejte.
Definice
Pod pojmem „ABBYY“ se rozumí:
společnost ABBYY USA Software House Inc., registrovaná na adrese 890
Hillview Court, Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA, pokud platí
odstavec 12.1 této smlouvy EULA;
společnost ABBYY Japan Co., Ltd., registrovaná na adrese 2-5-14
Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033,
Japonsko, pokud platí odstavec 12.2 této smlouvy EULA;
společnost ABBYY Europe GmbH, registrovaná na adrese Landsberger Str.
300, 80687 Mnichov, Německo, pokud platí článek 12.3 této smlouvy EULA;

společnost ABBYY UK Ltd. registrovaná na adrese Centrum House, 36 Station
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Spojené království, pokud platí odstavec
12.4 této smlouvy EULA;
společnost ABBYY PTY Ltd., registrovaná na adrese Citigroup Building’, Level
13, 2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrálie, pokud platí odstavec 12.5
této smlouvy EULA;
společnost ABBYY Production LLC, registrovaná na adrese ul. Otradnaya, dům
2B, budova 6, kancelář 12, 127273, Moskva, Rusko, pokud platí odstavec 12.6
této smlouvy EULA;
společnost ABBYY Software House Ukraine, registrovaná na adrese 31,
Degtyarevskaya st., Kyjev, Ukrajina, 03057, pokud platí odstavec 12.7 této
smlouvy EULA;
a společnost ABBYY Solutions Ltd. registrovaná na adrese Michail Karaoli 2,
Egkomi CY 2404, Nikósia, Kypr, ve všech ostatních případech.
Termíny „Vy“, „Váš“ a „Koncový uživatel“ odkazují a zahrnují jakoukoli osobu a/nebo
jakýkoli právní subjekt, který tento SOFTWARE získal/a pro vlastní použití, a nikoli za účelem
dalšího prodeje.
Termínem „Licence“ se rozumí nevýhradní omezené oprávnění, jímž Vám společnost
ABBYY umožňuje instalovat a používat funkce SOFTWARU v souladu se smluvními
podmínkami této smlouvy EULA.
Termínem „Partner společnost ABBYY“ se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je
společností ABBYY licencována k prodeji a distribuci licencovaných kopií SOFTWARU
koncovým uživatelům přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jednoho nebo více dílčích
prodejců nebo dílčích distributorů.
Termínem „Počítač“ se rozumí fyzický nebo virtuální přístroj, který sestává z procesoru s
jedním nebo více jádry a funguje s určitým operačním systémem. Jakékoli změny v
konfiguraci nebo složení počítače mohou vést k tomu, že je počítač pro licenční účely
pokládán za jiný počítač.
Termínem „Virtuální přístroj“ se rozumí virtuální (nebo jinak emulovaný) hardwarový
systém.
Termínem „Sériové číslo“ se rozumí jedinečný identifikátor licence nebo skupiny licencí se
stejnými parametry, který je koncovému uživateli poskytován.
1.

Udělení licence

1.1

Společnost ABBYY uděluje nevýhradní omezenou Licenci pro instalaci a používání
funkcí SOFTWARU (včetně všech obrázků, fotografií, animací, audio-video komponent,
hudby, textu a dalších aplikací a/nebo databází zahrnutých do SOFTWARU, stejně jako
doprovodných tištěných materiálů), a to jen ve formě cílového kódu a pouze při
dodržování veškerých omezení, která mohou vyplynout z této smlouvy EULA,
softwarového a/nebo hardwarového licenčního klíče („Licenční klíč“), SOFTWARU
a/nebo ze samostatné písemné dohody mezi Vámi a společností ABBYY nebo
partnerem společnosti ABBYY. Veškerá zde uvedená ustanovení platí pro SOFTWARE
jako celek i pro jeho jednotlivé komponenty. Veškeré spory týkající se rozsahu licence
budou vykládány ve prospěch omezení o rozsahu licence. Omezení týkající se Vašeho
používání SOFTWARU mohou zahrnovat například následující:

1.1.1 Počet stanic a přístup k síti. Jste oprávněni SOFTWARE nainstalovat a používat na

jednom počítači („Licence pro jednu stanici“).
1.1.2 Jste-li fyzickou osobou, jste oprávněni jednu kopii SOFTWARU nainstalovat a používat
na jednom stolním a jednom přenosném zařízení, pokud obě zařízení vlastníte a
používáte vy osobně. Nejste oprávněni používat dvě kopie softwaru současně.
1.1.3 Jste-li právnickou osobou, jste oprávněni SOFTWARE nainstalovat a používat na tolika
počítačích a/nebo virtuálních přístrojích, jaký je počet Vámi zakoupených licencí.
Souběžně máte přístup k jedné nainstalované kopii SOFTWARU s využitím
terminálových služeb pouze z jednoho počítače, není-li v samostatné písemné dohodě
se společností ABBYY nebo jakékoli dokumentaci doprovázející SOFTWARE uvedeno
jinak. Terminálové služby pro tento účel umožňují uživateli přístup k aplikacím a datům
vzdáleného počítače prostřednictvím sítě.
1.1.4 Trvání. Používání SOFTWARU může být omezeno na určité časové období a po uplynutí
takto vymezeného období SOFTWARE nesmí být používán.
1.2

Všechna práva, která Vám nejsou smlouvou EULA výslovně udělena, jsou vyhrazena
společnosti ABBYY. Tato smlouva EULA Vám neuděluje žádná práva související s
jakýmikoli ochrannými známkami společnosti ABBYY.

1.3

Pokud platí článek 12.6 a Vy jste fyzickou osobou, jste oprávněni SOFTWARE používat
na celém světě. Pokud platí článek 12.6 a Vy jsteprávnickou osobou, lze SOFTWARE
získat (zakoupit) pouze v zemi, kde je právnická osoba nebo její pobočky a zastoupení
registrována, pokud není v samostatné písemné dohodě mezi Vámi a společností
ABBYY uvedeno jinak. Zaměstnanci právnické osoby nebo její pobočky a zastoupení
mohou SOFTWARE používat po celém světě, pokud byl SOFTWARE získán a instalován
v zemi, kde je právnická osoba nebo její pobočky a zastoupení registrována.

1.4

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

1.5

Pokud SOFTWARE uložíte nebo používáte ve virtuálním prostředí, včetně například
VMware, Citrix nebo zástupných položek, přístup nebo používání SOFTWARU nesmí
nikdy překročit omezení SOFTWARU nebo rozsah udělené licence. Stejný licenční klíč
nelze například použít k povolení používání nebo přístupu k SOFTWARU ve virtuálním
prostředí na takovém počtu počítačů, který je větší než počet počítačů, pro jaký byla
licence řádně získána.

1.6

SOFTWARE můžete obdržet na více než jenom 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 SOFTWAROVÉ
licence.

2.

Omezení použití

2.1

Není-li v samostatné dohodě mezi Vámi a společností ABBYY nebo některým z partnerů
ABBYY nebo v jiné dokumentaci přiložené k SOFTWARU uvedeno jinak, jsou všechny
podmínky užívání a omezení vztahující se k používání SOFTWARU stanoveny touto
smlouvou EULA.

2.2

Nejste oprávněni provádět činnosti obsažené v níže uvedeném seznamu, ani jejich

provádění umožnit jiným osobám:
2.2.1 Zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, (tj. reprodukovat a převádět objektový kód
do zdrojového kódu) nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód SOFTWARE nebo
jakékoli jeho části, s výjimkou a pouze v takovém rozsahu, kdy je tato činnost
výslovně povolena platnými zákony bez ohledu na toto omezení. Pokud platné zákony
omezení takových aktivit zakazují, nesmí být zjištěné informace předány třetí osobě
s výjimkou, že je takové odhalení vyžadováno zákonem, a tyto informace musí být
ihned sděleny společnosti ABBYY. Všechny tyto informace se považují za důvěrné a
chráněné informace společnosti ABBYY.
2.2.2 Měnit či upravovat SOFTWARE (včetně veškerých změn prováděných za účelem
umožnění běhu SOFTWARU na Vašem hardwaru) ani provádět jakékoli jiné změny
objektového kódu Softwaru, aplikací a databází obsažených v SOFTWARU kromě těch,
které SOFTWARE poskytuje a které jsou popsány v dokumentaci.
2.2.3 Opravovat chyby v SOFTWARU nebo SOFTWARE překládat bez předchozího písemného
souhlasu společnosti ABBYY.
2.2.4 Pronajímat, půjčovat, poskytovat dílčí licenci nebo převést práva, která jsou vám
udělena na základě tohoto ujednání EULA, a další práva související se SOFTWAREM
jiným osobám nebo souhlasit s kopírováním celého SOFTWARU nebo jeho části do
jiných počítačů (kromě situace popsané v článku 2.5), pokud není v samostatné
smlouvě se společností ABBYY stanoveno jinak.
2.2.5 Umožnit používání SOFTWARU osobě, která není oprávněna k SOFTWARU přistupovat
a/nebo jej používat, včetně například systému více uživatelů, virtuálního prostředí
nebo prostřednictvím internetu.
2.2.6 Odstraňovat, měnit nebo skrývat sdělení o autorských právech, ochranné známce nebo
patentech, která jsou uvedena na Vám dodaném SOFTWARU.
2.3

SOFTWARE nejste oprávněni používat pro poskytování placených nebo bezplatných
služeb rozpoznávání a převodu ani pro poskytování výsledků nebo přístupu
k výsledkům, jež byly získány použitím SOFTWARU, jako součást jiné služby, jejíž
součástí je rozpoznávání nebo převod jakékoli třetí straně, pokud jste nepodepsali
samostatnou písemnou smlouvu se společností ABBYY.

2.4

Bez dodatečné písemné dohody se společností ABBYY nesmíte obcházet uživatelské
rozhraní SOFTWARU, které je spolu se SOFTWAREM dodáváno, a to včetně použití
softwaru spolu s jakýmkoli jiným softwarem.

2.5

Jste oprávněni provést pouze jeden trvalý převod tohoto SOFTWARU, a to pouze přímo
jinému koncovému uživateli. Jste-li právnická osoba, takový převod vyžaduje písemné
schválení ze strany společnosti ABBYY. Tento převod musí zahrnovat veškerý
SOFTWARE (včetně všech kopií, částí komponent, médií a tištěných materiálů a všech
upgradů) a tuto smlouvu EULA. Takový převod nesmí proběhnout předáním do komise
ani jiným nepřímým způsobem. Nabyvatel tohoto jednorázového převodu musí
souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA a musí se zavázat, že tuto smlouvu EULA
ani SOFTWARE nepřevede dále. V případě takového převodu SOFTWARU je třeba
SOFTWARE odinstalovat z počítače a z místní sítě LAN.

3.

Předběžný, zkušební nebo demo SOFTWARE

3.1

Pokud je verze SOFTWARU, kterou jste obdrželi s touto licencí, předběžnou nebo beta
verzí softwaru, která byla poskytnuta na zkoušku nebo pro účely předvedení, ověření
nebo testování, má omezenou nebo menší než plnou funkčnost, je označena „Try&Buy“
(Vyzkoušet a koupit), „Trial“ (Zkušební), „Demo“ (Předváděcí) nebo byla poskytnuta
bezplatně („omezený software“), pak platí část 3 do doby, než získáte (zakoupíte)
licenci k plné verzi SOFTWARU. Pokud je jakékoli ustanovení v této části v rozporu
s kterýmkoli jiným ustanovením této smlouvy EULA, má tato část přednost před
takovým jiným ustanovením ve vztahu k předběžnému softwaru, a to pouze v rozsahu
nutném pro vyřešení rozporu.

3.2

Omezený software je Vám dodáván v podobě, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, nepředstavuje
finální SOFTWARE společnosti ABBYY a může obsahovat vady, chyby a další problémy,
které mohou způsobit selhání systému nebo jiné poruchy a ztrátu dat. Společnost
ABBYY odmítá veškeré záruky a odpovědnost za závazky jakéhokoli druhu. V
PŘÍPADECH, KDY ODPOVĚDNOST NELZE VYLOUČIT, LZE JI VŠAK OMEZIT, BUDE
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ABBYY A JEJÍCH PARTNERŮ OMEZENA NA
CELKOVOU ČÁSTKU PADESÁTI AMERICKÝCH DOLARŮ ($50 USD), NEBO NA CELKOVOU
ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI - PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE
VYŠŠÍ.

3.3

Omezený software může mít omezenou funkčnost, jako je například funkce po
omezenou dobu, a po uplynutí povolené doby funkčnosti („time-out“), bude Váš přístup
a schopnost možnosti omezený software používat zakázána. Po uplynutí tohoto
časového limitu Vaše práva podle této smlouvy EULA skončí, pokud od společnosti
ABBYY nezískáte licenci novou.

3.4

Co se týče omezeného softwaru, který nebyl vydán komerčně, společnost ABBYY
neslibuje ani nezaručuje, nemá žádný výslovný ani naznačovaný závazek, a Vy berete
na vědomí, že společnost ABBYY neslíbila ani nezaručila, že tento bude software dále
vyvíjet, nebo že bude komerční verze uvedena na trh nebo k dostupná v budoucnosti.
Společnost ABBYY nemůže na trh uvést žádný softwarový produkt, podobný nebo
kompatibilní s tímto softwarem. Stejně tak berete na vědomí, že jakékoli použití,
výzkum nebo vývoj, který provedete ve vztahu k takovému softwaru, je prováděn
zcela na Vaše vlastní riziko.

3.5

Můžete společnosti ABBYY poskytnout zpětnou vazbu v souvislosti s testováním a
používáním Omezeného softwaru, a to včetně chyb nebo hlášení o chybách („Zpětná
vazba“) a zcela převést na společnost ABBYY a udělit jí všechna práva k takové zpětné
vazbě, včetně například práv k používání, zveřejňování a šíření zpětné vazby.

3.6

Ujednání o důvěrnosti

3.6.1 Souhlasíte s tím, že nebudete žádným třetím stranám poskytovat žádné doprovodné
informace, které Vám byly v souvislosti s omezeným softwarem společností ABBYY
sděleny ústní nebo písemnou formou. Veškeré informace o kvalitě omezeného softwaru
nebo o kvalitě výsledků získaných používáním omezeného softwaru, a veškeré
informace o chybách, vadách a dalších problémech zjištěných Vámi v omezeném
softwaru, jsou důvěrné (dále jen „Důvěrné materiály“).
3.6.2 Důvěrné materiály nejste oprávnění odtajňovat. Termínem „odtajnění“ se rozumí
zobrazování, popisování, kopírování, půjčování, pronajímání, darování, převod nebo
poskytnutí přístupu v síti apod. k Důvěrným materiálům, které jsou reprodukovány
jakoukoli formou, včetně ústní komunikace, jakékoli třetí straně.

3.6.3 Jste povinni podniknout všechny dostupné kroky, abyste odtajnění důvěrných
materiálů zabránili a udrželi je v tajnosti.
3.6.4 Jakmile zjistíte, že došlo k odtajnění jakýchkoli důvěrných materiálů, musíte o tom
bezodkladně informovat společnost ABBYY. Pokud jste porušili podmínky a ujednání
stanovené v článcích 3.6.1 - 3.6.3 výše, jste povinni společnosti ABBYY uhradit
veškeré ztráty, které z takového porušení vyplývají.
3.6.5 Souhlasíte s tím, že po obdržení pozdější verze omezeného softwaru nebo komerční
verze takového softwaru, ať už v podobě samostatného produktu nebo součásti
nějakého většího produktu, vrátíte nebo zničíte veškeré předchozí verze omezeného
softwaru, který jste od společnosti ABBYY obdrželi.
3.6.6 Pokud jste omezený software získali v souladu se samostatnou písemnou dohodou,
jako je například Dohoda o důvěrnosti, je Vaše používání SOFTWARU podřízeno i této
dohodě. Pokud je jakékoli ustanovení samostatné písemné smlouvy, jako je například
vzájemná dohoda o důvěrnosti, v rozporu s kterýmkoli ustanovením této smlouvy
EULA, samostatná písemná smlouva taková má ve vztahu k SOFTWARU přednost před
takovými jinými ustanoveními, ale jen v rozsahu nutném k vyřešení rozporu.
4.

Software se zákazem dalšího prodeje

4.1

Je-li SOFTWARE označen „Not for Resale“ („Zákaz dalšího prodeje“) nebo „NFR“, pak
jste oprávněni tento SOFTWARE používat pouze pro účely předvádění, ověření nebo
testování, bez ohledu na jiné části této smlouvy EULA.

5.

Aktualizace

5.1

Je-li SOFTWARE označen jako aktualizace, musíte vlastnit licenci na předchozí verzi
SOFTWARU, identifikovaného společností ABBYY jako způsobilou pro tuto aktualizaci a
pro používání SOFTWARU.

5.2

SOFTWARE označený jako aktualizace nahrazuje nebo doplňuje produkt, který zakládá
Váš nárok na aktualizaci.

5.3

Výsledný aktualizovaný produkt můžete používat pouze v souladu s podmínkami
smlouvy EULA dodanými s touto aktualizací.

5.4

Berete na vědomí, že jakékoli závazky, které společnost ABBYY může mít v rámci
podpory právě aktualizované verze SOFTWARU, končí okamžikem zpřístupnění
aktualizace.

6.

Technická podpora a údržba

6.1

Podle podmínek aktuální politiky podpory společnosti ABBYY můžete získat technickou
podporu, údržbu nebo profesionální služby související se SOFTWAREM („služby
podpory“).

6.2

Všeobecné podmínky politiky podpory společnosti ABBYY jsou zveřejněny na
webových stránkách ABBYY www.abbyy.com. Společnost ABBYY si vyhrazuje právo
kdykoli zásady podpory bez předchozího oznámení změnit.

6.3

Kromě všeobecných smluvních podmínek může mít společnost ABBYY specifickou
politiku podpory ve specifickou regionech, které mohou být upraveny samostatnými

dohodami.
6.4

Veškerý doplňkový softwarový kód a veškeré komponenty SOFTWARU , které Vám
budou poskytnuty v rámci služeb podpory, se považují za součást SOFTWARU a
vztahují se na ně podmínky této smlouvy EULA.

6.5

Pro získání nároku na služby podpory můžete být společností ABBYY požádáni o
poskytnutí informací o parametrech vašeho hardwaru, sériového čísla SOFTWARU a
některých osobních údajů, jako je např. vaše jméno, obchodní název (je-li relevantní),
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Společnost ABBYY může výše uvedené
informace použít tak, jak je popsáno v článku 14.4 této smlouvy EULA.

7.

Omezená záruka

7.1

Společnost ABBYY prohlašuje, potvrzuje a zaručuje, že má plné právo, pravomoc,
právní způsobilost, schopnost a oprávnění k udělení licence a distribuci SOFTWARU,
včetně všech obrazů, fotografií, animací, audio a video komponent, hudby, textů a
dodatečných aplikací obsažených v SOFTWARU, stejně jako přiložených tištěných
materiálů a všech kopií SOFTWARU.

7.2

Pokud to vyžadují právní předpisy země, v níž jste SOFTWARE získali (zakoupili),
společnost ABBYY zaručuje, že média, na nichž je SOFTWARE dodáván, budou při
běžném používání a po minimální záruční dobu stanovenou zákonnými předpisy země,
v níž jste SOFTWARE získali (zakoupili), počínaje dnem nabytí (nákupu), bez vad
materiálu a zpracování. Pokud byl SOFTWARE získán (zakoupen) v zemích vymezených
v článku 12.6, činí tato doba třicet (30) dnů počínaje dnem nabytí (nákupu).

7.3

Bez ohledu na výslovné záruky uvedené v této části výše, je Vám SOFTWARE, včetně
všech upgradů a aktualizací, dodáván „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a společnost ABBYY
neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, včetně předpokládaných záruk o
prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost ABBYY nezaručuje a nemůže
zaručit výkon nebo výsledky, kterých byste mohli používáním SOFTWARU dosáhnout.

7.4

Kromě záruk, podmínek nebo vyjádření do míry, do které nemohou být podle zákonů
platných ve Vaší zemi omezeny, neposkytuje společnost ABBYY žádné záruky,
podmínky nebo vyjádření (výslovné nebo předpokládané statutární, podle obecných
pravidel, zvyků, používání nebo jiné), včetně například neporušení práv třetí strany,
prodejnost, integraci, uspokojivou kvalitu nebo vhodnost pro konkrétní účel, nebo na
to, že SOFTWARE nebude obsahovat žádné chyby, bude splňovat Vaše potřeby nebo že
SOFTWARE bude správně fungovat ve spojení s jakýmkoli jiným softwarem nebo
hardwarem. Veškerá rizika, která se týkají kvality a výkonu, SOFTWARU nesete Vy.

7.5

Společnost ABBYY neposkytuje žádné záruky na softwarové produkty třetích osob,
které mohou být dodány se SOFTWAREM.

8.

Omezení odpovědnosti

8.1

Společnost ABBYY nebude vůči Vám v žádném případě odpovědná za škody, přerušení
podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky
nebo náklady či následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor
vyplývajících a/nebo souvisejících s používáním SOFTWARU nebo za škody způsobené
možnými chybami nebo chybami tisku v SOFTWARU, a to ani v případě, že zástupci
společnosti ABBYY byli na možnost této ztráty, škody, nároků nebo nákladů
upozorněni, a ani za případné nároky třetích osob. Výše uvedená omezení a vyloučení

se použijí v rozsahu povoleném právními předpisy platnými ve Vaší jurisdikci. Výhradní
a souhrnná odpovědnost společnosti ABBYY vyplývající z této smlouvy EULA bude
omezena na kupní cenu původně zaplacenou za SOFTWARE, pokud k platbě došlo.
9.

Omezení pro uživatele se sídlem v Německu nebo Rakousku

9.1

Pokud jste svou kopii SOFTWARU získali v Německu nebo v Rakousku, nebo v této
zemi obvykle žijete, pak společnost ABBYY v souladu s německými zákony zaručuje, že
SOFTWARE bude poskytovat funkce uvedené v dokumentaci („sjednané funkce“), a to
po dobu omezené záruky následující po převzetí kopie SOFTWARU, pokud je tento
používán v doporučené hardwarové konfiguraci. Termínem „doba omezené záruky“ ve
smyslu tohoto článku se rozumí jeden (1) rok, pokud jste podnikový uživatel nebo
právnická osoba, a dva (2) roky v případě, že nejste podnikový uživatel. Nepodstatná
odchylka od sjednaných funkcí nebude brána v úvahu a nebude zakládat žádná práva
vyplývající se záruky. Tato omezená záruka se nevztahuje na SOFTWARE, který Vám
byl poskytnut zdarma, například aktualizace, předběžné verze, „zkušební“ verze,
vzorky produktu, kopie SOFTWARU označené „Not for resale“ („NFR“, zákaz dalšího
prodeje), ani na SOFTWARE, který jste pozměnili, a to v rozsahu, v němž takové
změny způsobily závadu. Chcete-li vznést nárok vyplývající ze záruky, musíte během
doby omezené záruky na naše náklady vrátit SOFTWARE a doklad o nákupu na místo,
kde jste jej pořídili. Pokud se funkce SOFTWARU podstatně liší od sjednaných funkcí, je
společnost ABBYY oprávněna (formou opětovného plnění a dle svého vlastního
uvážení) SOFTWARE opravit nebo vyměnit. Pokud se tak nestane, máte nárok na
snížení kupní ceny (slevu) nebo zrušení kupní smlouvy (odstoupení). Další informace o
záruce získáte od oddělení zákaznické podpory společnosti ABBYY v Německu: ABBYY
Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Mnichov, Německo, tel.: +49 89 69 33
33 0, fax: +49 89 69 33 33 300.

9.2

Pokud jste svou kopii SOFTWARU pořídili v Německu nebo v Rakousku a obvykle v této
zemi pobýváte, pak:

9.2.1 S ohledem na ustanovení článku 9.2.2 bude zákonná odpovědnost společnosti ABBYY
omezena takto: (i) společnost ABBYY odpovídá pouze do výše škod, které lze v
okamžiku uzavření kupní smlouvy běžně předpokládat, pokud jde o škody způsobené
mírně nedbalostním porušením zásadní smluvní povinnosti, a (ii) společnost ABBYY
neodpovídá za škody způsobné mírně nedbalostním porušením nezásadní smluvní
povinnosti.
9.2.2 Omezení odpovědnosti uvedené v bodě 9.2.1 se nebude vztahovat na povinnou
zákonnou odpovědnost, zejména na odpovědnost podle německého zákona o
odpovědnosti za výrobky, odpovědnost za převzetí specifické záruky nebo odpovědnost
za zaviněnou újmu na zdraví.
9.2.3 Jste povinni přijmout všechna přiměřená opatření, abyste zabránili škodám a omezili
je, zejména pořídit záložní kopie SOFTWARU a svých počítačových dat v souladu s
ustanoveními této smlouvy EULA.
10.

Omezení pro SOFTWARE získaný v USA

10.1 Použití ze strany státu. V případě používání SOFTWARU vládou Spojených států
amerických nebo vládním úřadem Spojených států amerických budou platit následující
dodatečné podmínky: 1) Omezený počítačový software, jak je vymezen v ustanovení
„Rights in Data-General“ (Práva k datům – obecná ustanovení) předpisu „Federal
Acquisition Regulations 52.227-14“ (Federální předpisy pro nákup 52.227-14), a 2)

veškeré užití, rozmnožování nebo porušení utajení ze strany vlády podléhá omezením
uvedeným v pododstavci (c)(1)(ii) ustanovení „Rights in Technical Data and Computer
Software“ (Práva k technickým údajům a počítačovému softwaru) v předpisu DFARS
252.227-7013.
10.2 Pravidla pro export. SOFTWARE nesmí být exportován ani reexportován v rozporu s
předpisy pro vývoz stanovenými zákony země, ve které byl SOFTWARE zakoupen nebo
jinak pořízen. Dále prohlašujete a zaručujete, že Vám podle použitelných právních
předpisů není zakázáno SOFTWARE obdržet.
11.

Technologie třetích stran

11.1 Další licencované technologie. Tento SOFTWARE je používán v licenci následujících
amerických patentů číslo (U.S. Patents Nos): 5,490,216
12.

Rozhodné právo

12.1 Pokud byl SOFTWARE získán ve Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku,
Belize, Kostarice, El Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, Montserratu, Nikaragui,
Panamě, na ostrovech Turks a Caicos, Panenských ostrovech nebo na Tchaj-wanu, pak
se tato smlouva EULA řídí a vykládá v souladu s právními předpisy státu Kalifornie,
Spojené státy americké. Co se týče jakýchkoli sporů v souvislosti s touto smlouvou
EULA nebo tímto SOFTWAREM, souhlasíte se soudní pravomocí a místní pravomocí
federálních a/nebo státních soudů v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Pro
vyvrácení jakýchkoli pochybností o tom, zda SOFTWARE byl zakoupen ve Spojených
státech amerických, platí, že jste SOFTWARE získali (zakoupili) od společnosti ABBYY
USA Software House Inc.
12.2 Pokud byl SOFTWARE získán v Japonsku, pak se tato smlouva EULA řídí a vykládá v
souladu s právními předpisy Japonska a smluvní strany souhlasí se soudní pravomocí
okresního soudu v japonském Tokiu.
12.3 Pokud byl SOFTWARE pořízen v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu,
Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku nebo v jiném
členském státě Evropské unie s výjimkou Malty, Řecka a Kypru, který není uveden
v článku 12.4, 12.6 nebo 12.7 této smlouvy EULA, nebo ve Љvýcarsku, Norsku,
Lichtenštejnsku nebo na Islandu, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu s
hmotným právem platným v Mnichově ve Spolkové republice Německo a u příslušného
soudu v Mnichově. Výhradní soudní pravomoc ve všech sporech vyplývajících z této
smlouvy EULA náleží Spolkové republice Německo.
12.4 Pokud byl tento SOFTWARE pořízen ve Spojeném království Velké Británie a Severního
Irska a v Irské republice, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu se zákony
Anglie a Walesu a všechny strany souhlasí s výhradní soudní pravomocí soudních dvorů
Anglie a Walesu.
12.5 Pokud byl SOFTWARE získán v Austrálii, na Novém Zélandu, v Papui Nové Guineji, na
Vánočním ostrově, Kokosových (Keelingových) ostrovech, Cookových ostrovech, Fidži,
Niue, Norfolkových ostrovech či na Tokelau, pak se tato licenční smlouva s koncovým
uživatelem řídí a vykládá v souladu s právními předpisy australského státu Nový Jižní
Wales a smluvní strany přijímají výhradní soudní pravomoc státních a/nebo federálních
soudů ve státě Nový Jiћní Wales.

12.6 Pokud byl SOFTWARE získán v Rusku, Bělorusku,
Společenství nezávislých států s výjimkou Ukrajiny
SOFTWARE získán v Lotyšsku, Litvě nebo Estonsku,
vykládá v souladu s hmotným právem platným v Ruské

Kazachstánu nebo jiné zemi
a Moldávie, nebo pokud byl
tato smlouva EULA se řídí a
federaci.

12.7 Pokud byl SOFTWARE pořízen v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku,
České republice, Maďarsku, Izraeli, Georgii, Iráku, Makedonii, Polsku, Rumunsku,
Slovensku, Slovinsku, Turecku, Srbsku, Černé hoře, Ukrajině nebo Moldávii, tato
smlouva EULA se řídí a vykládá podle zákonných předpisů Ukrajiny, pokud SOFTWARE
nebyl získán osobou, která má podle polského občanského zákoníku statut zákazníka.
Na takové spotřebitele se vztahuje polské právo.
12.8 Pokud se použije článek 12.7 a vy jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou
osobou (osobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost bez využití firemní
struktury nebo partnerů a sama nese veškerou odpovědnost za své podnikání), budou
všechny spory, rozpory nebo rozdílné názory vyvstávající z této smlouvy EULA nebo s
ní související s konečnou platností rozhodnuty arbitráží v souladu s arbitrážními
předpisy a postupy Mezinárodního obchodního arbitrážního soudu při Ukrajinské
obchodní a průmyslové komoře a v souladu s jeho jednacím řádem. Rozsudek výše
uvedeného soudu je konečný a závazný pro obě strany. Pokud platí článek 12.7 a vy
jste fyzickou osobou, bude ke všem sporům vyplývajícím z této smlouvy EULA
příslušný výhradně Ševčenkovský okresní soud v ukrajinském Kyjevě.
12.9 Pokud platí článek 12.6 a vy jste právnickou osobou nebo samostatným prodejcem
(osobou, která obchoduje sama za sebe bez využívání struktury společnosti nebo
partnerů a odpovědnost za obchodní aktivity nese jen tato osoba), výhradní soudní
pravomoc má ve všech sporech, vyplývajících z této smlouvy EULA, Arbitrážní soud v
Moskvě v Ruské federaci. Pokud platí článek 12.6 a Vy jste fyzickou osobou, bude ke
všem sporům vyplývajícím z této smlouvy EULA výhradně příslušný Kuzminský okresní
soud v Moskvě v Ruské federaci.
12.10 V případech, popsaných v odstavcích 12.1 – 12.7 se tato smlouva EULA nebude řídit
konflikty zákonů žádné jurisdikce ani Úmluvou Spojených národů o mezinárodním
prodeji zboží, jejíž platnost je výslovně vyloučena.
12.11 Pokud byl SOFTWARE získán (zakoupen) v jiné zemi, která není uvedena v článcích
12.1 – 12.7, řídí se tato smlouva EULA platnými zákony země, ve které byl SOFTWARE
získán (zakoupen).
13.

Ukončení

13.1 Pokud není mezi Vámi a společností ABBYY v samostatné písemné smlouvě dohodnuto
jinak, nebo není-li ve smlouvě EULA stanoveno jinak, platnost této smlouvy EULA trvá
tak dlouho, dokud je povoleno platnými zákony. V rozsahu, v jakém platný zákon
vyžaduje prohlášení o vypršení lhůty této smlouvy EULA, bude tato smlouva EULA
platná tak dlouho, dokud je povoleno, v každém případě však přinejmenším po dobu
trvání autorského práva k SOFTWARU.
13.2 V případě porušení této smlouvy EULA z Vaší strany je společnost ABBYY oprávněna od
této smlouvy EULA odstoupit, aniž by tím byla dotčena ostatní práva. V tom případě
jste povinni zničit všechny kopie SOFTWARU, veškeré jeho součásti a odstranit
SOFTWARE ze všech svých počítačů.
13.3 Od této smlouvy EULA jste oprávněni odstoupit zničením všech kopií SOFTWARU,
všech součástí jeho komponentů a odstraněním SOFTWARU.

13.4 Takovéto odstoupení Vás nezbavuje povinnosti za SOFTWARE zaplatit. Části 2, 3.6, 8,
9, 10, 11 odstavce 7.2 - 7.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 14.7 přetrvávají v platnosti i po
ukončení platnosti této smlouvy EULA bez ohledu na to, co bylo příčinou jejího
ukončení, nebudou však z toho odvozena ani vytvářena pokračující práva na užívání
SOFTWARU po ukončení platnosti této smlouvy EULA.
14.

Různé

14.1 Veškerá vlastnická práva, která nejsou obsažena v SOFTWARU, ale která jsou
přístupná používáním SOFTWARU, jsou majetkem příslušných vlastníků obsahu a
mohou být chráněna příslušnými autorskými právy nebo dalšími zákony a úmluvami o
ochraně duševního vlastnictví. Tato smlouva EULA Vám neuděluje žádná práva k
takovému duševnímu vlastnictví.
14.2 SOFTWARE obsahuje důležitá obchodní tajemství a důvěrné informace, které patří
společnosti ABBYY a třetím stranám a které jsou chráněny zákony o autorských
právech, včetně například zákona o autorských právech Spojených států, zákonů
Ruské federace, ustanovení mezinárodních smluv a zákonů země, v níž je používán
nebo získán.
14.3 Společnost ABBYY Vám může poskytnout tištěné materiály včetně uživatelské příručky.
14.4 Je moћné, ћe během aktivace, instalace, provozování, registrace a/nebo technické
podpory a údrћby SOFTWARU vás společnost ABBYY poћádá o poskytnutí určitých
osobních údajů (jako například jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla
apod.). Můžete se rozhodnout, ћe nám své osobní údaje neposkytnete, coћ může být
důvodem, proč v budoucnu nebudete mít nárok na technickou podporu nebo údrћbu
SOFTWARU, které jsou dostupné zákazníkům společnosti ABBYY, kteří poskytnou své
osobní údaje, pokud je poskytnutí osobních informací nezbytné pro poskytnutí
technické podpory nebo údrћby SOFTWARU nebo je poћadavkem technické podpory
nebo údrћby SOFTWARU a neodporuje to platným zákonům. Společnost ABBYY
například potřebuje pouћít váљ e-mail a telefonní číslo, aby s vámi mohla komunikovat
a poskytovat vám technickou podporu. Souhlasíte s tím, ћe neposkytnete více
osobních údajů, neћ společnost ABBYY nebo partner společnosti ABBYY vyћaduje a ћe
vaљe osobní údaje mohou být zpracovány (včetně například shromažďování a/nebo
jiného pouћití) společností ABBYY a/nebo jejími pobočkami nebo partnery společnosti
ABBYY v souladu s platnými zákony za předpokladu, ћe důvěrnost a bezpečnost těchto
údajů zůstane zachována, pokud to platné zákony vyћadují. Veљkeré osobní údaje
poskytnuté společnosti ABBYY nebo jejím pobočkám nebo partnerům společnosti
ABBYY budou zpracovány, uloћeny a pouћity výhradně v rámci společnosti ABBYY a
jejích poboček nebo partnerů společnosti ABBYY a nebudou poskytnuty ћádným třetím
stranám, s výjimkou situací, kdy by to vyћadoval přísluљný zákon. Vљechny osobní
údaje budou zpracovány výhradně pro účely naplnění povinností společnosti ABBYY
podle této smlouvy EULA.
14.5 SOFTWARE může být v pravidelném internetovém spojení s bezpečným serverem
ABBYY za účelem kontroly stavu SOFTWARU nebo stažení aktualizací a technických
informací, které jsou pro funkčnost SOFTWARU nezbytné. Společnost ABBYY podnikne
přiměřené kroky s cílem, aby během takových spojení nebyly přeneseny žádné osobní
údaje o vás nebo vašem počítači.
14.6 Pokud jste odsouhlasili, že takové informace chcete dostávat, může Vám společnost
ABBYY posílat e-maily obsahující novinky o výrobku a společnosti, informace o
speciálních nabídkách, rady o použití produktu a informace související se společností.
Svou e-mailovou adresu můžete ze seznamu odběratelů ABBYY kdykoli odstranit.

14.7 Pokud budou proti Vám vzneseny jakékoli nároky nebo právní žaloby v souvislosti
s Vaším používáním SOFTWARU, jste povinni o nich společnost ABBYY informovat do tří
(3) dnů od okamžiku, kdy jste se o těchto skutečnostech dozvěděli. Jste povinni
podniknout veškeré kroky nutné k tomu, aby společnost ABBYY získala možnost
účastnit se řízení ve věci takových nároků nebo žalob u soudu, a poskytnout informace
nutné pro urovnání příslušných nároků nebo žalob, a to nejpozději do sedmi (7) dní od
obdržení žádosti ze strany společnosti ABBYY.
14.8 Odměnou se pro účely této smlouvy EULA rozumí cena Licence stanovená společností
ABBYY nebo některým z partnerů ABBYY a splatná v souladu s jimi stanovenými
platebními postupy, anebo může být zahrnuta do hodnoty Vámi pořízeného hardwaru
nebo příslušenství, anebo je cenou, již zaplatíte Vy za plnou verzi SOFTWARU. Pokud
jste fyzickou osobou, může být tato smlouva EULA bezpředmětné.
14.9 Pokud bude zjištěno, že některá část této smlouvy EULA je neplatná nebo
nevymahatelná, nebude to mít vliv na platnost zbytku této smlouvy, který zůstane
platný a vykonatelný v souladu s jeho podmínkami.

