
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) 

ABBYY® FineReader® PDF 15 

Důležité! Před instalací, kopírováním nebo jakýmkoli jiným používáním aplikace ABBYY® FineReader® 
PDF 15 (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 nebo používá, a společností ABBYY.  

Platnost této smlouvy EULA začíná okamžikem, kdy vyjádříte souhlas se závazkem plynoucím z jejího znění 
kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání“ a následným kliknutím na tlačítko Další a 
instalací SOFTWARU, nebo pokud SOFTWARE nainstalujete, zkopírujete či jakkoli jinak začnete používat. 
Jakýkoli takový čin je vaším vyjádřením, že jste tuto smlouvu EULA přečetli, že jí rozumíte a souhlasíte se 
závazky plynoucími z jejího znění. Pokud se zněním této smlouvy EULA nesouhlasíte, SOFTWARE 
nepoužívejte, odstraňte jej ze svého systému a zničte veškeré kopie SOFTWARU, které vlastníte. Tato 
smlouva EULA je závazná po celé období, kdy používáte SOFTWARE, pokud v této smlouvě EULA nebo ve 
zvláštním písemném ujednání se společností ABBYY není uvedeno jinak. 

SOFTWARE je chráněn autorskými právy a ustanoveními mezinárodních úmluv a některé jeho součásti jsou 
chráněny patentními zákony a zákony o ochraně obchodního tajemství. Souhlasíte s tím, že tato smlouva 
EULA je vymahatelná stejně jako jiná vámi podepsaná smlouva či dohoda. Plnění této smlouvy EULA lze 
vymáhat vůči vám. 

Pokud bylo se společností ABBYY uzavřeno zvláštní písemné ujednání ohledně SOFTWARU, v případě 
neshody mezi takovým ujednáním a touto smlouvou EULA platí v případě neshody s jakoukoli podmínkou 
této smlouvy EULA vždy podmínky takového zvláštního ujednání. Veškeré podmínky, které jsou součástí 
nákupních objednávek nebo jiných dokumentů, nemohou upravovat tuto smlouvu EULA ani rozšiřovat rozsah 
povinností, které v jejím rámci společnost ABBYY má. 

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. 

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 16.1 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 16.2 
této smlouvy EULA; 

společnost ABBYY Europe GmbH, registrovaná na adrese Landsberger Str. 300, 80687 
Mnichov, Německo, pokud platí článek 16.3 této smlouvy EULA; 

společnost ABBYY UK Ltd. registrovaná na adrese Centrum House, 36 Station 
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Spojené království, pokud platí odstavec 16.4 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 16.5 této smlouvy EULA; 

společnost ABBYY Production LLC registrovaná na adrese Otradnaya, dům 2B, korpus 6, 
kancelář 14, 127273, Moskva, Rusko, pokud platí odstavec 16.6 této smlouvy EULA; 

a společnost ABBYY Solutions Ltd. registrovaná na adrese Michail Karaoli 2, Egkomi CY 
2404, Nikósia, Kypr, ve všech ostatních případech. 

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. 

„Aktivace“ znamená proces ověření platnosti vašeho sériového čísla a toho, že není aktivováno na větším 
počtu počítačů, než umožňuje rozsah vaší licence. Vy, koncový uživatel SOFTWARU, musíte tímto procesem 
projít, aby se potvrdilo, že jste oprávněným koncovým uživatelem SOFTWARU. 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. 

Termínem „Počítač“ se rozumí daný fyzický nebo virtuální přístroj, který sestává z procesoru s jedním nebo 
více jádry a funguje s určitým operačním systémem. Jakékoli změny v konfiguraci počítače (včetně 
formátování pevného disku nebo přeinstalace operačního systému) mohou mít za následek vnímání počítače 
v kontextu licence jako jiného počítače. 

„Práva na duševní vlastnictví“ jsou veškerá práva na duševní a průmyslové obchodní vlastnictví a zahrnují 
práva k (i) vynálezům, objevům a patentům včetně jejich aplikací, obnovených emisí a pokračování nebo 
pokračování jejich částí; (ii) autorská práva; (iii) návrhy a průmyslové návrhy; (iv) obchodní značky, značky 
služeb, vzhled a obal výrobků a podobná práva; (v) know-how, obchodní tajemství a důvěrné informace; (vi) 
návrhům plošných spojů a jejich motivů; zahrnují i (vii) ostatní vlastnická práva. 

„Licence“ je nevýhradní omezené oprávnění udělené vám společností ABBYY k instalaci a používání funkcí 
SOFTWARU ve shodě s podmínkami a ujednáními této smlouvy EULA. 

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

„SOFTWARE“ je počítačový program ABBYY FineReader PDF 15 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. 

„Vy“, „váš“ a „koncový uživatel“ jsou označení vztahující se na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, 
která SOFTWARE získala pro vlastní potřebu, a nikoli pro následný prodej, a jakýkoli skutečný uživatel 



SOFTWARU. 

1. Udělení licence 

1.1. Společnost ABBYY vám v souladu s podmínkami této smlouvy EULA uděluje omezenou 
nevýhradní licenci k instalaci a používání funkcí SOFTWARU podléhající všem omezením a 
rozsahu licence, který bude možné aplikovat touto smlouvou EULA za pomoci softwarových 
anebo hardwarových licenčních klíčů dodaných společností ABBYY, SOFTWARU anebo 
zvláštního písemného ujednání mezi vámi a společností ABBYY nebo partnerem společnosti 
ABBYY a/nebo dokumentace doprovázející nákup. V tomto případě nesmí zvláštní písemná 
úmluva mezi vámi a partnerem společnosti ABBYY přesahovat rozsah udělené licence a 
omezení uvedených v této smlouvě EULA a/nebo ve zvláštní písemné úmluvě se společností 
ABBYY a/nebo nesmí ukládat společnosti ABBYY další povinnosti. Dokumentace partnera 
společnosti ABBYY doprovázející nákup SOFTWARU nesmí protiřečit podmínkám této smlouvy 
EULA, zvláštního ujednání se společností ABBYY a písemným dokumentům společnosti ABBYY 
ohledně podmínek používání a/nebo nákupu SOFTWARU. 

Veškerá zde obsažená ustanovení se vztahují jak na SOFTWARE jako celek, tak na všechny 
jeho jednotlivé součásti a na dokumentaci pro koncové uživatele, kromě softwaru třetích stran 
obsaženého v SOFTWARU, na který se vztahují zvláštní licenční ujednání obsažená v článku 
15. Veškeré spory týkající se rozsahu licence budou vykládány ve prospěch omezení rozsahu 
licence. Omezení vašeho používání SOFTWARU a rozsahu vaší licence mohou zahrnovat mimo 
jiné následující: 

1.1.1. 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. Váš typ licence je uveden ve 
zvláštním ujednání mezi vámi, společností ABBYY nebo partnerem společnosti ABBYY a/nebo 
v dokumentaci doprovázející nákup SOFTWARU. Po instalaci SOFTWARU naleznete typ svojí 
licence v nabídce Nápověda v rozhraní SOFTWARU. 

1.1.1.1. Pokud je typ vaší licence „Licence pro jednoho uživatele / samostatná“ a jste 
právnickou osobou, můžete SOFTWARE nainstalovat na jeden počítač, 
pokud ve zvláštním ujednání mezi vámi a společností ABBYY nebo 
partnerem společnosti ABBYY nebo v jiné dokumentaci doprovázející nákup 
SOFTWARU není uvedeno 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. 

1.1.1.2. Pokud je typ vaší licence „Vázané na jednu stanici“, můžete SOFTWARE 
nainstalovat na tolik počítačů ve vašem vlastnictví, kolik licencí jste obdrželi. 
V jakémkoli okamžiku smíte k jedné nainstalované kopii SOFTWARU 
přistupovat pouze z jednoho počítače, pokud není ve zvláštním ujednání 
mezi vámi a společností ABBYY nebo partnerem společnosti ABBYY nebo v 
jiné dokumentaci společnosti ABBYY doprovázející nákup SOFTWARU 
uvedeno jinak. 

1.1.1.3. Pokud je typ vaší licence „Síťová licence“ / „Souběžná“, můžete SOFTWARE 
nainstalovat na libovolný počet počítačů, které vlastníte, a souběžně používat 
SOFTWARE na tolika počítačích, kolik licencí jste obdrželi, pokud není v této 
smlouvě EULA, ve zvláštním ujednání mezi vámi a společností ABBYY nebo 
partnerem společnosti ABBYY nebo v jiné dokumentaci společnosti ABBYY 



doprovázející nákup SOFTWARU uvedeno jinak. 

1.1.1.4. Pokud je typ vaší licence „Vzdálený uživatel“, můžete SOFTWARE používat 
prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo vizualizačního řešení, které 
vlastníte, máte v pronájmu a/nebo jste získali nějakým jiným zákonným 
způsobem a používáte ho („Řešení“). SOFTWARE můžete nainstalovat na 
libovolný počet počítačů, které se pro řešení používají jako servery/hostitelé. 
Nainstalovaný SOFTWARE může používat z klientských počítačů 
prostřednictvím vzdáleného přístupu stejný počet jednotlivců – jmenovaných 
uživatelů řešení – kolik máte licencí. Musíte mít licenci pro každého 
uživatele, který SOFTWARE může používat, pokud není v této smlouvě 
EULA, ve zvláštním ujednání se společností ABBYY nebo v dokumentaci 
společnosti ABBYY doprovázející nákup SOFTWARU uvedeno jinak. V 
každém okamžiku může každá osoba používat SOFTWARE vzdáleně pouze 
z jednoho počítače. 

1.1.2. Pokud platí článek 16.6 a získali jste aplikaci ABBYY FineReader PDF 15 Standard, můžete 
SOFTWARE používat pouze pro nekomerční účely na svém domácím počítači. Nejste 
oprávněni nainstalovat SOFTWARE na počítače vlastněné právnickými osobami, státními 
orgány nebo veřejnými institucemi a místní samosprávou. Veškeré komerční použití 
SOFTWARU výše zmíněnými právnickými osobami, orgány a institucemi je zakázáno. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Doba trvání. Používání SOFTWARU může být omezeno na určitou dobu, pokud je to uvedeno 
ve zvláštním ujednání se společností ABBYY nebo s partnerem společnosti ABBYY a/nebo v 
dokumentaci společnosti ABBYY doprovázející nákup SOFTWARU. Po uplynutí tohoto období 
nesmí být SOFTWARE používán. 

1.1.4.1. Pokud jste SOFTWARE získali na základě odběru služby, platí kromě 
omezení v odstavcích 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.4 i následující omezení. 
SOFTWARE můžete používat po omezenou dobu odběru služby. Vaše 
období odběru služby může být automaticky prodlužováno, dokud odběr 
služby nezrušíte. Po vypršení období vašeho odběru služby nebudou již 
funkce SOFTWARU dostupné nebo budou omezeny, dokud neprovedete 
platbu pro obnovení odběru služby. Před získáním (zakoupením) 
SOFTWARU budete možná muset podpisem dodatečné smlouvy mezi vámi 
a společností ABBYY nebo partnerem společnosti ABBYY vyjádřit souhlas s 
dalšími podmínkami používání SOFTWARU dodávaného na základě odběru 
služby. 

1.2. 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. Sériové číslo může 
vyžadovat aktivaci a počet vám dostupných aktivací může být omezen. O další aktivace můžete 
zažádat kontaktováním služby technické podpory společnosti ABBYY během období dostupnosti 
technické podpory pro verzi SOFTWARU, kterou jste získali (zakoupili), jak je uvedeno v odstavci 
7. Po vypršení období technické podpory získané (zakoupené) verze SOFTWARU nemusejí být 
další aktivace k dispozici. 

1.3. 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. 



1.4. Pokud platí článek 16.6 a jste fyzickou osobou, jste oprávněni SOFTWARE používat po celém 
světě. Jste-li právnická osoba, můžete SOFTWARE získat (zakoupit) v zemích uvedených v 
článku 16.6 pouze v případě, pokud vy nebo vaše pobočka a/nebo kanceláře zastoupení jsou v 
těchto zemích zaregistrovány, pokud není ve zvláštním písemném ujednání mezi vámi a 
společnosti 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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. Stejné sériové číslo 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, stejně jako SOFTWARE nesmí být 
používán ke zpracování většího celkového počtu objemových jednotek, než jaký je povolen ve 
vaší licenci. 

1.7. 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. Omezení používání 

2.1. Veškeré podmínky a omezení týkající se používání SOFTWARU uvádí tato smlouva EULA, 
pokud nejsou další podmínky používání či omezení vymezeny ve zvláštním písemném ujednání 
mezi vámi a společností ABBYY nebo partnerem společnosti ABBYY nebo v jiné dokumentaci 
související se SOFTWAREM, přičemž platí, že ujednání s partnerem společnosti ABBYY nebo 
dokumentace nesmějí zakládat další podmínky pro společnost ABBYY. 

2.2. Nejste oprávněni provádět činnosti obsažené v níže uvedeném seznamu, ani jejich provádění 
umožnit jiným osobám: 

2.2.1. provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat (tj. reprodukovat a převádět objektový kód 
do zdrojového kódu) nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód SOFTWARU 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.Takové informace musejí 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 této smlouvy 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 2.7), pokud není v samostatném ujednání 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 SOFTWARU, který vám byl dodán. 

2.3. 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. 

2.4. V souladu s odstavci 2.5 a 2.6 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. 

2.5. Pokud je typ vaší licence takový, který je definován v článku 1.1.1.2 nebo 1.1.1.4 a je v 
dokumentaci přidružené k zakoupenému produktu SOFTWARU označen jako „Rozšířená 
podpora CLI“, nesmíte obcházet uživatelské rozhraní SOFTWARU prostřednictvím příkazového 
řádku. 

2.6. Pokud je typ vaší licence takový, který je definován ve článku 1.1.1.2 nebo 1.1.1.4 a je v 
dokumentaci přidružené k zakoupenému produktu SOFTWARU označen jako „pro CLI“, smíte 
provádět integraci se SOFTWAREM prostřednictvím softwaru pro automatizaci robotického 
zpracovávání. 

2.7. V souladu s článkem 2.8 níže jste oprávněni tento SOFTWARE jednou převést přímo na jiného 
koncového uživatele. Jste-li právnickou osobou, potom 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). 

2.8. Pokud jste získali verzi SOFTWARU, která nevyžaduje aktivaci sériového čísla po instalaci 
SOFTWARE (kromě SOFTWARU označeného jako "Try&Buy", "Trial" nebo "Demo") a typ vaší 
licence je jiný, než které jsou zmíněné ve článcích 1.1.1.1. - 1.1.1.4.: (i) součástí SOFTWARU 
bude certifikát vystavený společností ABBYY, který specifikuje aplikovatelné podrobnosti licence; 
(ii) vaše držení SOFTWARU bude důvěrné a je zakázán jakýkoliv přesun SOFTWARU z vaší 
strany (pouze pro účely tohoto článku 2.8 zahrnuje "přenos" kromě jiného poskytnutí přístupu 
třetí straně, poskytnutí přístupu k osobnímu použití zaměstnanců, prodej, pronájem, půjčování 
SOFTWARU); (iii) povedete přesné záznamy počtu vašich uživatelských počítačů, na kterých je 
SOFTWARE používán, sdělíte počty uživatelských počítačů společnosti ABBYY nebo partnerovi 
společnosti ABBYY za každý rok a společně s vaším ročním přehledem zaplatíte příslušný 
poplatek za licenci (jak může být dojednáno v dokumentaci, která je součástí původní dodávky 
SOFTWARE) za každý uživatelský počítač, včetně těch, které jsou nad rámec počtu, který jste 
předplatili v rámci své licence; a (iv) na základě opodstatněné písemné žádosti může společnost 
ABBYY provést samostatný audit vašich záznamů pouze za účelem ověření počtu uživatelských 
počítačů a přesnosti zaplacených poplatků za licenci, které jste zaplatili, a to ne častěji, než 
jednou za dvanáct (12) měsíců. Takový audit proběhne na náklady společnosti ABBYY ve vašich 
provozních hodinách a bude se na něj vztahovat dodržování důvěrnosti. Pokud bude ze 
záznamů ověřených v auditu zřejmé, že z vaší strany došlo k nezaplacení části poplatku za 
licenci SOFTWARU ve výši větší než pět (5) procent, uhradíte tento nedoplatek na licenčním 
poplatku a zároveň uhradíte náklady spojené s provedením auditu společnosti ABBYY. 



3. Předběžný, zkušební nebo demo SOFTWARE 

3.1. Pokud je verze SOFTWARU, kterou jste získali 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 do doby, než získáte (zakoupíte) licenci k plné verzi SOFTWARU, platí odstavec 3. 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, ale jen 
v rozsahu nutném pro vyřešení rozporu. 

3.2. PŘEDBĚŽNÝ SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A BEZ ZÁRUKY A 
ZÁVAZKU JAKÉHOKOLI TYPU (VÝSLOVNÉHO, ODVOZENÉHO NEBO VYPLÝVAJÍCÍHO). 
OMEZENÝ SOFTWARE NEMUSÍ BÝT KONEČNÝM SOFTWAREM FIRMY ABBYY A MŮŽE 
OBSAHOVAT VADY, CHYBY A JINÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT SELHÁNÍ 
SYSTÉMU NEBO JINÉ PORUCHY A ZTRÁTU DAT. DO NEJVYŠŠÍ MÍRY POVOLENÉ 
PLATNÝMI ZÁKONY NENÍ NA PŘEDBĚŽNÝ SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA A PRO 
JEDNOZNAČNOST BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST ABBYY ODMÍTÁ VEŠKERÉ 
ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOST ZA ZÁVAZKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, KROMĚ 
JINÉHO, ODVOZENÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ 
ZÁKONŮ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. 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“), budou váš přístup a schopnost předběžný 
software používat deaktivovány. Po uplynutí tohoto časového limitu vaše práva podle této 
smlouvy EULA zaniknou, pokud od společnosti ABBYY nezískáte licenci novou. 

3.4. Omezený software, který nebyl uveden na trh. 

3.4.1. Omezený software, který nebyl uveden na trh, je součástí důvěrných informací společnosti 
ABBYY. 

3.4.2. Co se týče omezeného softwaru, který nebyl uveden na trh, společnost ABBYY neslibuje ani 
nezaručuje, nemá žádný výslovný ani naznačovaný závazek, a vy berete na vědomí, že 
společnost ABBYY neslíbila ani nezaručila, že tento software bude dále vyvíjet, nebo že bude 
komerční verze uvedena na trh nebo dostupná v budoucnosti. Společnost ABBYY nemusí na 
trh uvést žádný softwarový produkt, který tomuto softwaru bude podobný nebo s ním bude 
kompatibilní. 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. 

3.4.3. 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. 

3.4.4. Důvěrnost omezeného softwaru, který nebyl uveden na trh, a její důsledky: 

3.4.4.1. Souhlasíte s tím, že nebudete písemně, slovně nebo elektronicky šířit žádné 
informace související s omezeným softwarem, který nebyl uveden na trh, 
které vám společnost ABBYY sdělila. Veškeré informace o kvalitě tohoto 
omezeného softwaru nebo o kvalitě výsledků dosažených použitím 
omezeného softwaru, zpětná vazba, veškeré informace o vadách, chybách a 
jiných problémech, které objevíte v omezeném softwaru, který nebyl uveden 
na trh, jsou důvěrnými informacemi společnosti ABBYY. 



3.4.5. Důvěrné informace nejste oprávněni 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. 

3.4.6. Jste povinni podniknout všechny dostupné kroky, abyste odtajnění důvěrných materiálů 
zabránili a uchovali je v tajnosti. 

3.4.7. Budete-li si jakéhokoli prozrazení důvěrných materiálů vědomi, musíte o tom společnost 
ABBYY ihned informovat. Pokud porušíte podmínky stanovené v odstavcích 3.4.4.1– 3.4.6 
výše, jste povinni společnosti ABBYY uhradit veškeré ztráty, které z takového porušení 
vyplynuly. 

3.4.8. Souhlasíte s tím, že po obdržení novější 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, které jste od 
společnosti ABBYY obdrželi. 

3.4.9. Pokud jste omezený software získali v souladu se samostatnou písemnou dohodou, 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 jinými takovými 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, ověřování nebo testování, a 
to bez ohledu na jiné části této smlouvy EULA. 

5. Aktualizace a rozšíření funkcí 

5.1. Pokud je SOFTWARE označen jako „Update“ („Aktualizace“) nebo „Functionality Extension“ 
(„Extension“, tj. „Rozšíření funkcí“, „Rozšíření“), omezení vašeho používání SOFTWARU a 
rozsah vaší licence může zahrnovat kromě jiného následující body: 

5.1.1. Musíte vlastnit licenci pro předchozí verzi (v případě aktualizace) nebo rozšiřitelné edice (v 
případě rozšíření funkce) SOFTWARU označené společností ABBYY jako splňující podmínky 
pro aplikaci aktualizace nebo rozšíření funkce, abyste mohli tento SOFTWARE používat. 

5.1.2. SOFTWARE označený jako „Update“ („Aktualizace“) nebo „Functionality Extension“ 
(„Extension“, tj. „Rozšíření funkcí“, „Rozšíření“), nahrazuje a/nebo doplňuje produkt, z něhož 
váš nárok na aktualizaci nebo rozšíření funkce vzešel. 

5.1.3. Výsledný aktualizovaný produkt nebo produkt s rozšířenými funkcemi můžete používat pouze v 
souladu s podmínkami smlouvy EULA dodanými s touto aktualizací nebo rozšířením funkcí. 

5.2. Pokud je produkt označen jako „Update“ („Aktualizace“), berete na vědomí, že veškeré případné 
závazky společnosti ABBYY podporovat verzi SOFTWARU, která se aktualizuje, zanikají 
okamžikem zpřístupnění aktualizace. 

6. Aktualizace 

6.1. Pokud je SOFTWARE označen jako „Ugrade“, omezení vašeho používání SOFTWARU a rozsah 
vaší licence může zahrnovat kromě jiného následující: 

6.1.1. 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 uvedeno jinak. Tento bod se nevztahuje na případy, kdy se uplatňuje 
ujednání z článku 6.1.1.1 této smlouvy EULA. 

6.1.1.1. Tento článek platí, když jsou v důsledku upgradu ze softwaru zakládajícího 
nárok na upgrade na aktuální verzi SOFTWARU, která se řídí ujednáními 
této smlouvy EULA, splněny obě následující podmínky: (i) platí článek 16.6 
této smlouvy EULA a (ii) koupili jste upgrade za nižší cenu v porovnání s 
běžnou cenou aktuální verze tohoto SOFTWARU, přičemž tato nižší cena je 
podmíněna tím, že provedete upgrade ze softwaru zakládajícího nárok na 
upgrade na aktuální verzi SOFTWARU. Jsou-li splněny obě výše uvedené 
podmínky, končí vaše právo na používání softwaru zakládajícího nárok na 
upgrade, přičemž tento software musíte přestat používat a provést jeho 
kompletní odinstalaci z počítače nebo z místní počítačové sítě. V opačném 
případě bude platnost této smlouvy EULA anulována a licence na aktuální 
verzi SOFTWARU bude považována za neudělenou, pokud neuhradíte rozdíl 
mezi částkou uhrazenou za upgrade a cenou aktuální verze SOFTWARU. 

6.1.2. Používání softwaru zakládajícího nárok na upgrade může být zakázáno zvláštním písemným 
ujednáním se společností ABBYY nebo partnerem společnosti ABBYY. 

7. Technická podpora a údržba 

7.1. Může vám být poskytnuta technická podpora, údržba nebo profesionální služby společnosti 
ABBYY související se SOFTWAREM („Služby podpory“), na něž se vztahují podmínky současně 
platných zásad podpory společnosti ABBYY; nicméně vám mohou být poskytnuty služby jiné 
úrovně služeb podpory, než které jsou uvedeny v zásadách podpory ABBYY, pokud je tak 
uvedeno v samostatném písemném ujednání o technické podpoře mezi vámi a společností 
ABBYY. Můžete mít i nárok na určité služby podpory poskytované partnerem společnosti ABBYY 
na základě ujednání mezi vámi a partnerem společnosti ABBYY ohledně takových služeb 
podpory, přičemž platí, že ujednání s partnerem společnosti ABBYY nesmí dávat dodatečné 
povinnosti společnosti ABBYY. 

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

7.3. Kromě všeobecných smluvních podmínek a ujednání může mít společnost ABBYY ve 
specifických regionech specifické zásady podpory, které mohou být upraveny samostatnými 
dohodami. 

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

8. Vlastnictví 

8.1. Nepřechází na vás jakýkoli nárok na jakékoli duševní vlastnictví společnosti ABBYY (včetně 
SOFTWARU a jakýchkoli patentů, obchodních značek nebo autorských práv). Během ani po 
skončení trvání platnosti smlouvy nejste oprávněni jakýmkoli způsobem využívat nebo nárokovat 
jakýkoliv název, logo, obchodní značku, grafický vzor nebo návrh vlastněný společností ABBYY 
nebo jiný název, logo, obchodní značku, grafický vzor nebo návrh, který je jim podobný. 

8.2. Na společnost ABBYY nepřechází jakýkoli nárok na jakékoli vaše duševní vlastnictví (včetně 
aplikace a jakýchkoli vašich patentů, obchodních značek nebo autorských práv). 

www.abbyy.com


8.3. 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 USA, zákonů Ruské federace, ustanovení mezinárodních úmluv a 
zákonů země, v níž je používán nebo získán. 

8.4. Veškerá vlastnická práva, která nejsou v SOFTWARU obsažena, ale která jsou používáním 
SOFTWARU přístupná, 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 duševnímu vlastnictví. 

9. Omezená záruka. Odmítnutí odpovědnosti 

9.1. 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 16.6, činí tato doba třicet (30) 
dnů počínaje dnem nabytí (nákupu) SOFTWARU. 

9.2. KROMĚ EXPLICITNÍHO VYJÁDŘENÍ V ODSTAVCI 9 (OMEZENÍ ZÁRUKY, ODMÍTNUTÍ 
ODPOVĚDNOSTI) A KROMĚ ZÁRUK, PODMÍNEK NEBO VYJÁDŘENÍ DO MÍRY, DO KTERÉ 
NEMOHOU BÝT PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH VE VAŠÍ ZEMI OMEZENY, JE VÁM 
SOFTWARE (VČETNĚ SOFTWARU TŘETÍCH STRAN V NĚM OBSAŽENÉM), VČETNĚ 
DOKUMENTACE SOFTWARU BEZ OMEZENÍ, AKTUALIZACÍ A VYLEPŠENÍ POSKYTNUT 
„JAK STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLEČNOST ABBYY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY 
NEBO VYJÁDŘENÍ (VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ STATUTÁRNÍ, PODLE 
OBECNÝCH PRAVIDEL, ZVYKŮ, POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÉ), VČETNĚ NAPŘÍKLAD 
NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, INTEGRACE, USPOKOJIVÉ KVALITY 
NEBO VHODNOSTI 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. SPOLEČNOST ABBYY NEZARUČUJE A NEMŮŽE ZARUČIT VÝKON NEBO 
VÝSLEDKY, KTERÝCH BYSTE MOHLI POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU DOSÁHNOUT. VEŠKERÁ 
RIZIKA, KTERÁ SE TÝKAJÍ KVALITY A VÝKONU SOFTWARU, NESETE VY. SPOLEČNOST 
ABBYY TAKÉ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA SOFTWAROVÉ PRODUKTY TŘETÍCH 
STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT DODÁNY SE SOFTWAREM. 

10. Omezení odpovědnosti 

10.1. SPOLEČNOST ABBYY NENÍ VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ 
ŠKODY, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT NEBO INFORMACÍ LIBOVOLNÉHO 
DRUHU, OBCHODNÍCH ČI JINÝCH, NÁROKY NEBO NÁKLADY, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, 
NÁHODNÉ ŠKODY, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÍ POŠKOZENÍ, UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTU 
ÚSPOR VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM 
SOFTWARU ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ MOŽNÝMI CHYBAMI NEBO CHYBAMI TISKU V 
SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ABBYY BYL NA 
MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT, ŠKOD, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ UPOZORNĚN, JAKOŽ 
ANI ZA PŘÍPADNÉ NÁROKY JAKÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN. 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. 

11. Vyloučení záruk a omezení pro uživatele se sídlem v Německu nebo v Rakousku 

11.1. Pokud jste svou kopii SOFTWARU získali v Německu nebo v Rakousku, nebo v této zemi 
obvykle pobýváte, pak společnost ABBYY v souladu s německými zákony zaručuje, že 
SOFTWARE bude poskytovat funkce uvedené v dokumentaci, která je součástí SOFTWARU 



(„sjednané funkce“), a to po dobu omezené záruky následující po převzetí kopie SOFTWARU, 
pokud je tento používán v doporučené hardwarové konfiguraci. Termín „doba omezené záruky“, 
který se používá v tomto článku, znamená dva (2) roky, pokud jste spotřebitel, a jeden (1) rok, 
pokud tomu tak není. 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 na 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). Potřebujte-li další informace o záruce, obraťte se na: ABBYY Europe 
GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Mnichov, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69 33 33 300, 
e-mail: help@abbyy.com. 

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

11.2.1. S ohledem na ustanovení článku 11.2.2 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 způsobené mírně nedbalostním porušením nezásadní smluvní povinnosti. 

11.2.2. Omezení odpovědnosti uvedené v článku 11.2.1 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. 

11.2.3. Jste povinni přijmout veškerá přiměřená opatření, abyste zabránili škodám a omezili je, 
zejména pořídit záložní kopie SOFTWARU a svých počítačových dat v souladu s ustanoveními 
této smlouvy EULA. 

12. Vyloučení záruk a omezení pro uživatele se sídlem v Austrálii 

12.1. Pokud jste svou kopii SOFTWARU pořídili v Austrálii a obvykle v této zemi pobýváte, pak: 

12.1.1. jsou na produkty ABBYY poskytovány záruky, které podle australských práv spotřebitele 
nelze pominout. Máte nárok na výměnu či vrácení peněz v případě podstatné závady a na 
odškodnění za jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na 
opravu či výměnu zboží, pokud nesplňuje přijatelnou kvalitu a jeho závada není podstatnou 
závadou. 

12.1.2. Tam, kde ABBYY poskytuje jakékoli další výslovné záruky či garance na SOFTWARE, jsou 
tyto záruky či garance rozšířením, ale nenahrazují Vaše ostatní práva a nároky plynoucí z 
australských spotřebitelských práv. Pro uplatnění reklamace na základě záruky je zapotřebí na 
Vaše náklady vrátit daný SOFTWARE a doklad o jeho koupi v místě, kde byl pořízen, případně 
tam, kde není možné jeho vrácení, umožnit společnosti ABBYY či jejímu zástupci přístup k 
tomuto SOFTWARU. Žádná uplatněná reklamace nebude uznána, pokud nebyl SOFTWARE 
přezkoušen společností ABBYY a shledán vadným podle podmínek záruky. Pokud bude 
zjištěna závada v SOFTWARU (společností ABBYY), má společnost ABBYY právo (dle svého 
uvážení) SOFTWARE opravit nebo vyměnit. Další informace k zárukám si laskavě vyžádejte na 
adrese ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000 
Australia, tel.: +61 (02) 9004 7401; nebo e-mailem na: help@abbyy.com. 

12.1.3. Na základě Vašich práv plynoucích ze zákona o konkurenci a spotřebitelích z roku 2010  či 
obdobných spotřebitelských předpisů souhlasíte s tím, že společnost ABBYY nebude 



zodpovídat za žádné Vaše nároky (smluvní, z porušení práva, zákonné či jiné) v souvislosti s 
jakoukoli přímou, zvláštní, náhodnou, nepřímou či následnou škodou či zraněním, včetně 
jakékoli ztráty zisku, zmaření smluv, příjmu či ztráty dat či dalších ztrát plynoucích či 
souvisejících s poskytováním SOFTWARU či jakéhokoli jiného zboží nebo služeb v rámci 
této licenční smlouvy s koncovým spotřebitelem či jakéhokoli jiného písemného ujednání 
uzavřeného mezi Vámi a společností ABBYY či partnerem společnosti ABBYY, ani v případě 
jakéhokoli porušení, promeškání či zanedbání společností ABBYY. Maximální částka ručení za 
škody společností ABBYY a jejími partnery na základě této licenční smlouvy s koncovým 
uživatelem uzavřené mezi Vámi a společností ABBYY či partnerem ABBYY ze všech 
případných porušení a jakýchkoli zanedbání ve vztahu k těmto smlouvám bude omezena na 
částku padesát amerických dolarů (50 $) či celkovou částku, kterou jste zaplatili za 
tento SOFTWARE, pokud jde o částku vyšší. 

12.1.4. Pokud zákon o konkurenci a spotřebitelích z roku 2010 (či obdobné předpisy) používá a 
povoluje omezení ručení za porušení práv ze záruk garantovaných tímto zákonem, bude ručení 
společnosti ABBYY omezené, podle volby ABBYY, na: 

12.1.4.1. kteroukoli položku či více položek z následujícího výčtu v případě zboží: (i) 
výměna zboží či dodání odpovídající náhrady zboží; (ii) oprava zboží; (iii) 
úhrada nákladů na výměnu zboží či pořízení odpovídající náhrady zboží; 
nebo (iv) úhrada nákladů na opravu zboží; a 

12.1.4.2. v případě služeb; (i) opětovné dodání služeb; (ii) nebo úhrada nákladů na 
opětovné dodání služeb. 

12.1.5. Veškeré obchodní podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem omezující jakékoli 
podmínky či záruky, výslovné či předpokládané, či omezující ručení společnosti ABBYY, budou 
uplatněny v rozsahu, který je povolen australským právem, a nebudou interpretovány tak, že by 
omezovaly Vaše zákonná práva či nároky na odškodnění plynoucí v důsledku porušení 
kterékoli z podmínek této licenční smlouvy s koncovým uživatelem tam, kde je takové vynětí, 
výklad či omezení zákonem zakázáno. 

12.1.6. Pokud jste spotřebitelem (jak je definováno v zákoně o konkurenci a spotřebitelích z roku 
2010 ), pak nic z této licenční smlouvy s koncovým uživatelem neomezuje či nemění Vaše 
práva daná australským spotřebitelským zákonem tam, kde jsou taková omezení či změny 
zakázány zákonem o konkurenci a spotřebitelích z roku 2010. 

13. Další omezení pro SOFTWARE získaný v USA 

13.1. Použití ze strany státu. Licencovaný software a související dokumentace jsou důvěrnými 
položkami ve smyslu definice termínu v 48 C.F.R. §2.101, sestávajícími z komerčního 
počítačového softwaru a z dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru, jak jsou tyto 
termíny použity v 48 C.F.R. §12.212 neb 48 C.F.R. §227.7202, dle použití. Ve shodě s 48 C.F.R. 
§12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227-7202-4, dle použití, jsou komerční počítačový 
software a dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru licencovány koncovým 
uživatelům vládních organizací USA (a) pouze jako komerční položky a (b) pouze s takovými 
právy, jaké mají ostatní koncoví uživatelé dle podmínek zde stanovených. Nepublikovaná práva 
vyyhrazená v rámci autorského práva USA. 

14. Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že SOFTWARE nebudete exportovat ani reexportovat 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 
SOFTWARE zakázáno obdržet. 

15. Software třetích stran 

15.1. Předdefinované druhy písma 



Na programy druhů písma (tzv. fontů) se vztahují autorská práva a majitel těchto autorských práv 
může stanovit podmínky, za kterých lze program druhů písma používat. Jednou z podmínek 
může být, že k vložení programu písem do souboru PDF potřebujete licencovanou kopii 
programu písma. Společnost ABBYY v žádném případě neodpovídá za žádné škody vyplývající 
z vašeho používání předdefinovaných druhů písma nebo v souvislosti s tímto používáním. 

15.2. Software Datalogics a produkty Adobe 

15.2.1. © 2000–2012 Datalogics, Inc.  

© 1984–2012 Adobe Systems Incorporated a poskytovatelé licencí. Všechna práva 
vyhrazena. 

15.2.2. Termín „Software Datalogics a produkty Adobe“ se vztahuje na software Datalogics a 
produkty třetích stran (včetně produktů Adobe) a příslušnou dokumentaci a jakákoli vylepšení, 
změny verzí, aktualizace, přídavky a jejich kopie. 

15.2.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytovatelé licencí třetích stran jsou vlastníky 
určitých informací a práv na duševní vlastnictví obsažené v SOFTWARU a dokumentaci. Tito 
poskytovatelé licencí třetích stran jsou oprávněni vymáhat práva společnosti ABBYY a 
vynucovat vaše povinnosti a využívat k tomu příslušná právní spravedlivá opatření, včetně, ale 
nikoli výlučně, vynucených opravných prostředků v případě újmy, pokud porušíte své 
povinnosti. 

15.2.4. Udělení a omezení licence. Společnost ABBYY vám uděluje nevýhradní právo na používání 
softwaru Datalogics a produktů Adobe v souladu s podmínkami této smlouvy EULA. Jste 
oprávněni pořídit si jednu záložní kopii softwaru Datalogics a produktů Adobe, pokud tato 
záložní kopie nebude nainstalována ani používána na žádném počítači. 

15.2.5. Práva k duševnímu vlastnictví. Software Datalogics a produkty Adobe obsažené v 
SOFTWARU jsou majetkem společností Datalogics, Adobe a třetích stran a jejich dodavatelů a 
jejich struktura, organizace a kód jsou hodnotnými obchodními tajemstvími společností 
Datalogics, Adobe a třetích stran a jejich dodavatelů. Software Datalogics a produkty Adobe 
jsou také chráněny autorským právem USA a ustanoveními mezinárodních úmluv. Software 
Datalogics a produkty Adobe nejste oprávněni kopírovat jinak, než jak je uvedeno v této 
smlouvě EULA. Veškeré kopie, které máte povoleno pořídit si v souladu s touto smlouvou 
EULA, musejí obsahovat stejná upozornění na autorská a jiná vlastnická práva, kterými je 
opatřen software Datalogics a produkty Adobe nebo které jsou v něm obsaženy. Souhlasíte s 
tím, že software Datalogics a produkty Adobe nebudete měnit, přizpůsobovat, překládat, zpětně 
analyzovat, dekompilovat, převádět ze zdrojového kódu ani se jinak pokoušet odhalit jejich 
zdrojový kód. Kromě výše uvedených ustanovení vám tato smlouva EULA neposkytuje žádná 
práva k duševnímu vlastnictví souvisejícímu se softwarem Datalogics a produkty Adobe. 

15.2.6. Licence na druhy písma. Kopie softwaru písma můžete vložit do svých elektronických 
dokumentů pro účely jejich tisku, zobrazení a úprav. Tato licence neumožňuje jakékoli jiné 
oprávnění pro jejich vkládání. 

15.2.7. Záruka. SPOLEČNOST ABBYY A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ A NEMOHOU 
ZARUČIT VÝSLEDKY VÝKONNOSTI, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU 
DOSÁHNOUT. 

15.2.8. Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že software Datalogics a produkty Adobe nebudou 
expedovány, přeneseny ani exportovány do jiné země ani použity jakýmkoliv způsobem, který 
je zakázán zákonem USA pro kontrolu exportu nebo jinými vývozními zákony, omezeními nebo 
předpisy (dále souhrnně jen „exportní zákony“). Kromě toho – pokud jsou software Datalogics a 
produkty Adobe identifikovány jako zboží s kontrolovaným exportem podle zákonů o vývozu, 
prohlašujete a zaručujete se, že nejste občanem ani jinak nepatříte k národu, na který je 
uvaleno embargo, ani jinak nemáte podle exportních zákonů zakázáno software Datalogics ani 



produkty Adobe převzít. Všechna práva na používání softwaru Datalogics a produktů Adobe 
jsou udělena pod podmínkou, že tato práva propadají, pokud nedodržíte podmínky této 
smlouvy EULA. 

15.2.9. Rozhodné právo. Tato smlouva EULA se nebude řídit konflikty zákonů žádné jurisdikce ani 
Úmluvou Spojených národů o mezinárodním prodeji zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. 

15.2.10. Všeobecná ustanovení této smlouvy EULA nemají vliv na zákonná práva strany 
jednající jako spotřebitel. 

15.2.11. Ochranné známky. Ochranné známky zde zmiňované jsou buď registrovanými 
ochrannými známkami, nebo ochrannými známkami svých příslušných společností v USA 
a/nebo v dalších zemích. 

15.3. Cuminas DjVu® SDK 

Součásti tohoto počítačového programu jsou chráněny copyrightem © 2008 Celartem, Inc. 
Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto počítačového programu jsou chráněny copyrightem © 
2011 Caminova, Inc. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto počítačového programu jsou 
chráněny copyrightem © 2013 Cuminas, Inc. Všechna práva vyhrazena. Aplikace DjVu je 
chráněna americkým patentem U.S. Patent No. 6.058.214. Zahraniční patenty jsou předmětem 
řízení. Na platformě AT&T Labs Technology. 
 
Vy, jako koncový uživatel, máte právo používat DjVu SDK jako součást SOFTWARU po celou 
dobu platnosti autorského práva takového SOFTWARU, nebo po jiné, kratší časové období 
používání, které je uvedeno ve smlouvě EULA. 

15.3.1. Nepokusíte se sami ani neumožníte jiné osobě provádět zpětnou analýzu, rozklad, 
dekompilaci, (tj. reprodukci a převod objektového kódu do zdrojového kódu) nebo jiné pokusy 
odvodit zdrojový kód SOFTWARU 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, nesmějí být zjištěné informace předány 
třetí osobě s výjimkou, že je takové odhalení vyžadováno zákonem. Takové informace musejí 
být ihned sděleny společnosti ABBYY. Všechny tyto informace se považují za důvěrné a 
chráněné informace společnosti ABBYY. 

15.3.2. SPOLEČNOST ABBYY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO VYJÁDŘENÍ  
(VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ STATUTÁRNÍ, PODLE OBECNÝCH PRAVIDEL, 
ZVYKŮ,  POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÉ), VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ 
STRANY,  PRODEJNOSTI, INTEGRACE, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI 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. 
SPOLEČNOST ABBYY NEZARUČUJE A NEMŮŽE ZARUČIT VÝKON NEBO VÝSLEDKY, 
KTERÝCH BYSTE MOHLI POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU DOSÁHNOUT. VEŠKERÁ RIZIKA, 
KTERÁ SE TÝKAJÍ KVALITY A VÝKONU SOFTWARU, NESETE VY. SPOLEČNOST ABBYY 
TAKÉ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA SOFTWAROVÉ PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, 
KTERÉ MOHOU BÝT DODÁNY SE SOFTWAREM. 

15.3.3. SPOLEČNOST ABBYY NENÍ VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ 
ŠKODY, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT NEBO INFORMACÍ LIBOVOLNÉHO 
DRUHU, OBCHODNÍCH ČI JINÝCH, NÁROKY NEBO NÁKLADY, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, 
NÁHODNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTU ÚSPOR VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ 
SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU ANI ZA ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ MOŽNÝMI CHYBAMI NEBO CHYBAMI TISKU V SOFTWARU, A TO ANI V 
PŘÍPADĚ, ŽE ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ABBYY BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT, 
ŠKOD, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ UPOZORNĚN, JAKOŽ ANI ZA PŘÍPADNÉ NÁROKY 
JAKÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN. 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. 

15.3.4. Omezení pro SOFTWARE získaný v USA. 

15.3.4.1. 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 Právo na data – obecná ustanovení Federálních 
předpisů pro nákup 52.227-14; a (2) užívání, rozmnožování nebo předávání 
ze strany vlády podléhá omezením uvedeným v písmenu (c)(1)(ii) bodu 
Právo na technické údaje a počítačový software v předpisu DFARS 
252.227-7013. 

15.3.4.2. Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že SOFTWARE nebudete exportovat 
ani reexportovat 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 SOFTWARE 
zakázáno obdržet. 

15.3.5. Kód třetích stran. Oniguruma © 2002–2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>. 
Všechna práva vyhrazena. Redistribuce a využití ve zdrojové a binární formě, též s úpravami, 
jsou povoleny, pokud jsou splněny následující podmínky. Šířený zdrojový kód musí obsahovat 
výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené 
vyloučení odpovědnosti. Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších 
případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento 
seznam podmínek a/nebo níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 

AUTOR A PŘISPĚVATELÉ POSKYTUJÍ TENTO SOFTWARE „JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“ A VEŠKERÉ 
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. AUTOR 
NEBO PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, 
NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ 
ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI VYUŽITÍ, ZTRÁTY 
DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) JAKKOLI VZNIKLÉ, ZALOŽENÉ NA 
JAKÉKOLI TEORII ODPOVĚDNOSTI, NAPŘÍKLAD SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ABSOLUTNÍ 
ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI A DALŠÍCH), A JAKKOLI 
VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I KDYBY BYLI NA MOŽNOST 
TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. 

15.3.6. MD5 Část tohoto softwaru je odvozena od algoritmu MD5 Message-Digest společnosti RSA 
Data Security, Inc. © 2006, 2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto a Hiroshima University. 
Všechna práva vyhrazena. Redistribuce a využití ve zdrojové a binární formě, též s úpravami, 
jsou povoleny, pokud jsou splněny následující podmínky: Šířený zdrojový kód musí obsahovat 
výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené 
vyloučení odpovědnosti. Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších 
případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento 
seznam podmínek a/nebo níže uvedené vyloučení odpovědnosti. Název Hiroshima University 
ani jména jejích přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného svolení použity k podpoře 
nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru. 

DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ POSKYTUJÍ TENTO SOFTWARE „JAK 
STOJÍ A LEŽÍ“ A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, 
JSOU VYLOUČENY. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, 



EXEMPLÁRNÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO 
SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ 
PODNIKÁNÍ) JAKKOLI VZNIKLÉ, ZALOŽENÉ NA JAKÉKOLI TEORII ODPOVĚDNOSTI, 
NAPŘÍKLAD SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU 
(VČETNĚ NEDBALOSTI A DALŠÍCH), A JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO 
SOFTWARU, A TO I KDYŽ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. 

15.4. OpenSSL 

15.4.1. Licence OpenSSL 

© 1998–2016 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. 

Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu OpenSSL Project pro použití v 
sadě nástrojů OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 

© 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všechna práva vyhrazena. 

Tento produkt obsahuje kryptografický software vytvořený Erikem Youngem 
(eay@cryptsoft.com) 

Eric Young je autorem částí použité knihovny. 

Tento produkt obsahuje software, který vytvořil Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Sada nástrojů OpenSSL je podmíněna dvojitou licencí, tj. podmínkami licence OpenSSL i 
původní licence SSLeay. 

Aktuální texty licenci naleznete na stránce https://www.openssl.org/source/license.html. 

15.5. PDF-XChange 

PDF-XChange Standard © 2001-2013 Tracker Software Products Ltd. 

15.5.1. Udělení a omezení licence. Společnost ABBYY Vám uděluje nevýhradní právo na používání 
softwaru PDF-XChange začleněného do SOFTWARU v souladu s podmínkami tohoto ujednání 
EULA. Jste oprávněni pořídit si jednu záložní kopii softwaru PDF-XChange začleněného do 
SOFTWARU, pokud tato záložní kopie nebude nainstalována nebo používána v jiném počítači. 

15.5.2. Práva k duševnímu vlastnictví. Software PDF-XChange, který je součástí SOFTWARU, je 
majetkem společnosti Tracker Software Products Ltd a jejích dodavatelů a jeho struktura, 
organizace a kód jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Tracker Software Products 
Ltd a jejích dodavatelů. Software PDF-XChange je také chráněn autorským právem USA a 
ustanoveními mezinárodní dohody. Software PDF-XChange začleněný do SOFTWARU nejste 
oprávněni kopírovat jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě EULA. Veškeré kopie, které máte 
povoleno pořídit si podle tohoto ujednání EULA, musejí obsahovat stejná sdělení o autorských 
právech nebo vlastnictví, kterými je SOFTWARE opatřen. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, 
upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet odhalit 
zdrojový kód softwaru PDF-XChange začleněného do SOFTWARU. Kromě výše uvedených 
ustanovení vám tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva k duševnímu vlastnictví 
související se softwarem PDF-XChange. 

15.5.3. Pravidla pro export. Souhlasíte s tím, že software PDF-XChange, začleněný do SOFTWARU, 
nebude vyexpedován, přenesen ani exportován do jakékoli země nebo použit jakýmkoli 
způsobem, který je zakázán zákonem Spojených států amerických pro kontrolu exportu nebo 
jinými vývozními zákony, omezeními nebo předpisy (dále souhrnně jen „exportní zákony“). 
Kromě toho, pokud je software PDF-XChange začleněný do SOFTWARU identifikován jako 
zboží s kontrolovaným exportem podle zákonů o vývozu, prohlašujete a zaručujete se, že 

http://www.openssl.org/
https://www.openssl.org/source/license.html


nejste občan ani jinak nepatříte k národu, na který je uvaleno embargo, ani jinak nemáte podle 
exportních zákonů zakázáno převzít software PDF-XChange začleněný do SOFTWARU. 
Všechna práva k použití softwaru PDF-XChange začleněného do SOFTWARU jsou udělena 
pod podmínkou, že tato práva propadají, pokud nedodržíte podmínky této smlouvy EULA. 

15.5.4. Ochranné známky. PDF-XChange Drivers jsou registrovanými ochrannými známkami nebo 
ochrannými známkami společnosti Tracker Software Products ve Velké Británii, Kanadě a/nebo 
v jiných zemích. 

15.6. Microsoft Corporation 

15.6.1. Pro spuštění aplikací v jazyce C++ sestavených v aplikaci Microsoft® Visual Studio® 2015 
jsou použity technologie Microsoft Corporation nebo jejich části (dále nazývány jako  
„Technologie Microsoft“), které jsou uvedeny ve článku 15.6.1.1. Technologie Microsoft jsou 
distribuovány s licenčními podmínkami pro software Microsoft, které jsou s nimi dodávány. 

15.6.1.1. Technologie Microsoft Corporation použité v SOFTWARU: 

− Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library 

© Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft a Visual 
Studio jsou buď registrovanými ochrannými známkami, nebo ochrannými 
známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších 
zemích. 

− Knihovna Microsoft Visual C++ 2015 OMP Library 

© Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft a Visual 
Studio jsou buď registrovanými ochrannými známkami, nebo ochrannými 
známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších 
zemích. 

15.6.1.2. K technologiím Microsoft jsou poskytovány licence, nejsou prodávány. 
Licenční podmínky pro software Microsoft a tato smlouva EULA vám udělují 
jen některá práva k používání Technologií Microsoft. Microsoft si vyhrazuje 
všechna ostatní práva. Pokud vám platné zákony nedají větší práva přes tato 
omezení, můžete Technologie Microsoft používat pouze tím způsobem, který 
je výslovně povolen v licenčních podmínkách pro software Microsoft a v této 
smlouvě EULA. Při takovém použití musíte dbát všech technických omezení 
Technologií Microsoft, která vám dovolují je používat pouze určitým 
způsobem. Více informací naleznete na adrese 
www.microsoft.com/licensing/userights. Nejste oprávněni: 

▪ obcházet technická omezení Technologií Microsoft; 

▪ zpětně sestavovat, dekompilovat, rozebírat Technologie Microsoft, ani se 
jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru, kromě a pouze v rozsahu: (i) 
povoleném platnými zákony přes toto omezení; nebo (ii) nutném pro 
odstranění chyb ve změnách knihoven licencovaných GNU Lesser 
General Public License, které jsou v Technologiích Microsoft obsaženy a 
jsou s nimi spojeny; 

▪ odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti 
Microsoft nebo jejích dodavatelů v rámci Technologií Microsoft; 

▪ používat Technologie Microsoft jakýmkoli nezákonným způsobem; 

▪ sdílet, zveřejňovat nebo pronajímat Technologie Microsoft nebo 

www.microsoft.com/licensing/userights


poskytovat Technologie Microsoft jako samostatné hostované řešení 
ostatním k využití. 

15.6.1.3. Omezení exportu. Technologie Microsoft, online služby, odborné služby a 
související technologie jsou předmětem exportních zákonů USA. Musíte dbát 
veškerých platných mezinárodních a národních zákonů včetně exportních 
zákonů USA, mezinárodních omezení obchodu se zbraněmi, programů 
postihů Office of Foreign Assets Control a omezení koncového uživatele, 
koncového místa a cíle USA a jiných vlád vztahujících se k produktům, 
službám a technologiím společnosti Microsoft. Více informací naleznete na 
www.microsoft.com/exporting. 

15.6.2. V SOFTWARU se používají zde uvedené technologie společnosti Microsoft nebo jejich části 
(níže „Technologie Microsoft“). Technologie Microsoft jsou distribuovány s licenčními 
podmínkami pro software Microsoft, které jsou s nimi dodávány. 

15.6.2.1. Technologie Microsoft Corporation použité v SOFTWARU: 

− MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (TAKÉ ZNÁMÉ 
JAKO MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING 
KIT) 

© 2005–2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft 
je buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou známkou 
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích. 

15.6.2.2. K technologiím Microsoft jsou poskytovány licence, nejsou prodávány. Tato 
smlouva EULA vám uděluje pouze některá práva k používání technologií 
Microsoft. Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám platné 
zákony nedají větší práva přes tato omezení, můžete technologie Microsoft 
používat pouze tím způsobem, který je výslovně povolen v licenčních 
podmínkách pro software Microsoft a v této smlouvě EULA. Při takovém 
použití musíte dbát všech technických omezení technologií Microsoft, která 
vám dovolují je používat pouze určitým způsobem. Nejste oprávněni: 

▪ používat Technologie Microsoft k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny. Účelem použití Technologií Microsoft je implementace enkodérů 
nebo dekodérů HD Photo v produktech XML Paper Specification, které 
vyhovují a podporují formátu souboru HD Photo 1.0 (také známý jako 
formát souboru Windows Media Photo 1.0), jak je definován ve 
specifikaci/ích poskytované/ých s Technologiemi Microsoft. 

▪ zveřejňovat Technologie Microsoft, aby je ostatní mohli zkopírovat; 

▪ pronajímat nebo půjčovat Technologie Microsoft; 

▪ převádět technologie Microsoft nebo tyto licenční podmínky pro software 
Microsoft jakékoli jiné straně, než která je zde výslovně povolena. 

15.6.2.3. Omezení exportu. Technologie Microsoft podléhají exportním zákonům a 
nařízením Spojených států amerických. Musíte dodržovat veškeré národní a 
mezinárodní zákony a nařízení pro export, které se k Technologiím Microsoft 
vztahují. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a 
použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting. 

15.6.3. K zajištění integrace s aplikací Microsoft Outlook jsou použity technologie Microsoft 
Corporation nebo jejich části (dále jen jako „Technologie Microsoft“) uvedené v odstavci 
15.6.3.1. Technologie Microsoft jsou distribuovány s licenčními podmínkami pro software 

www.microsoft.com/exporting
www.microsoft.com/exporting


Microsoft, které jsou s nimi dodávány. 

15.6.3.1. Technologie Microsoft Corporation použité v SOFTWARU: 

MICROSOFT Outlook 2010: Soubory záhlaví MAPI 

© 2009–2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft je 
buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou známkou 
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích. 

15.6.3.2. K technologiím Microsoft jsou poskytovány licence, nejsou prodávány. 
Licenční podmínky pro software Microsoft a tato smlouva EULA vám udělují 
jen některá práva k používání Technologií Microsoft. Microsoft si vyhrazuje 
všechna ostatní práva. Pokud vám platné zákony nedají větší práva přes tato 
omezení, můžete Technologie Microsoft používat pouze tím způsobem, který 
je výslovně povolen v licenčních podmínkách pro software Microsoft a v této 
smlouvě EULA. Při takovém použití musíte dbát všech technických omezení 
Technologií Microsoft, která vám dovolují je používat pouze určitým 
způsobem. Nejste oprávněni: 

▪ obcházet technická omezení Technologií Microsoft; 

▪ zpětně sestavovat, dekompilovat nebo rozebírat  Technologie Microsoft, 
kromě a pouze v rozsahu explicitně povoleném platnými zákony, 
navzdory tomuto omezení; 

▪ vytvářet více kopií technologií Microsoft, než kolik je povoleno v této 
smlouvě EULA nebo jak je povoleno platnými zákony, navzdory tomuto 
omezení; 

▪ zveřejňovat Technologie Microsoft, aby je ostatní mohli zkopírovat; 

▪ pronajímat nebo půjčovat Technologie Microsoft; nebo 

▪ používat Technologie Microsoft jako komerční služby hostování softwaru. 

15.6.3.3. Omezení exportu. Technologie Microsoft podléhají exportním zákonům a 
nařízením Spojených států amerických. Musíte dodržovat veškeré národní a 
mezinárodní zákony a nařízení pro export, které se k Technologiím Microsoft 
vztahují. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a 
použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting. 

15.6.4. Aby mohly aplikace napsané pomocí vývojářských nástrojů Microsoft sestavovat nativní 
aplikace Windows na základě XML, jsou použity technologie Microsoft Corporation nebo jejich 
části (dále  jen jako „Technologie Microsoft“) uvedené v odstavci 15.6.4.1. Technologie 
Microsoft jsou distribuovány s licenčními podmínkami pro software Microsoft, které jsou s nimi 
dodávány. 

15.6.4.1. Technologie Microsoft Corporation použité v SOFTWARU: 

− MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 

© Microsoft Corporation. 1981–2008. Všechna práva vyhrazena. 
Microsoft je buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou 
známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších 
zemích. 

15.6.4.2. K technologiím Microsoft jsou poskytovány licence, nejsou prodávány. 

www.microsoft.com/exporting


Licenční podmínky pro software Microsoft a tato smlouva EULA vám udělují 
jen některá práva k používání Technologií Microsoft. Microsoft si vyhrazuje 
všechna ostatní práva. Pokud vám platné zákony nedají větší práva přes tato 
omezení, můžete Technologie Microsoft používat pouze tím způsobem, který 
je výslovně povolen v licenčních podmínkách pro software Microsoft a v této 
smlouvě EULA. Při takovém použití musíte dbát všech technických omezení 
softwaru, která vám dovolují používat jej pouze určitým způsobem. 

15.6.4.3. Omezení exportu. Technologie Microsoft podléhají exportním zákonům a 
nařízením Spojených států amerických. Musíte dodržovat veškeré národní a 
mezinárodní zákony a nařízení pro export, které se k Technologiím Microsoft 
vztahují. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a 
použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting. 

15.7. Písma Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular 

15.7.1. Miama Nueva © 2014, Linus Romer, s chráněným názvem písma Miama Nueva. 

15.7.2. Pecita © 2009–2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), s chráněným názvem písma Pecita. 

15.7.3. Bad Script Regular © 2011, Cyreal (www.cyreal.org) s chráněným názvem písma „Bad 
Script“. 

15.7.4. Tento software písma je licencován na základě licence SIL Open Font License, verze 1.1. 

Kopie této licence je níže a spolu s často kladenými otázkami je také k dispozici na 
adrese: http://scripts.sil.org/OFL 

15.7.5. SIL OPEN FONT LICENSE Verze 1.1 – 26. února 2007 

15.7.5.1. PREAMBULE 

Cílem licence Open Font License (OFL) je stimulovat celosvětový rozvoj 
projektů spolupráce na tvorbu písem, podpořit snahy o tvorbu písem na 
akademické půdě a v lingvistických kruzích a poskytovat bezplatný a 
otevřený rámec, v němž lidé mohou sdílet a rozvíjet písma v atmosféře 
spolupráce. 

OFL umožňuje použití, studii, změny a redistribuci licencovaných písem, 
pokud nejsou sama o sobě prodávána. Písma, včetně odvozených děl, 
mohou být přidána, vložena, redistribuována a/nebo prodávána s jakýmkoli 
softwarem, pokud nejsou v těchto odvozených pracích použity žádné 
vyhrazené názvy. Písma a z nich odvozená díla nicméně nemohou být 
vydána pod jiným typem licence. Požadavek, aby písma byla vydávána 
pouze s touto licencí, neplatí v případě dokumentů, které byly vytvořeny za 
použití těchto písem nebo z nich odvozených děl. 

15.7.5.2. DEFINICE 

„Software písma“ je sadou souborů vydanou držitelem nebo držiteli 
autorských práv pod touto licencí, která je takto jasně označena. To může 
zahrnovat zdrojové soubory, skripty pro sestavení a dokumentaci. 

„Vyhrazený název písma“ je jakýkoli název, který je takto uveden za 
prohlášením o autorských právech. 

„Původní verze“ je souborem součástí softwaru písma distribuovaným 
vlastníkem autorských práv. 

www.microsoft.com/exporting
http://pecita.eu/
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„Upravená verze“ je jakýmkoli odvozeným dílem vytvořeným přidáním, 
odebráním nebo nahrazením částí nebo celku jakékoli součásti původní 
verze, změnou formátu nebo převodem softwaru písma do nového prostředí. 

„Autor“ je návrhář, vývojář, programátor, technický návrhář nebo jiná osoba, 
která se podílela na tvorbě softwaru písma. 

15.7.5.3. OPRÁVNĚNÍ A PODMÍNKY 

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě,která software písma 
získala, používat, studovat, kopírovat, slučovat, vkládat, měnit,redistribuovat 
a prodávat upravené a neupravené verze software písma, a to za 
následujících podmínek: 

1) Software písma ani jeho součásti, v původní nebo upravené verzi, 
nesmějí být prodávány samostatně. 

2) Původní nebo upravené verze softwaru písma mohou být začleněny, 
redistribuovány a/nebo prodávány s jakýmkoli softwarem, pokud každá 
kopie obsahuje výše uvedené prohlášení o autorském právu a tuto licenci. 
Tyto mohou být vloženy buďto jako samostatné textové soubory, běžným 
okem čitelná záhlaví nebo v příslušných strojově čitelných polích metadat 
textových nebo binárních souborů, pokud tyto může uživatel snadno 
zobrazit. 

3) Žádná upravená verze softwaru písma nesmí použít vyhrazený název 
písma, pokud k tomu neudělí písemný souhlas příslušný vlastník 
autorského práva. Toto omezení se vztahuje jen na primární název 
písma, který je prezentován uživatelům. 

4) Jména držitelů autorských práv nebo autorů software písma nesmí být 
použita při propagaci, podpoře nebo v reklamě na jakoukoli upravenou 
verzi, kromě použití pro uznání příspěvku vlastníků autorských práv a 
autorů, nebo pouze s jejich výslovným písemným souhlasem. 

5) Software písma, upravený nebo neupravený, jeho části nebo celek, musí 
být rozšiřovány pouze kompletně pod touto licencí a nesmí být 
rozšiřovány pod jakoukoli jinou licencí. Požadavek, aby písma zůstala pod 
touto licencí neplatí v případě dokumentů, které byly vytvořeny za použití 
softwaru písma. 

15.7.5.4. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE 

Licence je anulována a je neplatná, pokud nejsou dodrženy všechny výše 
uvedené podmínky. 

15.7.5.5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI 

SOFTWARE PÍSMA SE POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUK 
JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NENARUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV, 
PATENTOVÝCH PRÁV, OCHRANNÝCH ZNÁMEK NEBO JINÝCH PRÁV. 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA 
ŽÁDNÉ  NÁROKY, ŠKODY ČI JINÉ ZÁVAZKY, VČETNĚ OBECNÝCH, 
ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH, AŤ UŽ 
SMLUVNÍ, V DŮSLEDKU PŘEČINU, ČI  JINAK VYPLÝVAJÍCÍ ČI 
SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A  NAKLÁDÁNÍM S 



NÍM. 

15.8. LibJPEG 

Tento software částečně vychází z práce skupiny Independent JPEG Group. 

15.9. FreeType Library 

Součásti tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2009 The FreeType Project 
(www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena. 

15.10. Kakadu Software 

Části tohoto softwaru jsou © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. Všechna práva vyhrazena. 

15.11. pixtran (pixtools) 

© Copyright 2007 EMC Corporation. Všechna práva vyhrazena. 
Vlastnická práva společnosti EMC a poskytovatelů licencí společnosti EMC v Softwaru jsou 
chráněna všemi právními teoriemi platnými v místě, kde se Software používá; 
společnost ABBYY vám nedává žádná ujištění ani záruky jménem společnosti EMC. Všechna 
práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti EMC. 

15.12. TWAIN Header 

TWAIN Toolkit je distribuován, jak stojí a leží. Vývojář a distributoři sady TWAIN Toolkit se 
výslovně zříkají všech předpokládaných, vyjádřených nebo statutárních záruk, včetně, ale bez 
omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti 
pro určitý účel. Vývojáři ani distributoři nenesou odpovědnost za škody, ať už přímé, nepřímé, 
zvláštní, náhodné nebo následné, vzniklé v důsledku reprodukce, modifikace, distribuce nebo 
jiného použití TWAIN Toolkit. 

15.13. Tento SOFTWARE může obsahovat software třetích stran. Informace o softwaru třetích stran a 
licencích takového softwaru třetích stran naleznete v SOFTWARU a/nebo v dokumentaci k 
SOFTWARU. 

16. Rozhodné právo 

16.1. 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. 

16.2. 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. 

16.3. Pokud byl SOFTWARE získán v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, 
Dánsku, Finsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Německu, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, 
Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku 
nebo v jiném členském státě Evropské unie, který není přímo zmíněn v článku 16.4 této smlouvy 
EULA, nebo ve Švýcarsku, v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, Albánii, Bosně a 
Hercegovině, Gruzii, Iráku, Izraeli, Severní Makedonii, Turecku, Srbsku, Černé Hoře, Moldavsku 
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a Ukrajině, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu s hmotným právem platným v 
Německu. Výhradní soudní pravomoc ve všech sporech vyplývajících z této smlouvy EULA 
náleží soudům v Mnichově. 

16.4. Pokud byl tento SOFTWARE pořízen ve Spojeném království Velké Británie a Severního 
Irska, Irské republice, na Kajmanských ostrovech, Gibraltaru, Guernsey, ostrově Man, Jersey a 
na Britských Panenských ostrovech, 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. 

16.5. 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 Jižní Wales. 

16.6. Pokud je tento SOFTWARE získán v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu nebo v jiné zemi SNS 
kromě Moldavska, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu se zákony Ruské federace. 

16.7. Pokud platí článek 16.6 a vy jste právnickou osobou nebo OSVČ (osobou, která podniká 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 16.6 a Vy jste 
fyzickou osobou, bude ke všem sporům vyplývajícím z této smlouvy EULA výhradně příslušný 
Butyrský okresní soud v Moskvě v Ruské federaci. 

16.8. V případech, popsaných v odstavcích 16.1 – 16.7 se tato smlouva EULA nebude řídit konflikty 
zákonů žádné jurisdikce ani Úmluvou Spojených národů o mezinárodním prodeji zboží, jejíž 
platnost je výslovně vyloučena. 

16.9. Pokud byl SOFTWARE získán (zakoupen) v jiné zemi, která není uvedena v článcích 16.1 – 
16.7, řídí se tato smlouva EULA platnými zákony země, ve které byl SOFTWARE získán 
(zakoupen). 

17. Ukončení platnosti smlouvy 

17.1. Pokud není ve zvláštním písemném ujednání mezi vámi a společností ABBYY stanoveno jinak, 
nebo pokud není stanoveno jinak ve smlouvě EULA nebo dokumentaci k SOFTWARU, platí tato 
smlouva EULA nepřetržitě od data, kdy poprvé vyjádříte souhlas s jejími podmínkami, jak je 
uvedeno na začátku smlouvy EULA, nebo po takovou dobu, jakou dovolují platné zákony. V 
rozsahu, v jakém platné zákony vyžadují 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, a bude automaticky ukončena bez předchozího 
upozornění v okamžiku vypršení této doby. 

17.2. 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, všechny části jeho součástí a odstranit SOFTWARE ze všech svých 
počítačů. 

17.3. Od této smlouvy EULA jste oprávněni odstoupit zničením všech kopií SOFTWARU, všech částí 
jeho součástí a odstraněním SOFTWARU. 

17.4. Takovéto odstoupení vás nezbavuje povinnosti za SOFTWARE zaplatit. Definice a články2, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  a článek 3.4.4přetrvávají v platnosti i po ukončení platnosti 
této smlouvy EULA bez ohledu na to, co bylo příčinou ukončení. Nebudou z toho však odvozena 
nebo vytvářena pokračující práva na užívání SOFTWARU po ukončení platnosti této smlouvy 
EULA. 



18. Různé 

18.1. Během aktivace, instalace, provozování, registrace a/nebo technické podpory a údržby 
SOFTWARU můžete být požádání o poskytnutí určitých osobních údajů (např., kromě jiných, 
jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu společnosti (je-li relevantní)) a 

technických údajů (např., kromě jiných, charakteristiky vašeho hardwaru, softwaru třetí strany, 
sériového čísla SOFTWARU) společnosti ABBYY. Tyto osobní a/nebo technické údaje nám 
nemusíte poskytnout, ovšem v takovém případě se vám nedostane technické podpory ani údržby 
SOFTWARU, které jsou k dispozici zákazníkům společnosti ABBYY, kteří poskytnou svoje 
osobní a/nebo technické údaje, pokud poskytnutí takových osobních a/nebo technických údajů je 
nezbytné pro poskytování technické podpory nebo údržby SOFTWARU, nebo pokud požadujete 
takovou technickou podporu nebo údržbu SOFTWARU a takové poskytnutí není v rozporu s 
platnými zákony. Společnost ABBYY například potřebuje použít váš e-mail a telefonní číslo, aby 
s vámi mohla komunikovat a poskytovat vám technickou podporu. Souhlasíte s tím, že 
neposkytnete více osobních údajů, než společnost ABBYY nebo partner společnosti ABBYY 
vyžaduje a že vaše osobní údaje mohou být zpracovány (včetně například shromažďování 
a/nebo jiného použití) společností ABBYY a/nebo jejími pobočkami nebo partnery společnosti 
ABBYY v souladu s platnými zákony za předpokladu, že důvěrnost a bezpečnost těchto dat 
zůstane zachována, pokud to platné zákony vyžadují. Více informací o zpracovávání osobních 
údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.abbyy.com/privacy. 

18.2. 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. 

18.3. Pokud pro to společnosti ABBYY má legitimní důvod (pokud jste odsouhlasili, že takové 
informace chcete dostávat), může vám společnost ABBYY posílat e-maily obsahující novinky o 
produktech a společnosti, informace o speciálních nabídkách, rady k používání produktů a jiné 
informace související se společností. Odběr můžete kdykoliv zrušit 
(https://www.abbyy.com/privacy). 

18.4. Pokud budou proti vám vzneseny jakékoli nároky nebo právní žaloby v souvislosti s vaším 
používáním SOFTWARU, jste povinni o nich společnost ABBYY písemně, bezodkladně a v rámci 
možností informovat do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy jste se o těchto skutečnostech 
dozvěděli. Zavazujete se podniknout všechny nezbytné kroky nutné k tomu, abyste společnosti 
ABBYY umožnili účastnit se přelíčení nebo jednání nebo převzít obhajobu zmíněných nároků 
nebo soudních sporů u soudu nebo rozhodčího řízení, a poskytnete společnosti ABBYY svou 
plnou spolupráci a veškeré informace, které společnost ABBYY uzná za potřebné pro vyřešení 
odpovídajících nároků nebo žalob, bezodkladně po převzetí žádosti od společnosti ABBYY (a v 
rámci možností do sedmi (7) dnů od okamžiku převzetí). 

18.5. Pokud se strany nedohodly jinak, za software, který podléhá licenci v souladu s touto smlouvou 
EULA, je nutno uhradit odměnu. 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; případně může být zahrnuta do hodnoty vámi pořízeného 
hardwaru nebo příslušenství, nebo je cenou, již zaplatíte za plnou verzi SOFTWARU. 

18.6. 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 vymahatelný v souladu 
s danými podmínkami. 

https://www.abbyy.com/privacy
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