
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM 
 
UPOZORNĚNÍ: K revizi podmínek došlo 15. listopadu 2016.    
 
Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti SMART.  Tento dokument je právní dohodou mezi společností SMART 
Technologies ULC (dále jen „SMART“, „my“ nebo „naše“) a vámi (kdy termín „vy“ nebo „vaše“ zahrnuje vaši organizaci, 
jejímž jménem používáte náš produkt).   
 
Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni přijmout tuto smlouvu a tam, kde je to relevantní, zavázat vaši organizaci a 
zajistit, že splňuje tyto podmínky. Jste-li nezletilý/á, musí s těmito podmínkami souhlasit váš rodič nebo zákonný 
zástupce vaším jménem a ve škole byste měli naše produkty používat pouze tehdy, pokud vaše škola, čtvrť nebo učitel 
získali potřebný souhlas s tím, že můžete poskytovat osobní údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.   
 
Náš software je poskytován na základě licence, není prodáván. Nedává-li vám platná legislativa více práv, můžete náš 
software používat pouze v takovém rozsahu, jaký je výslovně stanoven touto smlouvou.  Musíte dodržet veškeré zákony 
či technická omezení, která umožňují aktivovat či používat naše produkty pouze určitými způsoby, a nesnažit se je obejít. 
 
SPOLEČNOST SMART VÁM POSKYTUJE A VY PŘIJÍMÁTE ODVOLATELNOU, NEVÝHRADNÍ, NEPŘEVODITELNOU A 
NEPOSTOUPITELNOU LICENCI K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: 
 
1. ODVOLÁNÍ LICENCE. Tato licence platí do odvolání nebo ukončení. Tuto smlouvu můžete kdykoliv ukončit tak, že nás 

o ukončení uvědomíte (viz článek 16). Pokud neplníte podmínky této smlouvy, včetně navazujících podmínek, jsme 
oprávněni okamžitě odvolat vaši licenci a tuto smlouvu ukončit. Náš software, popř. jeho části, a služby mohou být 
poskytovány na základě předplatného. Co se týká předplatného, nedojde-li k jeho obnovení, dochází k 
automatickému odvolání licence k předplatnému a váš software (předplacené části) nebo služba přestanou fungovat 
na konci doby platnosti předplatného, a to bez jakéhokoliv dodatečného upozornění.  Společnost SMART může 
kdykoliv pozměnit či pozastavit (dočasně nebo trvale) distribuci či aktualizace našich produktů. Neukládá-li tak zákon 
či záruka, není společnost SMART povinna vám poskytovat jakoukoliv podporu nebo údržbu a nebudeme odpovědní 
vám ani třetím stranám za jakékoliv přerušení či zrušení poskytování našich produktů.   
 

2. JAZYK.  Jakýkoliv námi provedený překlad je poskytován pro vaše pohodlí a v případě konfliktu mezi anglickou a 
neanglickou verzí je platná a určující verze anglická.  Nedaří-li se vám získat přístup k těmto podmínkám v oficiálním 
jazyce vaší země, kontaktujte prosím společnosti SMART (článek 17) a my vám poskytneme kopii. 
 

3. ROZHODNÉ PRÁVO.  Tato smlouva se výhradně řídí a vykládá v souladu s platnými zákony provincie Alberta a 
platnými federálními zákony Kanady, a to bez ohledu na principy kolize právních norem.  Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy nebo s ní související budou předány a rozhodnuty s konečnou platností v závazném rozhodčím řízení v 
souladu s mezinárodními pravidly Americké rozhodčí asociace (dále jen „Pravidla“) jedním rozhodcem, na kterém se 
strany dohodnou.  Nejsou-li strany schopny dohodnout se na rozhodci v přiměřené lhůtě po předložení sporu 
rozhodčímu soudu, bude rozhodce vybrán v souladu s Pravidly.  Rozhodčí řízení se bude konat ve městě Calgary v 
provincii Alberta a bude probíhat v anglickém jazyce.  Jestliže soud rozhodne, že jsou tato ustanovení o rozhodčím 
řízení zcela nebo zčásti nevynutitelná, neodvolatelně souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor (včetně soudního sporu) 
týkající se společnosti SMART musí být předložen soudům ve městě Calgary v provincii Alberta.  Kromě jakýchkoliv 
jiných práv a dostupných náhrad má společnost SMART nárok požadovat v případě porušení této smlouvy 
spravedlivé opravné prostředky, včetně urgentního soudního zákazu, který lze požadovat ve kterékoliv jurisdikci, kde 
k porušení došlo nebo kde k porušení dále dochází. 
 

4. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SPOLEČNOU ŽALOBU.  V rozsahu povoleném zákonem musejí být veškeré soudní spory 
řešeny či vedeny výhradně na bázi jednotlivců.  Ani vy ani společnost SMART nebude požadovat, aby byl jakýkoliv 
spor řešen formou skupinové žaloby, procesu s porotou, veřejné žaloby soukromým obhájcem nebo jakoukoliv jinou 
formou soudního řízení, ve které jedna ze stran jedná nebo jednání navrhuje v zastoupení.   

 
5. NAVAZUJÍCÍ PODMÍNKY.  Jste vázáni také následujícími podmínkami:   

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


Podmínky použití (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Zásady ochrany osobních údajů (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

V případě konfliktu nebo odlišností mezi navazujícími podmínkami a podmínkami uvedenými v těle této smlouvy se 
použijí podmínky uvedené v těle této smlouvy.  Nejste-li schopni získat přístup k těmto odkazům, kontaktujte prosím 
společnost SMART na adrese uvedené v článku 16 a my vám poskytneme kopii. 

 
6. OMEZENÁ ZÁRUKA.  Společnost SMART zaručuje, že software bude při řádné instalaci a používání fungovat v souladu 

se zveřejněnými specifikacemi po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení. V závislosti na nárocích dle 
programu údržby (je-li k dispozici) přijímáte kompletní náklady veškerých potřebných upgradů, servisních úkonů, 
oprav a korekcí softwaru.  Jedinou povinností společnosti SMART v rámci této omezené záruky je, že společnost 
SMART v rámci svých možností a na vlastní náklady buď: a) provede refundaci nákupní ceny vámi uhrazené za vadný 
software, nebo b) nahradí vadný software takovým softwarem, který podstatně splňuje platné specifikace 
zveřejněné spol. SMART.  Na jakýkoliv náhradní software bude poskytována záruka po zbytek původní záruční lhůty 
nebo po dobu třiceti (30) dnů podle toho, které období je delší.   
 

7. ŽÁDNÁ ZÁRUKA.  KROMĚ OMEZENÉ ZÁRUKY ZMÍNĚNÉ VÝŠE V ČLÁNKU 6 JE SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, A 
POUŽÍVÁTE JEJ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.  V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNOU LEGISLATIVOU 
SPOLEČNOST SMART A JEJÍ DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DISTRIBUTOŘI A PRODEJCI ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ 
ZÁRUKY A PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, A TO NAPŘ. NEVYJÁDŘENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, 
VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, VLASTNICTVÍ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ S OHLEDEM NA 
SOFTWARE A PRODUKTY SMART A JAKÉKOLIV JEJICH KOMPONENTY A POSKYTOVÁNÍ ČI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB 
PODPORY. SPOLEČNOST SMART NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ SOFTWARU JE NEBO BUDE BEZ PŘERUŠENÍ, BEZVADNÝ A 
BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ.   
 

8. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.  V maximálním možném rozsahu povoleném platnou legislativou společnost SMART a její 
dodavatelé, poskytovatelé (třetí strany), poskytovatelé licencí, prodejci či distributoři nebudou odpovědní za žádné 
zvláštní, náhodné, nepřímé, exemplární, následné či trestní škody (včetně např. škod na zdraví či majetku, škod 
vzniklých ztrátou zisku, přerušením podnikání, ztrátou obchodních informací, ztrátou soukromí, opatřením 
náhradního zboží nebo služeb, ztrátou používání, ztrátou dat, nesplněním jakýchkoliv povinností včetně povinností v 
rámci dobré víry či přiměřené péče, zanedbáním nebo za jakoukoliv jinou finanční újmu) plynoucích z používání nebo 
nemožnosti použít software nebo jeho části nebo plynoucí z poskytování či neposkytnutí služeb podpory, ať už se 
jedná o odpovědnost smluvní, trestní, z nedbalosti, přesně vymezenou nebo jinou, a to i v případě, že společnost 
SMART, její dodavatelé, poskytovatelé (třetí strany) poskytovatelé licencí, prodejci nebo distributoři byli informování 
o možnosti vzniku takových škod.  ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SMART V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE KUPNÍ 
CENU.   
 

9. ZPĚTNÁ VAZBA.  Nenárokujeme si žádná práva k duševnímu vlastnictví na materiál, který vytvoříte. Velmi oceňujeme 
vaše přímé návrhy, ale berte prosím na vědomí, že veškeré připomínky, zpětná vazba či nápady, které s námi budete 
sdílet mimo rámec dohody o zachování důvěrnosti, budou považovány za nedůvěrné a vy nám tímto postupujete 
veškerá práva a nároky k nim.  To znamená, že je můžeme volně používat k libovolnému účelu, a to bez poskytnutí 
kompenzace, uznání či jiných povinnosti vůči vám.   

 
10. BETA KANÁL.  Beta kanál je určený pro pokročilé uživatele, kteří dokážou bez problémů používat předběžné verze 

softwaru a poskytovat zpětnou vazbu.  Ve verzích vydaných prostřednictvím beta kanálů se mohou vyskytovat chyby 
a není na ně poskytována podpora SMART.  Přechod na beta kanál může způsobit neočekávané chování vaší tabule.  
Aktualizace se budou instalovat automaticky a veškeré chyby a havárie budou automaticky hlášeny.  Návrat do 
stabilního kanálu vyžaduje tovární reset, který vymaže veškerá nastavení a vrátí je na původně nastavené výchozí 
hodnoty. 

 
11. OMEZENÍ EXPORTU.  Souhlasíte s tím, že splníte veškeré platné vnitrostátní a mezinárodní exportní zákony a 

předpisy.  Náš software je „komerční položkou“ dle definice ve federálním zákoníku (48 CFR 2.101), která sestává z 
„komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ tak, jak jsou tyto 
termíny definovány ve federálním zákoníku (48 CFR 12.212 nebo 48 CFR 227.7202).  V souladu s federálním 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
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zákoníkem, částí 48 CFR 12.212 nebo 48 CFR 227.7202-4, jsou komerční počítačový software a dokumentace ke 
komerčnímu počítačovému softwaru na základě licence poskytovány koncovým uživatelům vlády USA (a) pouze jako 
komerční položky a (b) pouze s takovými právy, která jsou zaručena všem ostatním koncovým uživatelům dle 
podmínek uvedených v této smlouvě.   

 
12. NEPLATNOST USTANOVENÍ  Jestliže se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane v jakémkoliv ohledu neplatným, 

protizákonným či nevynutitelným, bude takové ustanovení vyňato z této smlouvy nebo z navazujících podmínek a 
platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení nebude nijak ovlivněna ani poškozena.  Neuplatnění 
jakéhokoliv práva některou ze stran nebude bráno jako zřeknutí se práva této strany uplatnit dané právo nebo 
jakékoliv jiné právo v budoucnu. 

 
13. POSTOUPENÍ. Tuto smlouvu či vaši licenci nelze postoupit bez našeho předchozího písemného souhlasu, který 

nemusí být poskytnut.  Společnost SMART však může postoupit tuto smlouvu bez vašeho souhlasu.  V závislosti na 
dříve uvedeném bude tato smlouva závazná a nabývá platnosti ve prospěch smluvních stran a jejich příslušných 
právních zástupců, nástupců a povolených postupníků.   

 
14. ÚPLNOST SMLOUVY. Tato smlouva spolu s navazujícími podmínkami tvoří celou dohodu mezi stranami a nahrazuje 

veškeré předchozí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, prohlášení, vyjednávání, tendrovou dokumentaci a 
návrhy mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.   

 
15. KONTAKTOVÁNÍ.  Společnost SMART (včetně našeho softwaru) nebo oprávněný zástupce společnosti SMART vás 

může kontaktovat ohledně této smlouvy či provozních zpráv, a to těmito způsoby: a) telefonicky, elektronickou 
poštou nebo běžnou poštou na adresu, kterou máme u vás uvedenu v našich záznamech; b) poskytnutím notifikace, 
systémovou zprávou nebo aktualizací softwaru; nebo c) zasláním zprávy, ve které najdete tyto právní podmínky. 
Rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud použijete náš produkt po datu, kdy vás upozorníme, že došlo ke změně 
podmínek této smlouvy nebo navazujících podmínek, bude to znamenat, že souhlasíte a přijímáte aktualizované 
podmínky. Pokud k nim nejsou přiloženy jiné podmínky, platí tyto podmínky také pro související aktualizace, záplaty 
a související internetové a mobilní aplikace.   

 
16. POKRAČOVÁNÍ PLATNOSTI. Povinnosti stanovené v preambuli a článcích 2 až 16 včetně platí i po ukončení této 

smlouvy. 
 
17. MÁTE DOTAZY?   

SMART Technologies ULC 
K rukám: Právní oddělení 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB KANADA T2L 1Y1 
+1.403.245.0333 
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