
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
(EULA) 

ABBYY Screenshot Reader 11.0  
 
Dôležité upozornenie! Pred inštaláciou, kopírovaním alebo iným používaním 
programu ABBYY Screenshot Reader 11.0 (ďalej len „SOFTVÉR“) si pozorne 
prečítajte nasledujúce podmienky. Inštalovaním, kopírovaním alebo iným 
používaním tohto SOFTVÉRU vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.  
 
Táto Licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len „EULA“) je právne záväznou zmluvou 
medzi vami, koncovým používateľom, ktorý si tento SOFTVÉR zadovážil, a spoločnosťou 
ABBYY. Súčasťou tohto SOFTVÉRU sú všetky súvisiace médiá, tlačené materiály, 
dokumentácia v online alebo elektronickej podobe a tiež aplikácie, databázy a iné softvérové 
komponenty.  
 

Táto zmluva EULA nadobúda účinnosť po odsúhlasení všetkých tu uvedených podmienok 
počas inštalácie SOFTVÉRU alebo potom, ako začnete akýmkoľvek spôsobom SOFTVÉR 
používať. Táto zmluva EULA je záväzná počas celého trvania vlastníckych práv na SOFTVÉR, 
ak nie je inak uvedené v zmluve EULA alebo v samostatnej písomnej dohode medzi vami a 
spoločnosťou ABBYY a jej platnosť môže závisieť od rozsahu Licencie v súlade s 
ustanoveniami EULA. 

 
Tento SOFTVÉR je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Súhlasíte s 
tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste 
podpísali. Táto zmluva EULA je vynútiteľná voči vám.  
 
Ak je k SOFTVÉRU pribalený samostatný výtlačok zmluvy upravujúcej podmienky, za 
ktorých môžete používať SOFTVÉR a v prípade akýchkoľvek rozdielov medzi textom tejto 

zmluvy EULA a textom v samostatnom výtlačku zmluvy má vyššiu právnu moc text 
samostatného výtlačku zmluvy.  
 
Zmluva EULA môže existovať v rôznych jazykoch. Medzi anglickou verziou zmluvy EULA a 
zmluvami EULA v iných jazykoch môžu existovať rozpory alebo rozdiely vo výklade. V 
záujme jednotnosti a na vylúčenie akejkoľvek nejednoznačnosti uvádzame, že pri všetkých 
sporoch, nárokoch alebo konaniach o výklade, vymáhaní alebo inak súvisiacich so zmluvou 
EULA bude rozhodujúca anglická verzia našej zmluvy EULA. 
 
Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním SOFTVÉRU potvrdzujete, že ste si 
prečítali túto zmluvu EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s jej podmienkami. V prípade, že s 
podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA nesúhlasíte, SOFTVÉR ako aj jeho 
komponenty neinštalujte a nepoužívajte. 

Definície 

Pod „ABBYY“ sa rozumie  
ABBYY USA Software House Inc., so sídlom na adrese 890 Hillview Court, 
Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA, ak sa použije článok 12.1 tejto 
zmluvy EULA; 
ABBYY Japan Co., Ltd., registrovaná na adrese 2-5-14 Shin-Yokohama, 
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japonsko, v prípade 
platnosti článku 12.2 tejto EULA;  
ABBYY Europe GmbH, so sídlom na adrese Landsberger Str. 300, 80687 



Mníchov, Nemecko, ak platí článok 12.3 tejto zmluvy EULA; 
ABBYY UK Ltd., registrovaná na adrese Centrum House, 36 Station 
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Spojené kráľovstvo, v prípade platnosti 
tohto článku 12.4 tejto EULA; 
ABBYY PTY Ltd., so sídlom na adrese Citigroup Building, Level 13, 2-26 Park 
Street, Sydney NSW 2000, Austrália, v prípade platnosti článku 12.5 tejto 
EULA;  
ABBYY Production LLC, so sídlom na adrese ul. Otradnaja, dom 2B, dom 6, 
kancelária 12, 127273, Moskva, Rusko, v prípade platnosti článku 12.6 tejto 
EULA; 
ABBYY Software House Ukraine, so sídlom na adrese 31, Degťarevskaja ul., 

Kyjev, Ukrajina, 03057, ak sa použije článok 12.7 tejto zmluvy EULA; 
a spoločnosť ABBYY Solutions Ltd. s úradným sídlom na adrese Michail Karaoli 
2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus vo všetkých ostatných prípadoch. 

„Vy“, „vaše“ a „koncový používateľ“ označuje a zahŕňa ktorúkoľvek osobu alebo 
subjekt, ktoré tento SOFTVÉR získali a v mene ktorých sa používa a ktorá tento softvér ďalej 
nepredáva.  

„Licencia“ znamená nevýhradné obmedzené právo, ktorým vám spoločnosť ABBYY povoľuje 
inštalovať a používať funkcie SOFTVÉRu v súlade s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy 
EULA. 

„Partner spoločnosti ABBYY“ znamená subjekt alebo osobu, ktorá je držiteľom licencie 
spoločnosti ABBYY na predaj a distribúciu licencovaných kópií SOFTVÉRU Koncovým 

používateľom, ako priamo, tak aj prostredníctvom jedného alebo viacerých podpredajcov a 
poddistribútorov. 

„Počítač“ znamená fyzický alebo virtuálny počítač, ktorý môže mať jedno alebo viaceré 
jadrá CPU (centrálne procesory) a pracovať pod určeným operačným systémom. Akékoľvek 
zmeny konfigurácie alebo skladby počítača môžu spôsobiť, že počítač bude považovaný na 
licenčné účely za iný počítač. 

„Virtuálne zariadenie“ označuje virtuálny (alebo inak emulovaný) hardvérový systém. 

„Sériové číslo“ označuje jedinečný identifikátor licencie alebo skupiny licencií s podobnými 
parametrami ako obsahuje identifikátor koncového používateľa. 

1. Udeľovanie licencie 

1.1 Spoločnosť ABBYY vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú licenciu na inštalovanie a 
používanie SOFTVÉRU (vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, 
audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a prídavných aplikácií alebo databáz, 
ktoré sú súčasťou tohto SOFTVÉRU, ako aj sprievodných tlačených materiálov) iba v 
podobe objektového kódu v súlade so všetkými prípadnými určenými obmedzeniami, 
touto zmluvou EULA, softvérovými alebo hardvérovými písomnými zmluvami medzi 

vami a spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY. Všetky ustanovenia 
tejto zmluvy sa vzťahujú na SOFTVÉR ako celok aj na všetky jeho samostatné 
komponenty. Každá záležitosť súvisiaca s rozsahom licencie sa bude považovať v 
prospech obmedzenia rozsahu licencie. Vaše obmedzenie používania SOFTVÉRU môže 
zahŕňať najmä: 

1.1.1 Počet sedadiel a sieťový prístup. SOFTVÉR môžete nainštalovať a používať len na 
jednom počítači (ďalej len „Licencia na jedno sedadlo“). 



1.1.2 Ak ste fyzická osoba, môžete si nainštalovať a používať jednu kópiu SOFTVÉRU na 
jednom stolnom počítači a na jednom prenosnom zariadení, ak ste vlastníkom a 
používateľom oboch zariadení. Nemôžete používať dve kópie softvéru súčasne.  

1.1.3 Ak ste právnická osoba, SOFTVÉR môžete nainštalovať a používať na toľkých 
počítačoch alebo virtuálnych zariadeniach, koľko licencií ste získali. Prostredníctvom 
Terminálových služieb môžete používať jednu nainštalovanú kópiu SOFTVÉRU na 
jednom počítači, ak nie je uvedené inak v samostatnej písomnej zmluve so 
spoločnosťou ABBYY alebo v sprievodnej licenčnej dokumentácii k SOFTVÉRU. Pojmom 
Terminálové služby sa v tejto zmluve označuje možnosť používať prostredníctvom siete 
aplikácie a údaje nachádzajúce sa na vzdialenom počítači. 

1.1.4 Trvanie Používanie softvéru môže byť obmedzené na pevne určený čas a SOFTVÉR sa 
nesmie používať po uplynutí tejto lehoty. 

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

1.3 Ak platia ustanovenia článku 12.6 a ak ste fyzická osoba, môžete SOFTVÉR používať 
kdekoľvek na svete. Ak platia ustanovenia článku 12.6 a ak ste právnická osoba, 
SOFTVÉR môžete získať (zakúpiť) len v krajine, v ktorej je zaregistrovaná právnická 
osoba alebo jej pobočky, ak nie je dohodnuté inak v samostatnej zmluve medzi vami a 
spoločnosťou ABBYY. Zamestnanci právnickej osoby alebo jej pobočky a zastupujúcich 
kancelárií môžu používať SOFTVÉR kdekoľvek na svete, ak bol tento SOFTVÉR 
zakúpený a nainštalovaný v krajine, v ktorej má právnická osoba alebo jej pobočky 
registrované sídlo. 

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

EULA. 

1.5 Ak nasadíte alebo používate SOFTVÉR vo virtuálnom prostredí, najmä vrátane použitia 
VMware, Citrix alebo ghostingu (vytvárania zástupných položiek), prístup alebo 
používanie SOFTVÉRU nesmie nikdy prekročiť obmedzenia platné pre SOFTVÉR ani 
rozsah licencie, ktorá bola udelená. Napríklad, ten istý licenčný kľúč nemožno použiť na 
povolenie používania alebo prístupu k SOFTVÉRU vo virtuálnom prostredí pomocou 

počítačov, ktorých počet je väčší ako počet počítačov, pre ktoré bola licencia 
právoplatne získaná. 

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

 
2. Obmedzenie použitia 

2.1 Všetky podmienky a obmedzenia používania, ktoré sa vzťahujú na SOFTVÉR, sú 
uvedené v tejto zmluve EULA ak nie je uvedené inak v samostatnej písomnej zmluve 
uzavretej medzi vami a spoločnosťou ABBYY alebo partnerom spoločnosti ABBYY či v 

inej sprievodnej dokumentácii k SOFTVÉRU. 



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

2.2.1 Spätne analyzovať alebo dekompilovať SOFTVÉR (t. j. reprodukovať a transformovať 

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

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

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

2.2.4 Prenajímať, poskytovať na lízing, poskytovať sublicenciu, udeľovať alebo prevádzať 
akékoľvek práva, ktoré vám boli udelené touto zmluvou EULA a iné práva vzťahujúce 
sa na SOFTVÉR ktorejkoľvek inej osobe alebo autorizovať kopírovanie celého 
SOFTVÉRU alebo jeho ľubovoľnej časti na iné počítače (okrem prípadu popísaného v 
článku 2.5), pokiaľ v samostatnej zmluve so spoločnosťou ABBYY nie je uvedené iné.  

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

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

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

2.4 Používateľské rozhranie SOFTVÉRU dodávané spolu so SOFTVÉROM nesmiete 
obchádzať bez samostatnej písomnej zmluvy so spoločnosťou ABBYY vrátane 
používania SOFTVÉRU spojeného do jedného celku s akýmkoľvek ďalším softvérom. 

2.5 Tento SOFTVÉR môžete previesť len priamo na iného koncového používateľa 
jednorazovým trvalým prevodom. Ak ste právnická osoba, takýto prevod si vyžaduje 
písomný súhlas spoločnosti ABBYY. Takýto prevod musí zahŕňať všetok SOFTVÉR 
(vrátane všetkých súčastí, médií a vytlačených materiálov a ľubovoľných aktualizácií) a 
túto zmluvu EULA. Takýto prenos nemôže byť uskutočnený zásielkou ani žiadnym iným 
nepriamym prevodom. Prijímateľ takéhoto jednorazového prevodu musí súhlasiť, že 
splní podmienky tejto zmluvy EULA vrátane záväzku, že ďalej neprevedie túto zmluvu 
EULA ani SOFTVÉR. V prípade takého prevodu SOFTVÉRU musíte z vášho počítača 
alebo z vašej lokálnej siete LAN tento SOFTVÉR odinštalovať. 

 



3. Predbežné vydanie, skúšobná alebo predvádzacia verzia SOFTVÉRU  

3.1 Ak SOFTVÉR, ktorý ste dostali s touto Licenciou, bol predkomerčné vydanie alebo beta 
vydanie softvéru, poskytovaného na účely skúšok alebo predvádzania, overovania a 

testovania, ak má funkčnosť obmedzenú alebo menšiu ako úplnú, ak je označený ako 
„Try&Buy“, „Trial“, „Demo“, alebo ak bol poskytnutý bezplatne („Obmedzený softvér“), 
sekcia 3 platí dovtedy, kým nezískate (nezakúpite si) licenciu na plnú verziu 
SOFTVÉRU. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto časti zmluvy je v rozpore s 
ostatnými pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA, táto časť má vyššiu právnu 
moc ako takéto ostatné podmienky a dojednania s ohľadom na Predbežnú verziu 
softvéru, avšak len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na vyriešenie rozporu.  

3.2 Obmedzený softvér vám bol poskytnutý „V AKTUÁLNOM STAVE“, nepredstavuje 
konečnú verziu SOFTVÉRU od spoločnosti ABBYY a môže obsahovať chyby, nedostatky 
a ďalšie problémy, ktoré môžu zapríčiniť zlyhanie systému, iné poruchy i stratu údajov. 
Spoločnosť ABBYY odmieta záväzky akéhokoľvek druhu z titulu záruky a zákonnej 
zodpovednosti voči vám. V PRÍPADE, AK ZODPOVEDNOSŤ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ, 
MÔŽE VŠAK BYŤ OBMEDZENÁ, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ABBYY A JEJ 

PARTNEROV SA OBMEDZUJE CELKOVOU VÝŠKOU PÄŤDESIAT AMERICKÝCH DOLÁROV 
(50 USD) ALEBO CELKOVOU SUMOU, KTORÚ STE ZA SOFTVÉR ZAPLATILI VY, PRIČOM 
PLATÍ VYŠŠIA Z OBOCH SÚM.  

3.3 Obmedzený softvér môže mať obmedzenú funkčnosť, napríklad časovým obmedzením 
funkčnosti a po uplynutí povolenej lehoty funkčnosti (ďalej len „Časový limit“) vám 
bude zakázaný prístup a schopnosť používať obmedzený softvér. Po uplynutí časového 

limitu končí platnosť vašich práv vyplývajúcich zo zmluvy EULA, pokiaľ ste nedostali 
novú licenciu od spoločnosti ABBYY. 

3.4 Pokiaľ ide o obmedzený softvér, u ktorého neexistuje komerčné vydanie, spoločnosť 
ABBYY nesľubuje ani nezaručuje, nemá žiadny výslovný ani implicitný záväzok, a vy 
potvrdzujete, že spoločnosť ABBYY nesľubovala ani nezaručovala, že takýto softvér 
bude ďalej vyvíjaný, ani to, že v budúcnosti bude ohlásená alebo sprístupnená 

komerčná verzia. Spoločnosť ABBYY nemusí uviesť softvérový produkt podobný alebo 
kompatibilný s takýmto softvérom. Na tomto základe tiež súhlasíte, že akékoľvek 
používanie, výskum a vývoj, ktoré zrealizujete v súvislosti s týmto softvérom, je v 
plnom rozsahu na vaše riziko. 

3.5 Spoločnosti ABBYY môžete poskytnúť spätnú väzbu ohľadom testovania a používania 
softvéru, s obmedzenou funkčnosťou vrátane chýb alebo hlásení o chybe (ďalej len 

„Spätná väzba“), pričom všetky práva k takejto spätnej väzbe prevvádzate a 
poskytujete spoločnosti ABBYY, najmä práva na používanie, publikáciu a rozširovanie 
spätnej väzby.  

3.6 Podmienky a ustanovenia o zachovaní mlčanlivosti 

3.6.1 Súhlasíte, že inej osobe neposkytnete sprievodné písomné, ústne ani elektronické 

informácie, ktoré vám poskytla spoločnosť ABBYY v súvislosti s obmedzeným 
softvérom, akékoľvek informácie o kvalite obmedzeného softvéru ani o kvalite 
výsledkov získaných používaním obmedzeného softvéru, spätnou väzbou, a že 
akékoľvek informácie o chybách, nedostatkoch a iných problémoch, ktoré ste objavili v 
obmedzenom softvéri, sú dôverné (ďalej len „Dôverné materiály“). 

3.6.2 Nesmiete zverejňovať (odtajňovať) Dôverné materiály. Pojem „zverejňovať“ znamená 
sprístupňovať tretím osobám Dôverné materiály reprodukované v akejkoľvek forme 



vrátane ústnej formou vystavenia, popísania, skopírovania, prenajatia, zapožičania, 
pridelenia, prevodu alebo poskytnutia prístupu prostredníctvom počítačovej siete alebo 
iným spôsobom. 

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

3.6.4 Ak zistíte akékoľvek prezradenie Dôverných materiálov, ste povinní bezodkladne o tom 
informovať spoločnosť ABBYY.Ak porušíte niektoré z vyššie uvedených podmienok a 
dojednaní 3.6.1 – 3.6.3, budete povinní odškodniť spoločnosť ABBYY za všetky straty 
spôsobené takýmto porušením. 

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

3.6.6 Ak vám bol poskytnutý obmedzený softvér na základe samostatnej písomnej zmluvy, 

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

 
4. Nepredajný SOFTVÉR 

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

 
5. Aktualizácie 

5.1 Ak je SOFTVÉR označený ako „update“ (ďalej len „Aktualizácia“), musíte vlastniť 
licenciu na predchádzajúcu verziu SOFTVÉRU určenú spoločnosťou ABBYY za 
podmienky oprávňujúcej na túto aktualizáciu a používanie SOFTVÉRU.  

5.2 SOFTVÉR označený ako aktualizácia nahrádza alebo dopĺňa produkt, na ktorom sa 
zakladá vaše oprávnenie na aktualizáciu.  

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

5.4 Potvrdzujete, že všetky záväzky, ktoré by spoločnosť ABBYY mohla mať v súvislosti s 
podporou aktualizovaného SOFTVÉRU, sa končia dňom zverejnenia aktualizácie. 

 

6. Technická podpora a údržba 

6.1 Môže vám byť poskytnutá služba technickej podpory, údržby alebo profesionálne 
služby súvisiace so SOFTVÉROM (ďalej len „Služby podpory“) v súlade s aktuálnymi 
zásadami poskytovania podpory spoločnosti ABBYY. 

6.2 Všeobecné podmienky a dojednania zásad poskytovania podpory spoločnosti ABBYY 
nájdete na webovej lokalite spoločnosti ABBYY www.abbyy.com. Spoločnosť ABBYY si 

http://www.abbyy.com/


vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zásady poskytovania technickej podpory bez 
predošlého upozornenia. 

6.3 Okrem všeobecných podmienok a dojednaní môže spoločnosť ABBYY uplatňovať 

špecifické zásady poskytovania technickej podpory v určitých oblastiach, ktoré sú 
zakotvené v samostatných zmluvách.  

6.4 Každý doplnkový softvérový kód a každý komponent SOFTVÉRU dodaný vám v rámci 
služieb technickej podpory je považovaný za súčasť SOFTVÉRU a vzťahujú sa naň 
podmienky tejto zmluvy EULA. 

6.5 Aby ste mali nárok na služby technickej podpory, možno vás požiadame, aby ste 
poskytli spoločnosti ABBYY informácie o charakteristikách vášho hardvéru, sériové číslo 
vášho SOFTVÉRU, ako aj podrobnosti o vašej osobe, vrátane mena, názvu spoločnosti 
(podľa konkrétnych okolností), adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. 
Spoločnosť ABBYY môže použiť vyššie uvedené informácie ako sa popisuje v článku 
14.4 zmluvy EULA. 

 
7. Obmedzená záruka 

7.1 Spoločnosť ABBYY vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že má plné právo, moc, právnu 
spôsobilosť, schopnosť a právomoc udeľovať licenciu a distribuovať SOFTVÉR vrátane 
všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a 
doplnkových aplikácií začlenených do SOFTVÉRU, ako aj sprievodné tlačené materiály a 
všetky kópie SOFTVÉRU. 

7.2 Ak to vyžadujú zákony krajiny, kde ste získali (zakúpili ste si) SOFTVÉR, spoločnosť 
ABBYY zaručuje, že médiá, na ktorých sa dodáva SOFTVÉR, nebudú vykazovať fyzické 
poškodenia materiálu a nedostatky remeselného vyhotovenia len pri normálnom 
používaní počas minimálnej záručnej lehoty stanovenej legislatívou krajiny, v ktorej ste 
SOFTVÉR získali (zakúpili si), počínajúc dňom získania (zakúpenia). Ak ste SOFTVÉR 
získali (zakúpili si) v jednej z krajín uvedených v článku 12.6, táto lehota trvá tridsať 

(30) dní od dátumu získania (zakúpenia). 

7.3 Bez ohľadu na výslovné záruky uvedené vyššie v tejto časti sa SOFTVĚR vrátane 
všetkých inovácií a aktualizácií sa vám poskytuje „V AKTUÁLNOM STAVE“ a spoločnosť 
ABBYY neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu vrátane implikovaných záruk 
predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť ABBYY nemôže zaručiť 
výkon alebo výsledky, ktoré získate používaním SOFTVÉRU.  

7.4 Okrem záruk, podmienok, záväzných vyhlásení alebo dojednaní, v tom rozsahu, v 
akom nemôžu byť obmedzené podľa zákonov platných pre vás vo vašom právnom 
systéme, spoločnosť ABBYY neposkytuje žiadne záruky, podmienky, záväzné 
vyhlásenia ani dojednania (výslovné ani implikované, či už na základe zákonov, 
všeobecných pravidiel, zaužívaných zvyklostí alebo inak), najmä vrátane 
neporušovania práv tretej osoby, predajnosti, integrácie, uspokojivej kvality alebo 

vhodnosti na konkrétny účel, ani toho, že SOFTVÉR nebude obsahovať žiadne chyby, 
že bude spĺňať vaše požiadavky ani že SOFTVÉR bude správne fungovať v súčinnosti s 
ktorýmkoľvek iným softvérom alebo hardvérom. Zodpovednosť za kvalitu a výkonnosť 
SOFTVÉRU je plne na vás.  

7.5 Spoločnosť ABBYY neposkytuje žiadne záruky na ktorékoľvek softvérové produkty 

tretích subjektov, ktoré sa môžu dodávať v rámci SOFTVÉRU. 
 



8. Limity ručenia 

8.1 Spoločnosť ABBYY nebude v žiadnom prípade zodpovedať za akékoľvek poškodenie, 
prerušenie prevádzky podniku, stratu údajov alebo informácií ľubovoľnej povahy 

(podnikateľských alebo iných), za akékoľvek nároky alebo náklady ľubovoľného druhu, 
za vyvolané, nepriame a náhodné škody, ani za akúkoľvek zmarený zisk alebo úspory 
spôsobené alebo súvisiace s používaním SOFTVÉRU, za škody spôsobené možnými 
chybami alebo preklepmi v SOFTVÉRI, dokonca ani vtedy, ak bol zástupca spoločnosti 
ABBYY informovaný o možnosti takejto straty, poškodenia, nárokov alebo nákladov, 
ani za akékoľvek nároky ktorejkoľvek tretej osoby. Uvedené obmedzenia a výnimky 
platia v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou vašej krajiny. Výhradné aj celkové 
záväzky spoločnosti ABBYY súvisiace s touto zmluvou EULA sú limitované pôvodnou 
nákupnou cenou SOFTVÉRU, ak bola stanovená. 

 

9. Obmedzenia pre používateľov žijúcich v Nemecku alebo Rakúsku.  

9.1 Ak ste svoju kópiu SOFTVÉRU získali v Nemecku alebo v Rakúsku a obvykle sa v týchto 

krajinách trvalo zdržujete, potom spoločnosť ABBYY v súlade s nemeckými zákonmi 
zaručuje, že SOFTVÉR poskytuje funkcie uvedené v sprievodnej dokumentácii 
(odsúhlasené funkcie) po dobu obmedzenej záruky po prevzatí kópie SOFTVÉRU pri 
jeho použití s odporúčanou konfiguráciou hardvéru. „Trvanie obmedzenej záruky“ v 
tomto článku predstavuje jeden (1) rok, ak ste firemným používateľom alebo 
právnickou osobou, a dva (2) roky, ak nie ste firemným používateľom produktu. 
Nepodstatné odlišnosti od odsúhlasených funkcií sa nebudú brať do úvahy a nie sú 
dôvodom na uplatnenie žiadnych záručných práv. Táto obmedzená záruka sa 
nevzťahuje na SOFTVÉR poskytovaný zdarma, napríklad na aktualizácie, verzie pred 
vydaním, skúšobné verzie, vzorové výrobky, kópie SOFTVÉRU, „Nepredajné verzie“ 
alebo na SOFTVÉR, ktorý ste pozmenili takým spôsobom, že tieto zmeny spôsobili 
poruchu. Ak chcete počas trvania obmedzenej záruky uplatniť reklamáciu, ste povinní 
SOFTVÉR spolu s dokladom o zaplatení vrátiť (na naše náklady) na miesto, kde ste ho 
zakúpili. Ak sa funkčnosť SOFTVÉRU podstatne odchyľuje od odsúhlasenej funkčnosti, 

spoločnosť ABBYY má právo (vykonaním príslušných úprav podľa vlastného uváženia) 
SOFTVÉR opraviť alebo nahradiť. Ak táto možnosť zlyhá, máte právo na zníženie 
nákupnej ceny (zlacnenie) alebo na zrušenie kúpnej zmluvy (zrušenie). Ďalšie 
informácie o záruke vám poskytne Oddelenie technickej podpory zákazníkov 
spoločnosti ABBYY v Nemecku: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 
Mníchov, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69 33 33 300.  

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

9.2.1 S prihliadnutím na ustanovenia článku 9.2.2 sa zákonná povinnosť spoločnosti ABBYY 
za škody obmedzuje takto: (i) Spoločnosť ABBYY zodpovedá za škody iba do výšky, 
ktorú možno odhadnúť v čase uzatvorenia nákupnej zmluvy s ohľadom na škody 
spôsobené mierne nedbanlivým porušením zmluvných materiálnych záväzkov a (ii) 

spoločnosť ABBYY nezodpovedá za škody spôsobené mierne nedbanlivým porušením 
zmluvných nemateriálnych záväzkov. 

9.2.2 Obmedzenie zodpovednosti špecifikované v článku 9.2.1 sa nevzťahuje na povinnú 
zákonnú zodpovednosť, najmä zodpovednosť ustanovenú v nemeckom zákone o 
zodpovednosti za výrobok, zodpovednosť za prevzatie špecifickej záruky ani 
zodpovednosť za trestuhodne zavinené zranenia. 

9.2.3 Ste povinní podniknúť všetky primerané opatrenia smerujúce k predchádzaniu alebo 



zmierneniu škôd, najmä za vytvorenie záložných kópií SOFTVÉRU a údajov na vašom 
počítači, ktoré sú predmetom ustanovení tejto zmluvy EULA. 

 
10. Obmedzenia týkajúce sa SOFTVÉRU zakúpeného v USA 

10.1 Vládne využitie. Ak sa SOFTVÉR používa vládou USA (United States Government) 
alebo jej ľubovoľnou agentúrou (US Government agency), platia nasledujúce pravidlá: 
(1) Obmedzený počítačový softvér (Restricted Computer Software) ako je definovaný v 
odseku „Rights in Data-General clause at Federal Acquisition Regulations 52.227-14“ a 
(2) akékoľvek používanie, duplikácia alebo zverejnenie vládou je predmetom 
obmedzení v súlade s pododsekom (c)(1)(ii) odseku „Rights in Technical Data and 
Computer Software clause at DFARS 252.227-7013“. 

10.2 Vývozné pravidlá. SOFTVÉR nemôže byť vyvezený alebo opätovne vyvezený, ak by 
sa tým porušili akékoľvek vývozné pravidlá v rámci zákonov krajiny, v ktorej bol 
SOFTVÉR zakúpený alebo inak získaný. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že vám platná 
legislatíva nezakazuje získať SOFTVÉR. 

 

11. Technológie tretích subjektov 

11.1 Iné licencované technológie. Tento SOFTVÉR sa používa na základe licencie podľa 
nasledujúcich patentov USA: 5 490 216. 

  
12. Rozhodujúce právo 

12.1 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku, Belize, 
Kostarike, El Salvádore, Guatemale, Hondurase, Montserrate, Nikarague, Paname, 
Ostrovoch Turks a Kaikos, Panenských ostrovoch alebo na Taiwane, táto zmluva EULA 
sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi štátu Kalifornia v Spojených štátoch 
amerických. V súvislosti so spormi, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou 
EULA a týmto SOFTVÉROM, súhlasíte s výhradnou súdnou príslušnosťou federálnych 

alebo štátnych súdov v okrese Santa Clara v štáte Kalifornia. Na vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností dodávame, že ak bol softvér získaný v Spojených štátoch amerických, 
získali ste (zakúpili ste si) softvér od spoločnosti ABBYY USA Software House, Inc. 

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

12.3 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, 
Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku 
alebo v inej členskej krajine Európskej únie, okrem Malty, Grécka a Cypru, ktorá nie je 
uvedená v článku 12.4, 12.6 alebo 12.7 tejto zmluvy EULA, alebo vo Švajčiarsku, v 
Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá podľa 
hmotnoprávnych zákonov platných v meste Mníchov v Nemecku a akékoľvek súdne 

spory súvisiace s touto zmluvou EULA spadajú do právomoci príslušného mníchovského 
súdu. Nemecká spolková republika má výhradnú súdnu príslušnosť rozhodovať všetky 
spory týkajúce sa tejto zmluvy EULA. 

12.4 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a 
v Írskej republike, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Anglicka a 

Walesu a zmluvné strany akceptujú výhradnú súdnu príslušnosť súdov Anglicka a 
Walesu. 



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

12.6 Ak bol SOFTVÉR získaný v Rusku, Bielorusku, Kazachstane alebo v inej krajine 
Spoločenstva nezávislých štátov (okrem Ukrajiny a Moldavska), alebo ak bol SOFTVÉR 
získaný (zakúpený) v Gruzínsku, Lotyšsku, Litve alebo Estónsku, táto zmluva EULA 
podlieha platným hmotnoprávnym právam Ruskej federácie.  

12.7 Ak bol SOFTVÉR zakúpený v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, 
Českej republike, Maďarsku, Izraeli, Gruzínsku, Iraku, Macedónsku, Poľsku, Rumunsku, 
na Slovensku, v Slovinsku, Turecku, Srbsku, Čiernej Hore, Ukrajine alebo Moldavsku, 
táto zmluva EULA podlieha platnej legislatíve Ukrajiny, okrem prípadov, ak bol softvér 
získaný osobou so štatútom spotrebiteľa podľa poľského Občianskeho zákonníka. Pre 
týchto spotrebiteľov platí poľské právo.  

12.8 Ak platí časť 12.7 a vy ste právnická osoba alebo súkromný podnikateľ (osoba 
podnikajúca vo vlastnom mene bez použitia štruktúry spoločnosti alebo partnerov), 
všetky spory a rozpory, nezhody a rozdiely názorov v súvislosti s touto zmluvou EULA 
budú s konečnou platnosťou definitívne vyriešené arbitrážnym konaním podľa 
arbitrážnych pravidiel a postupov Medzinárodného obchodného arbitrážneho súdu pri 
Obchodnej a priemyselnej komore Ukrajiny podľa jeho Pravidiel. Rozhodnutie vyššie 
uvedeného súdu je konečné a právne záväzné pre obe Strany. V prípade, že sa na vás 

vzťahuje článok 12.7 a ste individuálnou osobou, jurisdikciu nad všetkými spormi 
súvisiacimi s touto zmluvou EULA má Okresný súd okresu Shevchenkovsky, Kyjev, 
Ukrajina (Shevchenkovsky District Court of Kiev, Ukraine). 

12.9 Ak platí časť 12.6 a vy ste právnická osoba alebo súkromný podnikateľ (osoba 
podnikajúca vo vlastnom mene bez použitia štruktúry spoločnosti alebo partnerov), 
výhradnú súdnu právomoc v súvislosti so všetkými spormi súvisiacimi s touto zmluvou 

EULA má Arbitrážny súd v Moskve v Ruskej federácii. Ak platí časť 12.6 a vy ste 
fyzickou osobou, výhradnú súdnu príslušnosť pri všetkých sporoch súvisiacich s touto 
zmluvou EULA má Kuzminský obvodný súd v Moskve v Ruskej federácii. 

12.10 V prípadoch popísaných v článkoch 12.1 - 12.7, sa táto zmluva EULA nebude riadiť 
pravidlami riešenia konfliktov právnych systémov ľubovoľného právneho systému ani 
Dohovoru Organizácie spojených národov pre medzinárodný predaj tovarov (United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), uplatnenie 
ktorých je výslovne vylúčené. 

12.11 Ak bol SOFTVÉR získaný (zakúpený) v inej krajine ako v krajinách určených v 
článkoch 12.1 - 12.7, táto zmluva EULA sa riadi a vykladá v súlade s hmotnoprávnymi 
zákonmi krajiny, v ktorej ste SOFTVÉR získali (zakúpili). 

13. Ukončenie platnosti 

13.1 Ak ste sa tak v samostatnej písomnej zmluve nedohodli vy a spoločnosť ABBYY alebo 
ak v tejto zmluve EULA nie je uvedené iné, táto zmluva EULA je účinná tak dlho, ako to 
dovoľujú platné zákony. V rozsahu, v akom sa platnými zákonmi vyžaduje vyhlásenie o 
uplynutí doby platnosti tejto zmluvy EULA, táto zmluva EULA bude platiť tak dlho, ako 
je dovolené, avšak v každom prípade aspoň tak dlho, pokiaľ platia autorské práva k 

SOFTVÉRU. 



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

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

13.4 Takýto spôsob ukončenia platnosti vás však nezbavuje povinnosti zaplatiť za SOFTVÉR. 
Platnosť a účinnosť častí 2, 3.6, 8, 9, 10, 11 odseky 7.2 až 7.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 
14.7 pretrváva aj po ukončení alebo uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy EULA bez 

akéhokoľvek ohľadu na príčinu ukončenia platnosti a účinnosti, avšak z tejto 
skutočnosti nevyplýva ani nevzniká právo na trvalé používanie SOFTVÉRU po ukončení 
alebo uplynutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy EULA. 

14. Rôzne 

14.1 Všetky majetkové a iné práva súvisiace s obsahom, ktorý nie je súčasťou SOFTVÉRU, 
ale prostredníctvom používania SOFTVÉRU k nemu možno získať prístup, sú 
vlastníctvom vlastníkov príslušného obsahu a môžu byť chránené autorskými právami, 
ďalšími zákonmi alebo dohodami vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Táto zmluva 
EULA vám neudeľuje práva na takéto duševné vlastníctvo. 

14.2 SOFTVÉR obsahuje hodnotné obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré sú 
majetkom spoločnosti ABBYY a tretích osôb a sú chránené autorským právom, najmä 

autorským právom Spojených štátov amerických, zákonmi Ruskej federácie, 
medzinárodnými zmluvami a platnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa 
SOFTVÉR používa alebo kde bol získaný. 

14.3 Spoločnosť ABBYY vám môže poskytnúť všetky potrebné tlačené materiály vrátane 
Používateľskej príručky. 

14.4 Pri aktivácii, inštalácii, používaní, registrácii alebo technickej podpore a údržbe 
SOFTVÉRU môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých osobných informácií 
spoločnosti ABBYY (napr. vášho mena, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla). 
Môžete sa rozhodnúť, že nám svoje osobné údaje neposkytnete. V takom prípade 
nemusíte mať možnosť získať technickú podporu alebo údržbu SOFTVÉRU poskytovanú 
zákazníkom spoločnosti ABBYY, ktorí poskytujú svoje osobné informácie, ak je na 
poskytnutie technickej podpory alebo údržby SOFTVÉRU nevyhnutné poskytnutie 

osobných informácií alebo ak je to požiadavka na takúto technickú podporu alebo 
údržbu SOFTVÉRU a nie je to v rozpore s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť 
ABBYY potrebuje napríklad na poskytnutie technickej podpory spracovať váš e-mail 
alebo telefónne číslo, aby s vami mohla komunikovať. Súhlasíte, že neposkytnete viac 
osobných informácií ako spoločnosť ABBYY alebo partner ABBYY požaduje. Súhlasíte 
tiež s tým, že vaše osobné informácie môžu byť spracované (najmä zbierané alebo 
inak používané) spoločnosťou ABBYY alebo jej pobočkami či partnermi ABBYY pod 
podmienkou, že platné právne predpisy požadujú zachovanie dôvernosti a bezpečnosti 
údajov. Všetky osobné informácie poskytnuté spoločnosti ABBYY alebo jej pobočkám či 
partnerom budú spracované, uložené a používané výhradne spoločnosťou ABBYY a jej 
pobočkami alebo partnermi a nebudú sprístupnené žiadnej inej tretej strane, pokiaľ to 
nebudú vyžadovať platné právne predpisy. Všetky osobné záznamy bude spoločnosť 
ABBYY spracovávať výhradne na účely plnenia povinností podľa tejto zmluvy EULA. 

14.5 SOFTVÉR môže periodicky nadväzovať internetové spojenie so zabezpečeným 
serverom spoločnosti ABBYY pri kontrolách stavu SOFTVÉRU alebo preberaní 



aktualizácií a technických informácií potrebných na fungovanie SOFTVÉRU. Spoločnosť 
ABBYY bude podnikať racionálne kroky, aby počas takéhoto pripojenia neboli 
prenášané žiadne osobné informácie o Vás a Vašom počítači. 

14.6 Spoločnosť ABBYY vám môže posielať e-maily obsahujúce najnovšie informácie o 
produktoch a o spoločnosti, informácie o špeciálnych ponukách, rady na používanie 
produktu a iných produktov, ako aj informácie o spoločnosti ABBYY, ak vydáte súhlas s 
prijímaním takýchto informácií. Máte takisto možnosť kedykoľvek odstrániť svoju 
e-mailovú adresu zo zoznamu spoločnosti ABBYY.    

14.7 Ak v súvislosti s vaším používaním tohto SOFTVÉRU budú podané akékoľvek nároky 

alebo súdne žaloby, musíte informovať o tejto skutočnosti spoločnosť ABBYY do troch 
(3) dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozviete. Ste tiež povinní vykonať všetky 
potrebné opatrenia umožňujúce spoločnosti ABBYY podieľať sa na vypočúvaní alebo 
súdnom pojednávaní a poskytnúť všetky potrebné informácie na usporiadanie 
príslušných nárokov alebo súdnych sporov najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa 
prevzatia takejto požiadavky od spoločnosti ABBYY. 

14.8 Odmenou podľa tejto zmluvy EULA je cena licencie stanovená spoločnosťou ABBYY 
alebo partnerom spoločnosti ABBYY, ktorá bude uhradená nimi stanoveným platobným 
postupom, alebo môže byť zahrnutá do hodnoty zariadenia alebo hardvéru, ktorý ste 
získali, alebo je súčasťou odmeny, ktorú máte zaplatiť za plnú verziu SOFTVÉRU. V 
prípade, že ste fyzickými osobami, môže byť táto zmluva EULA neplatná. 

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

 
 
 


