ADOBE ACROBAT READER
Softvérová licenčná zmluva
Prečítajte si pozorne túto dohodu. Inštaláciou, kopírovaním, distribúciou alebo používaním celej alebo
akejkoľvek časti tohto softvéru (ako sa to definuje nižšie) ako zákazník (ďalej len „zákazník“, ako sa to definuje
nižšie) akceptujete všetky zmluvné podmienky tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte,
nemáte povolenie tento softvér používať.
Tento softvér je licencovaný, nie však predávaný, iba v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
1. Vymedzenie pojmov.
1.1 „Adobe“, „My“ alebo „Nám“ označuje Adobe Inc., spoločnosť zriadenú podľa práva štátu Delaware, so
sídlom na 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ak sa táto dohoda uzatvorí, keď sa nachádzate
v Spojených štátoch amerických, Kanade alebo Mexiku. V ostatných prípadoch tieto pojmy označujú Adobe
Systems Software Ireland Limited, 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko.
1.2 „Online služby spoločnosti Adobe“ predstavujú obsah a služby, ktoré sa nachádzajú na webových
stránkach alebo sú inak hosťované spoločnosťami Adobe alebo pridruženými spoločnosťami spoločnosti
Adobe.
1.3 „Počítač“ znamená virtuálne alebo fyzické osobné elektronické zariadenie, ktoré prijíma informácie
v digitálnej alebo podobnej forme a nakladá s nimi s cieľom dosiahnutia určitého výsledku na základe súboru
pokynov, a to najmä stolové počítače, laptopy, tablety, mobilné zariadenia, telekomunikačné zariadenia,
zariadenia s pripojením k internetu a hardvérové produkty, schopné prevádzkovať širokú škálu produkčných,
zábavných alebo iných softvérových aplikácií, ktoré zodpovedajú systémovým požiadavkám softvéru, ako sa
to uvádza v dokumentácii.
1.4 „Zákazník“ alebo „vy“ predstavujú vašu osobu alebo akýkoľvek právny subjekt, ktorý získal softvér,
a v mene ktorého sa používa, napríklad váš zamestnávateľ.
1.5 „Dokumentácia“ znamená technické pokyny pre používanie a opisy softvéru uverejneného spoločnosťou
Adobe. „Dokumentácia“ nezahŕňa žiadne fórum ani obsah žiadnej tretej strany.
1.6 „Softvér“ znamená všetky softvérové súbory, údaje, informácie, obsah, písma a dokumenty, ktoré vám
spoločnosť Adobe poskytla v súvislosti s touto zmluvou a všetky upravené verzie a kópie a aktualizácie,
aktualizácie a dodatky k takýmto informáciám, ktoré vám boli poskytnuté od spoločnosti Adobe kedykoľvek,
v rozsahu, ktorý nie je uvedený v samostatných podmienkach (súhrnne „Aktualizácie“).
1.7 „Integrácia softvéru“ znamená jedinečnú ponuku produktov, ktorá kombinuje softvér s ďalším
produktom, službou alebo doplnkom.
1.8 „Použitie“ znamená prístup, inštaláciu, stiahnutie, kopírovanie alebo iné získanie úžitku z funkcionality
softvéru.
2. Softvérová licencia.
2.1 Udelenie licencie. Ak ste Softvér získali od spoločnosti Adobe alebo prostredníctvom niektorej z jej
oprávnených licencií a za predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy vrátane obmedzení uvedených v
časti 3, spoločnosť Adobe vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie tohto softvéru spôsobom, ktorý je
v súlade s jeho prevedením a zamýšľaným účelom.

2.2 Obvyklé použitie. Môžete nainštalovať a používať jednu kópiu softvéru na vašom počítači. Dôležité
obmedzenia týkajúce sa používania Softvéru sa uvádzajú v časti 3.
2.3 Použitie na serveri. Táto zmluva Vám nepovoľuje nainštalovať alebo používať softvér na serveri.
2.4 Distribúcia. Táto licencia Vám neudeľuje právo poskytovať ďalšie licencie alebo rozširovať softvér.
2.5 Integrácia softvéru. Softvér vám môže byť poskytnutý ako súčasť softvérovej integrácie a vaše používanie
softvérovej integrácie podlieha akýmkoľvek platným dodatočným podmienkam.
2.6 Obmedzenie dostupnosti. Softvér nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch alebo obyvateľom
všetkých krajín.
3. Obmedzenia a požiadavky.
3.1 Povinnosti vzťahujúce sa k používaniu softvéru. Súhlasíte s tým, že nebudete využívať softvér inak, ako
to povoľuje táto zmluva, a že nebudete používať softvér spôsobom, ktorý nezodpovedá jeho navrhnutiu
alebo dokumentácii. Nebudete používať alebo ponúkať softvér na základe poskytovania služieb. Článok 10.3
poskytuje obmedzenú výnimku pre obslužný softvér typov písma.
3.2 Obmedzenia integrácie. Nebudete integrovať ani používať softvér so žiadnym iným softvérom, doplnkom
alebo rozšírením, pokiaľ integráciu neposkytneme alebo výslovne nepovolíme.
3.3 Obmedzenia k zásuvným modulom (plug-in). Nebudete integrovať ani používať softvér so žiadnym
zásuvným modulom, ktorý neposkytla (nedodala) alebo predtým neschválila spoločnosť Adobe.
3.4 Vypnuté funkcie. Tento softvér môže obsahovať funkcie alebo funkčné vlastnosti, ktoré sú skryté alebo
sa objavia ako vypnuté alebo sú vyznačené v šedej farbe („Vypnuté funkcie“). Vypnuté funkcie sa aktivujú iba
v prípade, keď otvoríte dokument PDF, ktorý bol vytvorený pomocou odblokovávacej technológie, ktorá je
dostupná iba od spoločnosti Adobe. Nebudete pristupovať alebo sa pokúšať pristupovať k žiadnym
Vypnutým funkciám inak, ako prostredníctvom takýchto odblokovávacích technológií, a ani sa
prostredníctvom tohto softvéru nebudete pokúšať vytvoriť funkciu výrazne podobnú niektorej z Vypnutých
funkcií alebo inak obísť technológiu, ktorá riadi aktiváciu takejto funkcie.
3.5 Upozornenia. Nesmiete meniť, ani odstraňovať žiadne oznámenie o autorských právach ani iné vlastnícke
vyhlásenia uvedené v rámci softvéru.
3.6 Zákaz zmien a reverzného inžinierstva. Softvér nesmiete meniť, prispôsobovať, prekladať alebo na jeho
základe vytvárať odvodené diela. Nesmiete spätne dešifrovať, dekompilovať, rozkladať ani sa inak pokúšať
odhaliť zdrojový kód softvéru. Ak sa nachádzate v Európskej únii, pozrite si ďalšie ustanovenia v časti 19.
4. Zákaz prevodu.
Nebudete prenajímať, uzatvárať lízingové zmluvy, predávať, poskytovať sublicencie, postupovať alebo
prevádzať vaše práva k softvéru, alebo poskytovať oprávnenie na kopírovanie ktorejkoľvek časti softvéru do
počítačov iných fyzických alebo právnických osôb s výnimkami výslovne povolenými v tejto zmluve.
5. Duševné vlastníctvo, výhrada práv.
Softvér je duševným vlastníctvom spoločnosti Adobe a jej dodávateľov. Štruktúra, organizácia a kód softvéru
predstavujú hodnotné duševné vlastníctvo (napr. obchodné tajomstvo a utajované informácie) spoločnosti
Adobe a jej dodávateľov. Softvér je chránený zákonom, vrátane, ale nie výlučne, zákonmi na ochranu
autorského práva Spojených štátov a ďalších štátov a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. S výnimkou, ak
je opak výslovne uvedený v tejto zmluve, Vám na základe tejto zmluvy nie sú udelené žiadne práva

k duševnému vlastníctvu a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené pre spoločnosť Adobe
a jej dodávateľov.
6. Spätná väzba.
Nie ste povinný poskytovať nám nápady, podnety alebo návrhy („Spätná väzba“). Ak nám však poskytnete
spätnú väzbu, potom nám poskytujete nevýhradnú, celosvetovú, bezodplatnú, sublicenčnú a prenosnú
licenciu na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, reprodukciu, verejné vystavenie,
distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu spätnej väzby.
7. Pripojenie k internetu a ochrana súkromia.
7.1 Automatické pripojenie k internetu. Softvér sa môže, aj bez predchádzajúceho upozornenia, na vašom
počítači automaticky pripojiť k internetu a komunikovať s webovou stránkou Adobe alebo doménou Adobe
na účely validácie licencie a poskytnutia ďalších informácií, vlastností alebo funkcií pre vás. Pokiaľ nie je
v tejto časti uvedené inak, nasledujúce ustanovenia sa budú vzťahovať na každé automatické pripojenie
k internetu prostredníctvom softvéru:
7.2 Zhromažďovanie informácií. Kedykoľvek sa Softvér pripája k spoločnosti Adobe prostredníctvom
internetu, softvér zhromažďuje a do spoločnosti Adobe prenáša určité údaje v súlade s Politikou ochrany
osobných údajov spoločnosti Adobe, ktorá je k dispozícii na adrese http://www.adobe.com/go/privacy
(„Zásady ochrany osobných údajov“), ktoré môžu byť z času na čas aktualizované.
7.3 Používanie PDF súborov. Ak tento softvér používate na otváranie súboru PDF, ktorý umožňuje
zobrazovanie dynamického obsahu, Váš počítač sa môže pripájať na webovú stránku obsluhovanú
spoločnosťou Adobe, zadávateľom reklamy alebo treťou stranou. Subjekt hosťujúci na stránke môže využívať
technológiu na posielanie alebo ponúkanie obsahu, ktorý sa zobrazí v otvorenom súbore PDF alebo vedľa
neho. Prevádzkovateľ webovej stránky môže použiť JavaScript, webové signály „web beacons” (tiež známe
ako „action tags“ alebo jednopixelové obrázky) a iné technológie na meranie účinnosti a prispôsobenie
obsahu. Spoločnosť Adobe nemusí mať prístup alebo kontrolu nad funkciami, ktoré tretia strana môže
využívať a informačné postupy webových stránok tretích strán nie sú predmetom Politiky ochrany súkromia
spoločnosti Adobe.
7.4 Aktualizácie. Tento softvér (vrátane ľubovoľných častí alebo funkcií) môžeme kedykoľvek modifikovať,
aktualizovať, alebo prestať poskytovať bez zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému. Tento softvér
môže bez dodatočného oznámenia spustiť automatické pripojenie vášho počítača k internetu (občasne alebo
pravidelne) s cieľom (a) kontroly aktualizácií, ktoré sú k dispozícii na prevzatie a na ich inštaláciu na počítači,
(b) automatického preberania a inštalácie aktualizácií a (c) oznámenia výsledku pokusov o inštaláciu pre
spoločnosť Adobe. Tieto aktualizácie môžu mať podobu opráv chýb, nových funkcií alebo nových verzií.
Súhlasíte s tým, že budete dostávať takéto aktualizácie od spoločnosti Adobe ako súčasť používania Softvéru.
7.5 Digitálne certifikáty. Tento softvér používa digitálne certifikáty (ako sa to popisuje v časti 9), ktoré vám
pomôžu identifikovať stiahnuté súbory (napr. aplikácie a obsah), podpísať a overiť podpisy v dokumentoch
formátu PDF (PDF) a overiť certifikované dokumenty PDF. Váš počítač sa môže v súvislosti s overovaním
digitálneho certifikátu pripojiť do internetu.
7.6 Údaje o používaní aplikácií na pracovnej ploche. Máte možnosť zdieľať s nami informácie o tom, ako
využívate naše počítačové aplikácie. Ak to právne predpisy povoľujú, táto možnosť je predvolene zapnutá a
informácie sú priradené k vášmu účtu Adobe. Tieto informácie nám umožňujú poskytnúť vám osobnejší
zážitok a pomáha nám posúdiť naše ponuky a rozvíjať, upravovať, zlepšovať, podporovať, prispôsobovať a
prevádzkovať naše produkty a služby na základe vášho používania akýchkoľvek produktov a služieb. Vaše
preferencie môžete kedykoľvek zmeniť na stránke spravovania účtu Adobe. Viac informácií o údajoch o

používaní aplikácií na pracovnej ploche nájdete na https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/desktopapp-usage-information-faq.html, alebo webovej stránke nástupcu.
7.7 Využívanie Online služieb spoločnosti Adobe. Ak je váš počítač pripojený k internetu, tento softvér môže
bez ďalšieho upozornenia uľahčiť váš prístup k určitým online službám spoločnosti Adobe. Pokiaľ vám v čase
prístupu k takýmto online službám spoločnosti Adobe nie sú poskytnuté samostatné podmienky používania,
platiť budú zmluvné podmienky Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms) . V niektorých prípadoch sa
online služba spoločnosti Adobe môže javiť ako funkcia alebo rozšírenie v rámci softvéru, aj napriek tomu, že
je prístupná verejnosti na webe. Prístup k Online službe spoločnosti Adobe si môže vyžadovať osobitné
predplatenie alebo iný poplatok za účelom vytvorenia prístupu k nej a/alebo Váš súhlas s dodatočnými
podmienkami používania. Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo účtovať si poplatky za prístup k službe alebo
za využívanie služby Adobe Online Service, ktorá sa v predchádzajúcom období poskytovala bezplatne. Ak je
Váš počítač pripojený k internetu, softvér môže bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať materiály,
ktoré možno sťahovať z týchto služieb, s cieľom poskytnúť okamžitú dostupnosť týchto služieb aj vtedy, keď
ste off-line. Online služby spoločnosti Adobe nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch ani obyvateľom
všetkých krajín a spoločnosť Adobe môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť alebo úplne zrušiť
prístup ku ktorejkoľvek z Online služieb spoločnosti Adobe.
8. Ponuky tretích strán.
8.1 Ponuky tretích strán. Softvér Vám môže umožňovať prístup a prepojenie s obsahom tretích strán,
softvérovými aplikáciami a dátovými službami („Ponuky tretích strán“). Váš prístup k ponukám tretích strán
a ich využívanie, vrátane všetkých tovarov, služieb alebo informácii, sa riadi ustanoveniami a podmienkami
týkajúcimi sa týchto ponúk a zákonov na ochranu autorských práv USA a ďalších krajín. Spoločnosť Adobe
nevlastní ani neposkytuje ponuky tretích strán. Zaväzujete sa nevyužívať žiadne takéto ponuky tretích strán
spôsobom, ktorý by porušoval zákony na ochranu autorských práv USA a ďalších krajín. Spoločnosť Adobe
alebo tretia strana môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť ktorúkoľvek službu poskytovanú tretími
stranami alebo prerušiť jej dostupnosť. Spoločnosť Adobe neriadi, nepreberá ani neakceptuje zodpovednosť
za ponuky poskytované tretími stranami. Akákoľvek interakcia medzi Vami a treťou stranou v súvislosti s
ponukami tretích strán, vrátane zásad ochrany súkromia tejto strany a použitia Vašich osobných údajov,
dodania tovarov a služieb a platieb za ne a akékoľvek ďalšie ustanovenia, podmienky, záruky alebo
vyhlásenia súvisiace s takýmito konaniami, je výlučne vzťahom medzi Vami a touto treťou stranou. Ponuky
tretích strán nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch, ani obyvateľom všetkých krajín, a spoločnosť
Adobe alebo príslušná tretia strana môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť prístup ku ktorejkoľvek
službe poskytovanej tretími stranami alebo prerušiť jej dostupnosť. Upozornenia týkajúce sa niektorých
materiálov tretích strán sú k dispozícii na adrese http://www.adobe.com/go/thirdparty.
8.2 S VÝNIMKOU, ŽE SPOLOČNOSŤ ADOBE VÝSLOVNE SÚHLASILA S OSOBITNOU DOHODOU, VAŠE
POUŽÍVANIE SLUŽIEB ADOBE A TRETÍCH STRÁN JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.
9. Digitálne certifikáty.
9.1 Použitie. Digitálne certifikáty vydávajú certifikačné orgány tretích strán (spoločne „certifikačné orgány“)
alebo môžu byť vlastnoručne podpísané.
9.2 Zmluvné podmienky. Kúpa, použitie a spoľahlivosť digitálnych certifikátov sú predmetom vzťahu medzi
zákazníkom a certifikačným orgánom. Predtým než sa spoľahnete na certifikovaný dokument, digitálny
podpis alebo služby Certifikačného orgánu, mali by ste sa oboznámiť s platnými podmienkami, podľa ktorých
príslušný Certifikačný orgán poskytuje služby, vrátane napríklad predplatiteľských zmlúv, dohôd o používaní
certifikátov, certifikačných politík a podmienok poskytovania.

9.3 Potvrdenie. Súhlasíte s tým, že (a) softvér z dôvodu konfigurácie alebo externých príčin môže zobrazovať
certifikát ako platný, hoci v skutočnosti môže byť v čase overovania už odvolaný alebo neplatný, (b)
bezpečnosť alebo integrita digitálneho certifikátu mohla byť narušená z dôvodu nejakého konania alebo
nekonania osoby, ktorá dokument podpísala, príslušného certifikačného orgánu alebo inej tretej strany a (c)
certifikát môže byť certifikátom s vlastným podpisom, ktorý neposkytol certifikačný orgán. Nesiete výlučnú
zodpovednosť za rozhodnutie, či sa na certifikát spoľahnúť alebo nie. Ak vám nie je Certifikačným
orgánom poskytnutá osobitná písomná záruka, používate digitálny certifikát na svoje vlastné riziko.
9.4 Oprávnená tretia strana. Súhlasíte s tým, že každý Certifikačný orgán, na ktorý sa spoliehate, je
oprávnenou treťou stranou tejto zmluvy a bude mať právo vynútiť si dodržanie tejto zmluvy vo svojom mene
tak, ako keby bol spoločnosťou Adobe.
9.5 Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe ani žiadny Certifikačný orgán (s výnimkou prípadu,
kedy je to výslovne uvedené v jeho podmienkach) nebudete viniť z akejkoľvek zodpovednosti, strát, konaní,
škôd, alebo náhrad (vrátane akýchkoľvek rozumných výdavkov, nákladov a odmien advokátov), ktoré vznikli
alebo súvisia s vašim používaním alebo spoľahnutím sa na akékoľvek služby tohto orgánu, najmä za (a)
spoľahlivosť prepadnutého alebo odvolaného certifikátu; (b) nesprávne overenie certifikátu, (c) používanie
certifikátu inak, ako je dovolené príslušnými podmienkami, touto zmluvou alebo platnými zákonmi, (d)
nesprávne posúdenie okolností, od ktorých závisí spoľahnutie sa na služby alebo certifikáty ich poskytovateľa
alebo (e) nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú ukladajú príslušné podmienky vzťahujúce sa na služby.
10. Softvér písma.
10.1 Ak je súčasťou softvéru alebo je prostredníctvom tohto softvéru k nemu prístup, môžete v rámci svojho
softvéru na svojom počítači používať softvér písma a výstup softvéru písma na akomkoľvek výstupnom
zariadení pripojenom k tomuto počítaču.
10.2 Softvér písma si môžete stiahnuť do pamäte (pevný disk alebo RAM) jedného výstupného zariadenia
pripojeného aspoň k jednému z takýchto počítačov, aby softvér písma zostal v takomto výstupnom zariadení.
10.3 Kópiu písma/písem, ktoré ste použili v určitom súbore, môžete preniesť do komerčnej tlačiarne alebo k
inému poskytovateľovi služby a tento poskytovateľ služby môže použiť písmo/písma na spracovanie súboru,
za predpokladu, že tento poskytovateľ služby má platnú licenciu na použitie predmetného softvéru písma.
10.4 Kópie softvéru písma môžete vložiť do svojich elektronických dokumentov s cieľom tlače, prezerania
a úpravy dokumentu. Z tejto licencie nevyplývajú ani nie sú udelené žiadne iné práva na vkladanie
uvedených softvérov.
10.5 Výnimkou
z vyššie
uvedeného
sú
typy
písma
uvedené
na
stránke
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, ktoré sú súčasťou softvéru iba s cieľom prevádzky
používateľského rozhrania softvéru a nie na zaradenie do všetkých výstupných súborov. Uvedené typy písiem
nie sú podľa tohto článku licencované. Zaväzuje sa, že nebudete kopírovať, presúvať, aktivovať alebo používať,
ani nepovolíte akémukoľvek nástroju na správu typov písma kopírovať, presúvať, aktivovať alebo používať
uvedené typy písma v rámci alebo pomocou akejkoľvek aplikácie, programu alebo súboru iného, než je tento
softvér.
11. Zamietnutie záruky.
11.1 TENTO SOFTVÉR SA POSKYTUJE TAK „AKO JE“. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM
SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK VÝSLOVNE UVEDENÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH, VRÁTANE ZÁRUK
VYPLÝVAJÚCICH Z NENARUŠENIA OSOBNÝCH PRÁV, PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
ĎALEJ SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, ŽE (A) SLUŽBY ALEBO SOFTVÉR BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY
ALEBO BUDÚ NEPRETRŽITE DOSTUPNÉ BEZ PRERUŠENÍ, AKTUÁLNE, ZABEZPEČENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ,
(B) VÝSLEDKY, KTORÉ SA DOSIAHNU VĎAKA POUŽÍVANIU SLUŽIEB ALEBO SOFTVÉRU, BUDÚ EFEKTÍVNE,

PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ, (C) KVALITA SLUŽIEB ALEBO SOFTVÉRU BUDE SPĹŇAŤ VAŠE OČAKÁVANIA ALEBO
ŽE (D) CHYBY A NEDOSTATKY V SLUŽBÁCH ALEBO SOFTVÉRI BUDÚ ODSTRÁNENÉ.
11.2 SPOLOČNOSŤ ADOBE VÝSLOVNE ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY
VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU. SLUŽBY ALEBO SOFTVÉR MÔŽETE POUŽÍVAŤ A
PRISTUPOVAŤ K NIM NA VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO A IBA VY STE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK
POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KU KTORÝM DOŠLO V
DÔSLEDKU POUŽÍVANIA A PRÍSTUPU K AKÝMKOĽVEK SLUŽBÁM ALEBO K SOFTVÉRU.
12. Obmedzenie zodpovednosti.
POKIAĽ NIE JE V ĎALŠÍCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH UVEDENÉ INAK, VOČI VÁM ANI NIKOMU INÉMU
NEZODPOVEDÁME ZA AKÚKOĽVEK STRATU POUŽITEĽNOSTI, ÚDAJOV, DÔVERY ALEBO ZISKOV VRÁTANE
AKÉHOKOĽVEK ZVLÁŠTNEHO, VEDĽAJŠIEHO, NEPRIAMEHO, NÁSLEDNÉHO ALEBO TRESTAJÚCEHO
ODŠKODNENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU BEZ OHĽADU NA PRÍČINU (DOKONCA AJ VTEDY, AK SME BOLI
UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD ALEBO ODŠKODNENIA), VRÁTANE ŠKÔD A ODŠKODNENÍ, (A)
KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO STRATY POUŽITEĽNOSTI, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, ČI UŽ PREDVÍDATEĽNÝCH
ALEBO NIE, (B) KTORÉ VYCHÁDZAJÚ Z AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI VRÁTANE PORUŠENIA
ZMLUVY ALEBO ZÁRUKY, NEDBALOSTI ALEBO INÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO (C) VZNIKLI Z
AKÉHOKOĽVEK NÁROKU, KTORÝ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA ALEBO SÚVISÍ S POUŽÍVANÍM ALEBO
PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM ALEBO SOFTVÉRU. NIČ V TEJTO ZMLUVE NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE ZA HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ ZNEUŽÍVANIE
MOCI SPOLOČNOSŤOU ADOBE ALEBO JEJ ZAMESTNANCOV, ANI ZA SMRŤ ALEBO ÚRAZ OSÔB.
12.2 CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE V AKEJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCA Z
TEJTO ZMLUVY ALEBO SÚVISIACA S TOUTO ZMLUVOU JE OBMEDZENÁ NA ČIASTKY ZAPLATENÉ PODĽA
TEJTO ZMLUVY. TOTO OBMEDZENIE SA BUDE UPLATŇOVAŤ BEZ OHĽADU NA FORMU ALEBO ZDROJ
POHĽADÁVKY ALEBO STRATY, ČI UŽ NÁROK ALEBO STRATU BOLO MOŽNÉ PREDVÍDAŤ A ČI STRANA BOLA
UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ NÁROKU ALEBO STRATU.
12.3 OBMEDZENIA A VÝNIMKY V TEJTO ČASTI PLATIA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM
ZÁKONOM.
13. Pretrvanie platnosti:
Po uplynutí alebo vypovedaní tejto zmluvy sa môžu niektoré alebo všetky časti softvéru stať nefunkčnými,
a to bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše povinnosti týkajúce sa odškodnenia, odmietnutia
zodpovednosti za záruky alebo obmedzenia zodpovednosti spoločnosti Adobe, ako aj ustanovenia týkajúce
sa riešenia sporov uvedené v tejto zmluve zostávajú v platnosti.
14. Vypovedanie.
Vy a spoločnosť Adobe budete mať právo vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
akéhokoľvek dôvodu po uplynutí najmenej tridsiatich (30) dní od písomného oznámenia. Po ukončení
platnosti okamžite prestanete používať softvér a zničíte (na požiadanie spoločnosti Adobe) svoju kópiu
softvéru. Všetky licencie, ktoré vám spoločnosť Adobe poskytne, vypovedaním okamžite skončia.

15. Pravidlá exportu.
Tento softvér a jeho používanie podliehajú zákonom USA a medzinárodnému právu, obmedzeniam a
predpisom, podľa ktorých sa môže riadiť import, export a používanie softvéru. Súhlasíte so splnením všetkých
takýchto zákonov, obmedzení a predpisov.
16. Rozhodné právo a riešenie sporov.
16.1 Ak ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Inc., so sídlom v Spojených
štátoch amerických a táto zmluva sa riadi podľa zákonov štátu Kalifornia v USA. Ak nie ste obyvateľom
Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited a táto zmluva sa
riadi podľa zákonov Írska. Ak ste v Austrálii, spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited pôsobí ako
splnomocnenec spoločnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu ako zástupca
spoločnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. Môžete mať ďalšie práva podľa zákona. Nechceme tieto práva
obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje. Táto zmluva sa nebude riadiť nasledujúcim spôsobom, ktorého
uplatňovanie je týmto výslovne vylúčené: a) kolíznymi pravidlami akejkoľvek jurisdikcie; b) dohovorom
Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru; a (c) zákonom o jednotných
transakciách s počítačovými informáciami, ktorý je platný v akejkoľvek jurisdikcii. Spory s nami môžete
rozhodovať iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako člen triedy v triednej,
konsolidovanej alebo reprezentatívnej akcii. Napriek uvedenému v prípade neoprávneného prístupu alebo
používania softvéru zákazníkom alebo inými osobami v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte,
že máme nárok požadovať súdne nápravy (alebo ekvivalentný typ neodkladnej právnej nápravy)
v ktorejkoľvek súdnej právomoci.
16.2 Nech už máte akúkoľvek vec alebo spor, súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálne
a budete nás kontaktovať. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní od podania, zákazník alebo spoločnosť Adobe musí
rozriešiť akékoľvek nároky, ktoré sa vzťahujú k týmto zmluvným podmienkam alebo Softvéru
prostredníctvom konečnej a záväznej arbitráže, okrem prípadu, kedy môžete uplatňovať nároky v súdnom
spore pre malé prípady, ak vaše nároky spadajú do jeho pôsobnosti.
16.3 Ak bývate v Amerike, JAMS priradí arbitráž do okresu Santa Clara County, Kalifornia na základe svojich
Súhrnných pravidiel a procedúr pre arbitráž. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku,
kontinentálnej Číne, Hong-Kongu S.A.R., Macau S.A.R., na Taiwane, v Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, v
Bangladéši, Nepále alebo v členskom štáte Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom sa arbitráž
bude konať v Medzinárodnom arbitrážnom centre v Singapure podľa jeho Pravidiel arbitráže a tieto pravidlá
sa považujú za začlenené podľa odkazu v tejto sekcii. Inak sa arbitráž bude konať v London Court of
International Arbitration (LCIA – Londýnsky súdny dvor pre medzinárodnú arbitráž) v Londýne podľa
arbitrážnych pravidiel LCIA. Rozhodovať bude jeden rozhodca, ktorého si vyberiete vy aj spoločnosť Adobe.
Arbitráž sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedeckou výpoveďou v rodnom jazyku, ktorým nie je
angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany,
ktorá svedka predvolala). Rozsudok o odškodnom bude možné uplatniť a vymáhať na ktoromkoľvek súde s
príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci spadajú zúčastnené strany.
17. Upozornenie pre koncových používateľov z vládnych inštitúcii USA.
Ak ide o koncových užívateľov z vládnych inštitúcií USA, spoločnosť Adobe súhlasí s tým, že splní ustanovenia
všetkých príslušných zákonov o rovnosti príležitostí vrátane, ak je to odôvodnené, ustanovenia Executive
Order 11246 v znení zmien, § 402 Zákona o podpore prispôsobenia pre veteránov z vietnamskej éry („Vietnam
Era Veterans Readjustment Assistance Act“) z roku 1974 (38 USC 4212) a § 503 Zákona o obnove
(„Rehabilitation Act“) z roku 1973 v znení zmien a úpravy uvedenej v 41 CFR časť 60-1 až 60-60, 60-250 a 60741. Doložka o pozitívnej diskriminácií, ako aj úprava zahrnutá v predošlej vete bude zapracovaná vo forme
odkazu v tejto zmluve.

18. Súlad s licenciami.
Ak ste podnikateľ alebo organizácia, súhlasíte s tým, že na požiadanie od spoločnosti Adobe alebo jej
oprávneného zástupcu do tridsiatich (30) dní plne zdokumentujete a preukážete, že používanie softvéru
spoločnosti Adobe v okamihu žiadosti je v súlade s platnými licenciami udelenými v tomto dokumente.
19. Bez obmedzení, Ustanovenia v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, Povinné upozornenie pre
Austráliu.
19.1 Táto zmluva neobmedzuje zákonné práva akejkoľvek zainteresovanej strany vrátane osôb v postavení
spotrebiteľa. Ak napríklad ide o spotrebiteľov na Novom Zélande, ktorí nadobudli softvér na osobné, domáce
použitie (nie na obchodné účely), podlieha táto zmluva zákonu o spotrebiteľských garanciách (Consumer
Guarantees Act).
19.2 Žiadna časť tejto zmluvy (vrátane článku 3.6) nesmie obmedziť žiadne ne odňateľné právo dekompilovať
softvér, ktoré priznáva záväzná právna úprava. Ak sa napríklad nachádzate na území Európskej únie (EÚ),
môžete mať toto právo za určitých podmienok uvedených v platnom zákone, tieto umožňujú dekompilovať
softvér, ak je to potrebné s cieľom dosiahnuť kompatibilitu softvéru s iným softvérovým programom, ak ste
predtým písomne požiadali spoločnosť Adobe o poskytnutie informácii nevyhnutných na zabezpečenie
takejto kompatibility a spoločnosť Adobe tieto informácie nesprístupnila. Okrem toho je vykonanie takejto
dekompilácie možné iba vami alebo inou osobou, ktorá je oprávnená používať kópiu softvéru pre svoje
potreby. Spoločnosť Adobe má právo klásť si odôvodnené podmienky predtým, než tieto informácie
poskytne. Každú informáciu poskytnutú spoločnosťou Adobe alebo získanú Vami v zmysle uvedených
povolení ste oprávnený použiť iba na vyššie uvedený účel a nesmiete ju postúpiť tretej strane ani použiť na
vytvorenie softvéru, ktorý je v základných vlastnostiach podobný vlastnostiam softvéru alebo sa používa na
akúkoľvek inú činnosť, ktorá porušuje autorské práva spoločnosti Adobe alebo jej licenčných partnerov.
19.3 Ak ste softvér nadobudli na území Austrálie, potom nasledujúce ustanovenia platia bez ohľadu na
akékoľvek iné protichodné ustanovenia týchto zmluvných podmienok:
UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV V AUSTRÁLII:
Záruku poskytovanú na naše výrobky nie je možné vylúčiť podľa austrálskeho zákona na ochranu
spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu v prípade zásadného zlyhania a na náhradu za akékoľvek iné rozumne
predvídateľné straty alebo škody. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nespĺňa
požiadavky na prijateľnú kvalitu a jeho zlyhanie nepredstavuje zásadné zlyhanie.
20. Obmedzenie zodpovednosti pre užívateľov sídliacich v Nemecku a v Rakúsku.
20.1 AK STE SOFTVÉR NADOBUDLI V NEMECKU ALEBO V RAKÚSKU A ZVYČAJNE SÍDLITE V NIEKTOREJ Z
TÝCHTO KRAJÍN, POTOM SA ČASŤ 12 NEUPLATŇUJE. NAMIESTO TOHO, S VÝHRADOU USTANOVENÍ V
ČASTI 20.2, BUDE ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPOLOČNOSTI ADOBE OBMEDZENÁ
NASLEDOVNE: (A) SPOLOČNOSŤ ADOBE A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTÍ ZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODY LEN DO
VÝŠKY ŠKÔD ROZUMNE PREDVÍDATEĽNEJ V ČASE UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY VO VZŤAHU K ŠKODÁM
SPÔSOBENÝM MIERNE NEDBANLIVÝM PORUŠENÍM PODSTATNÝCH ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A (B)
SPOLOČNOSŤ ADOBE A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTÍ NEZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ MIERNE
NEDBANLIVÝM PORUŠENÍM NEPODSTATNÝCH ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ.
20.2 Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na akúkoľvek povinnú zákonnú
zodpovednosť, najmä na zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti výrobcu za výrobok
(Product Liability Act), zodpovednosť za prevzatie osobitnej záruky alebo zodpovednosť za úmyselné
poškodenie zdravia.

20.3 Ste povinní vykonať všetky rozumné opatrenia smerujúce k tomu, aby ste predišli vzniku škody, a k ich
prípadnému zníženiu najmä tým, že vytvoríte záložné kópie softvéru a svojich počítačových dát v súlade s
ustanoveniami tejto zmluvy.

21. Aktualizácie a dostupnosť.
21.1 Aktualizácie tejto zmluvy. Túto zmluvu môžeme upraviť napríklad tak, aby odrážala zmeny v zákone
alebo zmeny nášho softvéru. Túto zmluvu by ste mali pravidelne čítať. Na tejto stránke budeme uvádzať
oznámenia o modifikáciách tejto dohody. Používaním tohto softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti revízie,
súhlasíte s tým, že ste viazaní revidovanými zmluvnými podmienkami aktualizovanej zmluvy.
22. Rôzne ustanovenia.
22.1 Anglická verzia. V prípade interpretácie alebo výkladu zmluvných podmienok tejto dohody sa použije
jej anglická verzia.
22.2 Nadpisy. Nadpisy, ktoré sa používajú v tejto zmluve sa poskytujú len pre pohodlie a nebudú použité na
interpretáciu významu alebo zámeru.
22.3 Oddeliteľnosť. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy považuje za neplatné alebo nevykonateľné z
akéhokoľvek dôvodu, táto zmluva bude naďalej plne platná a účinná.
22.4 Zrieknutie. Keď nebudeme schopní presadiť alebo vykonať ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody,
neznamená to zrieknutie sa daného ustanovenia.
Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe v
Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
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