
Úvod

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) se týká veškerých dohod zákazníka
(dále jen „zákazník“) používajícího software vyvinutý nebo poskytovaný společností Swopi s.r.o.,

IČ 108 71 659, se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, (dále jen „Swopi“) nebo jakýchkoli
přidružených společností, není-li dohodnuto jinak. Smlouvu EULA si prosím pečlivě přečtěte.
Podmínky a ujednání smlouvy EULA se odvíjejí od využívání softwaru zákazníkem a případných
budoucích aktualizací či dodatků k tomuto dokumentu, není-li v danou dobu písemně uvedeno a se
společností Swopi odsouhlaseno jinak.

DŮLEŽITÉ! STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZÍSKÁNÍM PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, JENŽ
JE SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY EULA, SOUHLASÍTE SE ZDE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A
UJEDNÁNÍMI. JESTLIŽE S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI NESOUHLASÍTE,
NEMÁTE DOVOLENO STAHOVAT, INSTALOVAT, POUŽÍVAT, ZÍSKÁVAT PŘÍSTUP ANI
UCHOVÁVAT ŽÁDNÉ KOPIE SOFTWARU.

Vysvětlivky:

● Uživatel nebo zákazník - Je myšlena osoba které se registrovala a vytvořila Swopi
profil na adrese www.swopi.co/register. Nebo byl jeho účet vytvořen pomocí
administračního prostředí Swopi Business.

I. Poskytnutí licenčních práv

1. Zákazníkům se uděluje nevýhradní právo používat software společnosti Swopi vyvinutý a
poskytovaný společností Swopi (dále jen „software Swopi“) pro vlastní interní účely.

2. Zákazník získá přístup k užívání softwaru Swopi.

3. S výjimkou výslovně povolených případů není zákazníkům dovoleno:

– distribuovat, prodávat nebo pronajímat software či dokumentaci k softwaru Swopi (pokud
existuje) žádné třetí straně

– udělovat podlicence k softwaru Swopi nebo k němu nabízet outsourcing, pronájem či jiné
služby obdobného charakteru žádné třetí straně.

4. S výjimkou výslovně oprávněných případů v tomto dokumentu nebo výslovně povolených
závaznými právními předpisy platného práva není zákazníkům dovoleno:

–   zcela ani zčásti software Swopi kopírovat pro jiné než zálohovací účely

– podrobovat software Swopi zpětné analýze nebo zdrojový kód produktu odvozovat
zlicencovaného spustitelného kódu.

5. V případě softwaru třetí strany, jenž není integrální součástí softwaru Swopi, jsou práva a
povinnosti zákazníka týkající se softwaru třetích stran předmětem licenčních podmínek
konkrétních třetích stran.

II. Používání softwaru, dokumentace a úpravy

http://www.swopi.co/register


1. Veškeré soubory a data zákazníkem nahrávané či sdílené prostřednictvím softwaru Swopi jsou
výhradním vlastníctvím zákazníka (uživatele).

2. Zákazník bere na vědomí, že je zakázáno prostřednictvím softwaru Swopi nahrávat či sdílet
jakékoliv soubory či data s nelegálním obsahem dle práva České republiky nebo práva země, ve
které se zákazník v okamžik sdílení souborů či dat nachází.

3. Zákazník bere na vědomí, že společnost Swopi může prostřednictvím softwaru Swopi poskytovat
určité služby, které závisejí na informacích o poloze. Za účelem poskytování a vylepšování těchto
služeb (pokud jsou dostupné) může společnost Swopi přenášet, shromažďovat, uchovávat,
zpracovávat a používat údaje o poloze zákazníka, včetně zeměpisné polohy (v reálném čase)
zařízení zákazníka, jehož prostřednictvím je zákazníkem software Swopi užíván. Zákazník s tím
prostřednictvím této smlouvy souhlasí a dává společnosti Swopi svolení ke shromažďování,
použití, přenosům, zpracování a uchovávání takových polohových dat za účelem poskytování
služeb společnosti Swopi.

4. Zákazník je oprávněn kopírovat doprovodnou dokumentaci a standardní školicí materiály (pokud
existují) pouze pro interní účely.

5. Dokumentaci a standardní školicí materiály společnosti Swopi však není dovoleno upravovat bez
udělení písemného svolení. Totéž platí také pro dokumentaci vyvinutou speciálně pro zákazníka.

III. Práva k duševnímu vlastnictví

1. Zákazník bere na vědomí, že software Swopi a veškerá práva k duševnímu vlastnictví včetně
příslušných autorských práv jsou majetkem společnosti Swopi (nebo jsou licencovány třetími
stranami) a nic v této smlouvě EULA nemá za cíl převod vlastnictví softwaru Swopi a
souvisejících práv k duševnímu vlastnictví na zákazníka. Zákazníkovi se uděluje pouze omezená
licence k používání softwaru v souladu s popisem v této smlouvě EULA.

IV. Vady

1. Zákazník bere na vědomí, že software není obecně bezchybným produktem prostým vad a shoduje
se se skutečností, že existence takových chyb či vad v softwaru Swopi nebo v jiném softwaru
poskytnutém zákazníkovi nepředstavuje porušení této smlouvy EULA.

2. Společnost Swopi může dle vlastního uvážení zvolit:

a) opravu nebo nahrazení části softwaru vykazující závady nebo porušující práva třetích stran,
anebo

b) s okamžitou platností ukončit právo zákazníka na používání softwaru. Společnost Swopi nemá
za žádných okolností povinnost k nápravě:

–   pozměněného, poškozeného nebo upraveného softwaru;

–   softwaru, jenž nemá aktuální nebo předchozí sekvenční vydání;

– softwarových problémů způsobených nedbalostí zákazníka, poruch hardwaru či jiných příčin
mimo kontrolu společnosti Swopi;

–   vadných dat;



–   problémů způsobených nesprávným rozhraním k jinému softwaru či zdrojům dat;

–   softwaru nainstalovaného v provozním prostředí nepodporovaném společností Swopi.

3. Software třetí strany (pokud existuje) se poskytuje „tak jak je“, bez jakýchkoli záruk, ačkoli
původní výrobci softwaru třetích stran nebo nezávislí dodavatelé takového softwaru mohou
poskytovat své vlastní záruky.

V. Omezení odpovědnosti

1. Společnost Swopi nenese odpovědnost vůči zákazníkům za žádné a jakkoli způsobené škody
vzniklé přímo či nepřímo v souvislosti s touto smlouvou EULA, softwarem Swopi nebo
jinýmsoftwarem, jeho použitím, anebo jiným způsobem – s výjimkou případů, kdy je vyloučení
takové odpovědnosti v rozporu s platnými právními předpisy.

2. Bez ohledu na obecnost výše uvedených skutečností společnost Swopi výslovně vylučuje
odpovědnost za jakoukoli nepřímou, zvláštní, náhodnou nebo následnou ztrátu či škodu, jež může
vzniknout ve spojení s konkrétním softwarem a jeho použitím nebo v souvislosti s vybavením či
majetkem, ztrátou zisku, obchodními příležitostmi, obratem, důvěrou, daty nebo předpokládanými
úsporami.

VI. Důvěrné informace

1. Veškeré informace včetně (avšak nejen) údajů, výkresů, specifikací, dokumentace, výpisů
softwaru, objektů nebo zdrojových kódů a cen, jež mohl zákazník obdržet v souvislosti se
softwarem Swopi jsou soukromé a důvěrné. Zákazník tímto souhlasí, že takové informace použije
výhradně v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA a že je nikdy v průběhu platnosti této
smlouvy ani po jejím vypršení či ukončení bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Swopi přímo ani nepřímo nezveřejní žádné třetí straně.

2. Výše uvedené skutečnosti nebrání, aby zákazník zveřejnil nebo použil jakoukoli informaci, jež je
nebo se později bez vlastního přičinění zákazníka stane známou veřejně nebo v rozsahu povoleném
zákonem.

VII. Audit

1. Společnost Swopi si vyhrazuje právo na vlastní náklady auditovat zavedení a využívání softwaru
Swopi u zákazníka pro zajištění souladu s touto smlouvou EULA v jakémkoli oboustranně
přijatelném čase během běžné pracovní doby zákazníka.

2. Zákazník zavede přiměřené kontroly k zajištění neporušování práv na používání softwaru
udělených v této smlouvě EULA.

VIII. Vypovězení smlouvy

1. Smlouva EULA může být vypovězena kteroukoli smluvní stranou s okamžitým účinkem, pokud se
protistrana dopustí významného porušení podmínek smlouvy EULA a nezjedná nápravu do 30 dnů
od oznámení tohoto porušení druhé straně.



2. Jakékoli porušení podmínek této smlouvy EULA nebo dalších platných podmínek týkajících se
licence zákazníka na používání softwaru Swopi, dokumentace a/nebo standardního školicích
materiálů shodně s výše uvedenými čl. 1, 2 a 6 této smlouvy bude pokládáno za závažné porušení
smlouvy EULA.

3. Po skončeni platnosti smlouvy EULA zákazník ukončí veškeré používání jakéhokoli softwaru
Swopi. Všechny kopie softwaru navíc zákazník zničí nebo vrátí podle pokynů společnosti Swopi.

IX. Spory

1. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní včetně jakýchkoli sporů
týkajících se její existence, platnosti či ukončení, se řídí českým právem a jsou rozhodovány soudy
České republiky.



–  copy  the  Swopi  software  in  whole  or  in  part  for  purposes  other  than  backup  purposes

customers  are  not  permitted  by  the  binding  legal  regulations  of  the  applicable  law  to:

4.  Except  as  expressly  authorized  herein  or  expressly  permitted

-  distribute,  sell  or  rent  the  Swopi  software  or  documentation  (if  any)  to  any  third  party  -  sublicense  the  

Swopi  software  or  offer  to  outsource,  lease  or  otherwise

services  of  a  similar  nature  to  any  third  party.

Iÿ  108  71  659,  registered  office:  Lidická  700/19,  Veveÿí,  602  00  Brno,  (hereinafter  referred  to  as  "Swopi")  or  any  

affiliated  companies,  unless  otherwise  agreed.  Please  read  the  EULA  carefully.

3.  Except  as  expressly  permitted,  customers  are  not  allowed  to:

The  terms  and  conditions  of  the  EULA  depend  on  the  customer's  use  of  the  software  and  any  future  updates  or  

additions  to  this  document,  unless  otherwise  stated  in  writing  and  agreed  with  Swopi  at  the  time.

This  End  User  License  Agreement  (hereinafter  referred  to  as  the  "EULA")  applies  to  all  agreements  of  the  customer  

(hereinafter  referred  to  as  the  "customer")  using  software  developed  or  provided  by  Swopi  s.r.o.,

2.  The  customer  gets  access  to  use  the  Swopi  software.

II.  Use  of  Software,  Documentation  and  Modifications

Introduction

1.  Customers  are  granted  a  non-exclusive  right  to  use  Swopi  software  developed  and  provided  by  Swopi  

(hereinafter  referred  to  as  "Swopi  Software")  for  their  own  internal  purposes.

5.  In  the  case  of  third-party  software  that  is  not  an  integral  part  of  the  Swopi  software,  the  rights  and  obligations  of  the  

customer  with  respect  to  the  third-party  software  are  subject  to  the  license  terms  of  the  specific  third  parties.

I.  Grant  of  License  Rights

–  reverse  engineer  the  Swopi  software  or  derive  the  product  source  code  from  the  licensed  
executable  code.

IMPORTANT!  BY  DOWNLOADING,  INSTALLING,  ACCESSING  AND  USING  THE  SOFTWARE,
THIS  EULA  IS  A  PART,  YOU  AGREE  TO  BE  BOUND  BY  THE  TERMS  AND  AGREEMENTS  
HEREIN.  IF  YOU  DO  NOT  AGREE  TO  THE  ABOVE  TERMS  AND  AGREEMENTS,  YOU  ARE  
NOT  PERMITTED  TO  DOWNLOAD,  INSTALL,  USE,  ACCESS  OR  RETAIN  ANY  COPIES  OF  
THE  SOFTWARE.

Explanations:

•  User  or  customer  -  This  is  the  person  who  registered  and  created  a  Swopi  profile  at  
www.swopi.co/register.  Or  his  account  was  created  using  the  Swopi  Business  
administration  environment.
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1.  Customer  acknowledges  that  the  Swopi  Software  and  all  intellectual  property  rights,  including  applicable  
copyrights,  are  owned  by  Swopi  (or  licensed  to  third  parties)  and  nothing  in  this  EULA  is  intended  to  
transfer  ownership  of  the  Swopi  Software  and  related  intellectual  property  rights  per  customer.  Customer  
is  granted  only  a  limited  license  to  use  the  Software  as  described  in  this  EULA.

beyond  the  control  of  Swopi;  –  
defective  data;

III.  Intellectual  property  rights

–  software  problems  caused  by  customer  negligence,  hardware  failures  or  other  causes

5.  However,  Swopi's  documentation  and  standard  training  materials  may  not  be  modified  without  written  
permission.  The  same  also  applies  to  documentation  developed  specifically  for  the  customer.

–  software  that  does  not  have  a  current  or  previous  sequential  release;

or

exist)  for  internal  purposes  only.

3.  Customer  acknowledges  that  Swopi  may  provide  certain  services  through  the  Swopi  Software  that  
depend  on  location  information.  In  order  to  provide  and  improve  these  services  (if  available),  Swopi  may  
transmit,  collect,  store,  process  and  use  Customer's  location  data,  including  the  geographic  location  (in  
real  time)  of  Customer's  device  through  which  Customer  uses  the  Swopi  Software.  Customer  hereby  
consents  to  and  authorizes  Swopi  to  collect,  use,  transfer,  process  and  store  such  location  data  for  the  
purpose  of  providing  Swopi  Services.

a)  repair  or  replacement  of  a  part  of  the  software  showing  defects  or  infringing  the  rights  of  third  parties,

b)  terminate  the  Customer's  right  to  use  the  Software  with  immediate  effect.  Under  no  circumstances  
shall  Swopi  be  obligated  to  repair:  –  altered,  damaged  or  modified  software;

4.  The  customer  is  entitled  to  copy  accompanying  documentation  and  standard  training  materials  (if

2.  The  customer  acknowledges  that  it  is  prohibited  to  upload  or  share  any  files  or  data  with  illegal  content  
through  the  Swopi  software  according  to  the  law  of  the  Czech  Republic  or  the  law  of  the  country  in  
which  the  customer  is  located  at  the  time  of  sharing  the  files  or  data.

2.  Swopi  may,  at  its  sole  discretion,  choose:

1.  All  files  and  data  uploaded  or  shared  by  the  customer  through  the  Swopi  software  are  the  exclusive  
property  of  the  customer  (user).

1.  Customer  acknowledges  that  the  Software  is  not  generally  a  flawless  product  free  of  defects  and  agrees  
that  the  existence  of  such  errors  or  defects  in  the  Swopi  Software  or  other  software  provided  to  the  
Customer  shall  not  constitute  a  breach  of  this  EULA.

IV.  Defects
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1.  All  information  including  (but  not  limited  to)  data,  drawings,  specifications,  documentation,  
software  listings,  objects  or  source  codes  and  prices  that  the  customer  may  have  received  in  
connection  with  the  Swopi  Software  are  private  and  confidential.  Customer  hereby  agrees  to  
use  such  information  solely  in  accordance  with  the  provisions  of  this  EULA  and  to  never  
disclose  it  directly  or  indirectly  to  any  third  party  during  the  term  of  this  Agreement  or  after  its  
expiration  or  termination  without  the  prior  written  consent  of  Swopi.

VI.  Secret  information

2.  Notwithstanding  the  generality  of  the  foregoing,  Swopi  expressly  excludes  liability  for  any  
indirect,  special,  incidental  or  consequential  loss  or  damage  that  may  arise  in  connection  with  
the  particular  software  and  its  use  or  in  connection  with  equipment  or  property,  loss  of  profit,  
business  opportunities,  turnover,  trust,  data  or  projected  savings.

1.  The  EULA  may  be  terminated  by  either  party  with  immediate  effect  if  the  counterparty  commits  
a  material  breach  of  the  terms  of  the  EULA  and  fails  to  remedy  the  breach  within  30  days  of  
notification  of  the  breach  to  the  other  party.

granted  in  this  EULA.

1.  Swopi  shall  not  be  liable  to  customers  for  any  and  all  damages  arising  directly  or  indirectly  in  
connection  with  this  EULA,  the  Swopi  software  or  other  software,  its  use,  or  in  any  other  way  -  
except  in  cases  where  the  exclusion  of  such  liability  is  contrary  to  the  applicable  legal  
regulations.

3.  Third-party  software  (if  any)  is  provided  "as  is"  without  warranties  of  any  kind,  although  the  
original  manufacturers  of  third-party  software  or  independent  suppliers  of  such  software  may  
provide  their  own  warranties.

2.  Customer  shall  implement  reasonable  controls  to  ensure  non-infringement  of  rights  to  use  the  Software

VIII.  Termination  of  the  contract

V.  Limitation  of  Liability

1.  Swopi  reserves  the  right,  at  its  own  expense,  to  audit  Customer's  deployment  and  use  of  the  
Swopi  Software  for  compliance  with  this  EULA  at  any  mutually  acceptable  time  during  
Customer's  normal  business  hours.

–  software  installed  in  an  operating  environment  not  supported  by  Swopi.

–  problems  caused  by  an  incorrect  interface  to  other  software  or  data  sources;

VII.  Audit

2.  The  above  facts  do  not  prevent  the  customer  from  publishing  or  using  any  information  that  is  
or  will  later  become  known  publicly  or  to  the  extent  permitted  by  law  without  the  customer's  
own  fault.
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IX  Scanty

3.  Upon  termination  of  the  EULA,  Customer  shall  cease  all  use  of  any  Software

1.  All  disputes  arising  out  of  or  in  connection  with  this  EULA,  including  any  disputes  regarding  its  
existence,  validity  or  termination,  are  governed  by  Czech  law  and  are  decided  by  the  courts  of  the  
Czech  Republic.

Swoop.  In  addition,  Customer  will  destroy  or  return  all  copies  of  the  Software  as  directed  by  Swopi.

2.  Any  violation  of  the  terms  of  this  EULA  or  other  applicable  terms  of  Customer's  license  to  use  the  
Swopi  Software,  Documentation  and/or  Standard  Training  Materials  pursuant  to  Sections  1,  2  and  6  
above  shall  be  deemed  a  material  breach  of  the  EULA.
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