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POZNÁMKA: JAKO ZÁKAZNÍK MŮŽETE MÍT URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE SMLUVNĚ 
MODIFIKOVAT. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO LICENČNÍCH PODMÍNEK NEBUDE VE SVÉM ÚČINKU 
MODIFIKOVAT TAKOVÁ ZÁKONNÁ PRÁVA V ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÉ MODIFIKACE 
VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM. JE-LI ZE ZÁKONA POŽADOVÁN PŘEKLAD TĚCHTO 
LICENČNÍCH PODMÍNEK DO LIBOVOLNÉHO JINÉHO JAZYKA A POKUD DOJDE KE KONFLIKTU NEBO
NESROVNALOSTI MEZI VERZÍ V ANGLICKÉM JAZYCE A PŘEKLADU, ROZHODOVAT BUDE VERZE TĚCHTO 
LICENČNÍCH PODMÍNEK V ANGLICKÉM JAZYCE. POKUD OBDRŽÍTE TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY V JAZYCE 
JINÉM NEŽ ANGLICKÉM, SPOLEČNOST RIM VÁM CIZOJAZYČNOU VERZI POSKYTUJE VÝHRADNĚ PRO 
VAŠE POHODLÍ.

SMLOUVA NA KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ SLUŽBY BLACKBERRY

Společnost Research In Motion Limited či jedna z jejich přidružených společností („RIM“) s potěšením oznamuje, že 
Vám nyní může poskytnout následující služby:

„Klientské softwarové služby BlackBerry“, které jsou určeny a nabízeny společností RIM za účelem poskytování 
určitých funkčních prvků zákazníkům společnosti RIM, poskytovaných soukromým serverovým softwarem 
společnosti RIM BlackBerry, aniž by si zákazníci společnosti RIM museli takový serverový software zakoupit. 
Klientské softwarové služby BlackBerry zahrnují „internetovou službu BlackBerry“ společnosti RIM. Internetová 
služba BlackBerry umožňuje zákazníkům: (a) integrovat emailové účty určitých poskytovatelů internetových služeb či 
třetích stran za účelem doručování informací na Vaše mobilní zařízení na bázi push technologie; (b) vytvořit 
emailovou aplikaci pro Vaše mobilní zařízení; a (c) přístup k určitým informacím na internetových stránkách a k 
internetovým službám. Emailové funkční prvky internetové služby BlackBerry se také nazývají „MyEmail“, 
„BlackBerry Internet Mail“ a/nebo jsou známy pod názvem výrobku, který je specifický pro daného poskytovatele 
přenosových služeb. Klientské softwarové služby BlackBerry, ať již celé či z části, nemusí být podporovány Vaším 
poskytovatelem přenosových služeb. Kontaktujte, prosím, svého poskytovatele přenosových služeb ohledně 
dostupnosti klientských softwarových služeb.

KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ SLUŽBY BLACKBERRY VÁM JSOU POSKYTOVÁNY JAKO „SLUŽBY“, KTERÉ
TVOŘÍ SOUČÁST VAŠEHO „ŘEŠENÍ BLACKBERRY“ PODLE PODMÍNEK BĚŽNÉ LICENČNÍ SMLOUVY RIM 
SPOLEČNOSTI BLACKBERRY („BBSLA“) A PODLE ÚPRAVY PROVEDENÉ TÍMTO DODATKEM. TENTO 
DODATEK SPOLEČNĚ SE SMLOUVOU BBSLA TVOŘÍ „SMLOUVU“ NA KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ SLUŽBY 
BLACKBERRY A SOFTWARE, KTERÝ POUŽÍVÁTE SPOLEČNĚ S TĚMITO SLUŽBAMI. Není-li zde uvedeno jinak, 
všechny termíny uváděné s počátečním velkým písmenem budou mít význam těmto termínům vymezený ve smlouvě 
BBSLA. SMLOUVA BBSLA JE K DISPOZICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KLIENTSKÝCH 
SOFTWAROVÝCH SLUŽEB BLACKBERRY VAŠEHO POSKYTOVATELE PŘENOSOVÝCH SLUŽEB, SPOLEČNĚ
S TÍMTO DODATKEM. POKUD JSTE OBDRŽELI ZAŘÍZENÍ BLACKBERRY TEPRVE NEDÁVNO, AKTUÁLNÍ 
VERZI SMLOUVY TVOŘÍ SMLOUVA K SOFTWARU, SE KTEROU JSTE BYLI POVINNI SOUHLASIT, ABYSTE 
SOFTWARE PRO SVÉ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ MOHLI POUŽÍVAT. POKUD NEMŮŽETE AKTUÁLNÍ VERZI SMLOUVY 
BBSLA Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NALÉZT, NAVŠTIVTE WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL, KDE SE TATO 
SMLOUVA NACHÁZÍ, NEBO KONTAKTUJTE SPOLEČNOST RIM NA EMAILOVÉ ADRESE 
LEGALINFO@RIM.COM. MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY ČI OBAVY OHLEDNĚ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY, 
KONTAKTUJTE, PROSÍM, SPOLEČNOST RIM NA LEGALINFO@RIM.COM.

POKUD VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ 
NÍŽE, SOUHLASÍTE OSOBNĚ NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI POŘÍDIT KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ 
SLUŽBY V ZASTOUPENÍ SVÉ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ ORGANIZACE, PAK ENTITA, KTEROU 
ZASTUPUJETE (V OBOU PŘÍPADECH „VY“) S TÍM, ŽE BUDETE ZAVÁZÁNI TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI 
PRO KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ SLUŽBY. BERTE, PROSÍM, NA VĚDOMÍ, ŽE MUSÍTE DOSÁHNOUT 
ZÁKONNÉHO VĚKU PODLE PŘÍSLUŠNÉ ÚZEMNÍ SOUDNÍ PRAVOMOCI, ABYSTE TUTO SMLOUVU MOHLI 
UZAVŘÍT. JESTLIŽE JSTE ZÁKONNÉHO VĚKU JEŠTĚ NEDOSÁHLI, ABYSTE KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ 
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SLUŽBY BLACKBERRY MOHLI POUŽÍVAT, MUSÍ TUTO SMLOUVU UZAVŘÍT VÁŠ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, 
KTERÝ TAKÉ SCHVÁLÍ POUŽÍVÁNÍ KLIENTSKÝCH SOFTWAROVÝCH SLUŽEB BLACKBERRY VÁMI JAKOŽTO 
„OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELEM“.

JESTLIŽE SE JEŠTĚ PŘED AKTIVACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM KLIENTSKÝCH SOFTWAROVÝCH SLUŽEB 
BLACKBERRY ROZHODNETE K VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, PAK 
NEBUDETE MÍT PRÁVO K POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO KLIENTSKÝCH SOFTWAROVÝCH SLUŽEB NEBO POUŽÍVÁNÍ 
VEŠKERÉHO „SOFTWARU“ V SOUVISLOSTI S TĚMITO SLUŽBAMI.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO KLIENTSKÉ SOFTWAROVÉ SLUŽBY BLACKBERRY

1. Definice „Služeb“. Aby se předešlo jakýmkoli pochybám, klientské softwarové služby BlackBerry, 
poskytované podle této smlouvy, jsou služby, které tvoří součást Vašeho řešení BlackBerry podle smlouvy BBSLA.

2. Poskytovatel přenosových služeb. Klientské softwarové služby BlackBerry musí být podporovány Vaším 
poskytovatelem přenosových služeb a Vy musíte mít uzavřenou smlouvu se svým poskytovatelem přenosových 
služeb pro tyto služby. Společnosti RIM za klientské softwarové služby BlackBerry nic neplatíte; veškeré platby za 
používání klientských softwarových služeb BlackBerry jsou hrazeny Vašemu poskytovateli přenosových služeb. K 
získání podpory kontaktujte, prosím, svého poskytovatele přenosových služeb, neboť společnost RIM neposkytuje 
přímou podporu koncovým uživatelům.

3. Neoprávněné používání. Společnost RIM musíte neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném 
používání klientských softwarových služeb BlackBerry. Rovněž souhlasíte s tím, že nenarušíte funkčnost klientských 
softwarových služeb BlackBerry, nebudete vyžadovat heslo od jiného koncového uživatele či jednat tak, abyste nijak 
neovlivnili používání klientských softwarových služeb BlackBerry jinými koncovými uživateli.

4. Omezení týkající se používání/změn klientských softwarových služeb BlackBerry. Souhlasíte s tím, že 
společnost RIM může, bez jakýchkoli závazků vůči Vám, stanovit a/nebo provést úpravy související s omezeními 
ohledně Vašeho používání klientských softwarových služeb BlackBerry a rovněž provést změny klientských 
softwarových služeb BlackBerry včetně změn, které materiálně omezují či snižují jakoukoliv existující funkčnost 
klientských softwarových služeb BlackBerry. Kde to bude možné, společnost RIM se vynasnaží, aby zveřejnila 
oznámení o těchto omezeních a/nebo úpravách na internetových stránkách klientských softwarových služeb 
BlackBerry či jinak poskytla příslušné informace v souladu se smlouvou BBSLA. Souhlasíte s dodržováním těchto 
omezení, které jsou podmínkou pro Váš nepřetržitý přístup ke klientským softwarovým službám BlackBerry.

5. Ztracená/ukradená/předaná mobilní zařízení. Vaše mobilní zařízení používá jedinečné identifikační číslo, 
ke kterému je přiřazena Vaše emailová adresa či adresy, a na toto mobilní zařízení Vám budou zasílány emaily a 
další informace. Jestliže mobilní zařízení ztratíte, bude Vám odcizeno nebo jej předáte třetí straně (povoleno podle 
smlouvy BBSLA a Vaší smlouvy s Vaším poskytovatelem přenosových služeb), musíte navštívit internetové stránky 
klientských softwarových služeb BlackBerry a bez prodlení odhlásit Vaši emailovou adresu či adresy z mobilního 
zařízení.

6. Nutnost zálohování /mazání dat. S výjimkou rozsahu zodpovědnosti výslovně povoleného příslušnými 
zákony nenese společnost RIM zodpovědnost za žádná data zasílaná na Vaše mobilní zařízení. Společnost RIM 
doporučuje, abyste si pravidelně zálohovali všechny emaily, informace a/nebo jiná data na Vašem mobilním zařízení, 
neboť takové údaje společnost RIM neukládá. Jestliže své mobilní zařízení předáte třetí straně (dovoleno podle 
smlouvy BBSLA), musíte z mobilního zařízení vymazat veškerá data a odstranit veškerou rozšířenou paměť, jinak 
budou tyto údaje dostupné osobám, kterým bude mobilní zařízení předáno.

7. Neoprávněné či nesprávné použití. Jak je dále podrobněji uvedeno ve smlouvě BBSLA, klientské 
softwarové služby BlackBerry či jakoukoli část Vašeho řešení BlackBerry nesmíte používat k žádným nelegálním či 
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nesprávným účelům, včetně veškerých technik zvaných spoofing, phishing, spamming a dále obtěžování či 
porušování autorských práv. Během používání klientských softwarových služeb BlackBerry nesete zodpovědnost za 
dodržování veškerých platných zákonů a předpisů. Pokud jsou klientské softwarové služby BlackBerry používány 
způsobem, který je společností RIM považován za porušování této smlouvy, společnost RIM či její zástupce může, 
avšak není povinen, učinit jakákoli zodpovědná opatření, která bude považovat za správná. Taková opatření mohou 
zahrnovat například dočasné či trvalé odstranění obsahu, blokování či částečné blokování internetového přenosu dat 
a okamžité pozastavení či ukončení nebo zrušení celé či kterékoliv části klientských softwarových služeb BlackBerry 
a této smlouvy. Společnost RIM v žádném případě nenese zodpovědnost za taková reaktivní opatření. Výše popsaná 
opatření nepředstavují jediná nápravná opatření společnosti RIM a společnost RIM může učinit jakákoli další právní, 
spravedlivá či technická opatření, která bude považovat za vhodná.

8. „TAK JAK JSOU“ a „PRO STANOVENÉ ÚČELY“, nikoli pro účely během kritické situace. Na rozdíl od 
podnikového softwaru BlackBerry klientské softwarové služby BlackBerry nešifrují přenášená data. Jak je dále 
podrobněji uvedeno ve smlouvě BBSLA, bezdrátové služby nezajistí bezporuchový provoz a nikdy by neměly být 
používány pro účely během kritické situace nebo pro aplikace, které vyžadují bezporuchové řízení; a v rozsahu 
povoleném platnými zákony a jak je dále podrobněji uvedeno ve smlouvě BBSLA, klientské softwarové služby 
BlackBerry jsou poskytovány „TAK JAK JSOU“ A „PRO STANOVENÉ ÚČELY“. Společnost RIM nemůže a 
nezaručuje nepřetržitý, plynulý, správný a bezporuchový provoz klientských softwarových služeb BlackBerry. 
Společnost RIM si vyhrazuje právo na provádění údržby či jiného pozastavení přístupu ke klientským softwarovým 
službám BlackBerry za účelem pravidelných oprav chyb v softwaru, instalaci aktualizací a diagnostice a údržbě 
klientských softwarových služeb BlackBerry, což bude mít za následek omezení schopnosti společnosti RIM po 
určitou dobu poskytovat klientské softwarové služby BlackBerry.

9. Internetové stránky, software, služby a informace poskytované třetí stranou. Berete na vědomí a 
souhlasíte s tím, že klientské softwarové služby BlackBerry Vám umožní přístup k informacím, internetovým 
stránkám, softwaru a službám poskytovaným třetí stranou, včetně jejích veškerých emailových služeb, ke kterým 
budete mít přístup prostřednictvím klientských softwarových služeb BlackBerry. Jak je dále podrobněji uvedeno ve 
smlouvě BBSLA, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost RIM nenese žádnou zodpovědnost za 
informace, internetové stránky, software či služby poskytované třetí stranou, ke kterým budete mít přístup nebo které 
získáte prostřednictvím používání klientských softwarových služeb BlackBerry, a že Vy sami jste zodpovědni za 
veškeré smlouvy, které uzavřete po internetu. Při poskytování Vašich osobních údajů či údajů jiných osob třetím 
stranám, se kterými jste během používání klientských softwarových služeb BlackBerry v kontaktu, byste měli být 
opatrní.

10. Souhlas ke sběru osobních údajů. Navíc k ustanovením týkajících se sběru osobních údajů podle 
smlouvy BBSLA dáváte souhlas k tomu, aby společnost RIM shromažďovala, použila a uchovávala Vaše osobní 
údaje související s emailovými službami poskytovanými třetí stranou tak dlouho, jak společnost RIM uzná za nutné 
(nikoli však déle než je povoleno platným zákonem), včetně všech Vašich identifikačních čísel a hesel pro všechny 
emailové účty poskytované třetí stranou, a k poskytnutí stejných informací příslušným poskytovatelům emailové 
služby za účelem aktivace, vyúčtování, zabezpečení, údržby a deaktivace.

11. Rozpor. Pokud jsou jakékoli podmínky tohoto dodatku v rozporu s podmínkami smlouvy BBSLA nebo 
jakéhokoli jiného dodatku k smlouvě BBSLA nebo úpravy smlouvy BBSLA, budou ohledně takového rozporu 
rozhodnými tyto podmínky, ovšem pouze ve vztahu ke klientským softwarovým službám BlackBerry.

Smlouvu včetně dodatku a smlouvy BBSLA jsem si přečetl/a a jsem připraven/a a oprávněn/a k uzavření smlouvy na 
klientské softwarové služby BlackBerry v rámci podmínek stanovených v tomto dodatku a smlouvě BBSLA.


