
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB  

 

Tato Smlouva o poskytnutí produktů a služeb je uzavřena dnem aktivace účtu Klienta v souladu s touto 
smlouvou a Objednávkovým formulářem, který je podepsán oprávněnou osobou reprezentující objednatele 
("Klient") a NewspaperDirect Inc., obchodující pod názvem PressReader, ("společnost PressReader"), se 
sídlem 200 - 13111 Vanier Place, Richmond BC Canada V6V 2J1. 

 

1. VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Definice 

V této Smlouvě má každy zvýrazněný pojem níže uvedený význam. 

(a) "Smlouvou" se rozumí tato Smlouva a poskytnutí produktů a služeb včetně všech příloh a dodatků a 
jakýchkoliv dokumentů v dohodnuté formě, které jsou přiloženy k Objednávkovému formuláři; 

(b) “Klientem” se rozumí subjekt, který si objednal autorizovaný online nebo offline přístup ke Službě  
prostřednictvím Objednávkového formuláře, a to včetně jeho členů, konečných uživatelů, zákazníků, 
návštěvníků, cestujících (“Uživatelé”); 

(c) "Vyšší mocí" se rozumí událost mimo kontrolu Strany, která je v prodlení s plněním v důsledku trvání 
nebo pokračování takové události. Vyšší moc nemůže zahrnovat nedostupnost nebo nedostatek 
finančních nebo personálních zdrojů;  

(d) "Právy duševního vlastnictví" se rozumí jakékoliv autorské právo, rozšířené nebo obnovené autorské 
právo, právo průmyslového vzoru, registrovaného průmyslového vzoru, patent, ochranná známka, práva 
vyvolávající nebezpečí záměny, práva k databázi a jakékoliv podobné právo vykonatelného kdekoliv na 
světě, včetně jakýchkoliv žádostí čekajících na vyřízení k registraci jakéhokoliv patentu, ochranné 
známky, registrovaného průmyslového vzoru nebo podobná registrovatelná práva kdekoliv na světě; 
 

(e) "Produkty a službami společnosti Pressreader" se rozumí PressReader HotZone nebo PressReader 
HotSpot, službu určenou pro specifický vertikální trh, obsluhovanou společností PressReader, určenou 
pro skupinové uživatele, spotřebitele, služba zahrnuje PressReader mobilní aplikace a/nebo software 
PressReader pro PC. PressReader HotZone nebo PressReader Hot Spot pracují ve vazbě na předplatné 
příslušné služby, která může zahrnovat PressDisplay, ND Press a další, které mohou být určeny ke 
stahování, prohlížení a tisku určitých Publikací;  

(f)  “Objednávkovým formulářem” se rozumí formulář poskytnutý společností PressReader Klientovi pro 
objednání Produktů a služeb společnosti PressReader. Formulář obsahuje mimo jiné informace o 
Klientovi, detaily služby (počáteční datum, počet požadovaných souběžných přístupů, údaje pro 
fakturaci a další informace) a podpis oprávněné osoby za Klienta. Podání Objednávkového formuláře 
potvrzuje akceptaci všech podmínek užívání služby a také této Smlouvy;  

(g) "Stranami" se rozumí společnost PressReader a Klient, “Stranou” se rozumí kterýkoliv z těchto dvou 
subjektů; 

(h) "Technologickou platformou" se rozumí použitelná podoba webových nástrojů PressReader a tato 
technologie je průběžně revidována, aktualizována, vylepšována a upravována (s přihlédnutím ke všem 
obsaženým právům duševního vlastnictví), která v daném čase existují; 

(i) "Publikacemi" se rozumí novinové tituly, magazíny a další publikovaná média, nabízená v Produktech a 
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službách společnosti PressReader v digitálně vytištěném nebo netištěném formátu; 

(j) "Podmínky" jsou definovány v části 4 této Smlouvy; 

(k) "Třetími stranami" se rozumí jakákoliv strana mimo společnost PressReader a Klienta dle této 
Smlouvy.  

 

2. POVINNOSTI KLIENTA 

2.1 Klient může používat Produkty a služby společnosti PressReader pouze k zákonem stanovenému účelu 
a v souladu s touto Smlouvou a jakýmikoliv dalšími provozními pravidly, která Klientovi sdělí společnost 
Pressreader. Klient nesmí používat Produkty a služby společnosti PressReader tam, kde je to zakázáno 
právním systémem a příslušným zákonem.  

2.2 Klient dle svých nejlepších schopností propaguje službu mezi Uživateli a provádí Stranami dohodnuté 
průzkumy za účelem získání zpětné vazby s cílem zlepšit kvalitu Produktů a služeb společnosti PressReader 
dodávaných Uživatelům Klientem. Společnost PressReader může podle svého uvážení a po dohodě s 
Klientem napomáhat v poskytování řádné propagační podpory. 

2.3 Klient přijímá odpovědnost za sdílení nedůvěrných průzkumných dat a získané zpětné vazby se 
společností PressReader. Strany budou spolupracovat při vytváření průzkumů s cílem získat úplný obraz 
užívání a využitelnosti Produktů a služeb společnosti PressReader. 

 

3. CENA 

3.1 Na základě této Smlouvy bude Klientovi postkytnuto objednané a akceptované množství souběžných 
uživatelských přístupů k Produktům a službám společnosti PressReader za poplatek uvedený v 
Objednávkovém formuláři a potvrzený ze strany společnosti PressReader k datu uzavření této Smlouvy. 
Cena pro následující období se může změnit. Za všechny případné další daně odpovídá Klient a nejsou 
zahrnuty v uvedeném poplatku. 

3.2 Klient může kdykoliv zvýšit počet souběžných uživatelských přístupů; původní fakturovaná cena bude 
upravena poměrně. Úprava bude provedena dle poplatku (za měsíc a za uživatele), který je nabízen 
společností PressReader v čase navýšení. Společnost PressReader bude monitorovat počet souběžných 
uživatelských přístupů a vyhrazuje si právo zamezení přístupu Uživatelům, pokud počet souběžných 
přihlášení Uživatelů překročí počet zaplacených uživatelských přístupů. 

3.3 V době uzavření této Smlouvy, zahrnují Produkty a služby společnosti PressReader přístup k archivu 
vydání až do 90 dní zpětně, možnost překladů, sdílení, poslechu a možnosti vkládání komentářů k vybraným 
Publikacím. Případné další funkčnosti, jsou-li doplněny, se stanou součástí předmětu této Smlouvy 
automaticky okamžikem jejich nasazení. Společnost PressReader může kdykoliv změnit nebo zrušit jakýkoliv 
aspekt Produktů a služeb, včetně obsahu, funkčnosti, hodin dostupnosti, počtu dnů zpětného přístupu pro 
všechny nebo jen vybrané Publikace a také vybavení nebo software potřebný pro přístup nebo používání. 
Společnost PressReader může přidávat a nebo mazat dostupné tituly na žádost jejich vydavatele a nemá 
kontrolu nad touto skutečností. Společnost PressReader může také zavést omezení určitých funkčností 
Produktů a služeb nebo zamezit Klientovi přístup k části nebo ke všem Produktům a službám bez oznámení 
nebo odpovědnosti. Společnost PressReader oznámí podstatné změny Produktů a služeb zasláním emailové 
zprávy.  

 

4. DOBA TRVÁNÍ, PRODLENÍ A UKONČENÍ 

4.1 Doba trvání 

Tato Smlouva se uzavírá na jeden (1) kalendářní rok v souladu s datumy uvedenými v Objednávkovém 
formuláři akceptovaném společností PressReader. Tato smlouva bude prodloužena vždy o jeden (1) 
následující kalendářní rok. Každá strana může projevit vůli Smlouvu neobnovit a to písemnou výpovědí 
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doručenou druhé straně třicet (30) dní před datem konce daného období. 

 

4.2 Ukončení bez uvedení důvodů  

Společnost PressReaders si vyhrazuje právo jednostranného ukončení této Smlouvy písemnou výpovědí 
doručenou Klientovi třicet (30) dní před požadovaným dnem ukončení. 

4.3 Ukončení z jiných důvodů 

Tato Smlouva může být vypovězena s okamžitou účinností z důvodu vzniku prodlení druhé Strany s plněním. 
Všechny níže uvedené případy jsou považovány za prodlení s plněním pro účely této Smlouvy: 

(a) S ohledem na článek 8.3, pokud Strana neplní povinnosti uvedené v této Smlouvě a to v případě, že 
důvody prodlení jsou odstranitelné, pokud prodlení trvá po dobu čtrnácti (14) dní po písemném sdělení 
Stranou, která smlouvu neporušila;  

(b) pokud Strana vyhlásí úpadek nebo ukončí činnost bez právního nástupce akceptovatelného pro druhou 
Stranu; nebo  

(c) pokud Strana soustavně porušuje podmínky této Smlouvy. 

 

4.4 Důsledky ukončení 

Po ukončení nebo zániku této Smlouvy: 

(a) Po splnění vzájemných závazků, včetně a nejen finančních závazků mezi společností PressReader a 
Klientem a s výjimkou závazků uvedených v článku 4.5, případné závazky vyplývající z této Smlouvy 
zaniknou s okamžitou účinností; a 

(b) jakékoliv licence poskytnuté na základě této Smlouvy kteroukoliv Stranou budou s okamžitou účinností 
ukončeny. 

 

4.5 Platnost ustanovení 

Podmínky v částech 6, 7 a 8 platí i po ukončení nebo zániku této Smlouvy a zůstanou v platnosti po dobu 
uvedenou ve Smlouvě. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která dle povahy práv nebo povinností v nich 
stanovených, a u kterých lze důvodně očekávat jejich platnost i po ukončení nebo zániku této Smlouvy, 
platí, dokud nejsou splněny, nebo dokud vzhledem ke své povaze nezaniknou. 

 

5. PLATEBNÍ OBDOBÍ A PODMÍNKY 

Poplatky placené jednou Stranou druhé Straně jsou splatné v měně, v jaké je vystavena faktura společností 
PressReader. Splatnost je třicet (30) dní od doby, kdy Klient obdrží fakturu, doručení faktury může být 
faxem nebo mailem nebo jiným způsobem uvedeným v této Smlouvě. Jakákoliv opožděná platba bude 
zpoplatněna úrokem ve výši 1,5% měsíčně (19,56% ročně), počítáno denně a sčítáno měsíčně v souladu se 
všemi zákonem stanovenými omezeními, dále budou přičteny i náklady spojené s vymáháním.  
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6. PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A NÁHRADA ŠKODY 

6.1 Všeobecné ustanovení 

Každá ze Stran se zaručuje a prohlašuje, že jde o řádně ustavenou, platně existující a plně fungující 
společnost (nebo fyzickou osobu) podle právních norem a předpisů příslušné země, disponující právy, 
pravomocemi a oprávněními k plnění závazků podle této Smlouvy; 

 

6.2 Zřeknutí se záruky 

(A) PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI PRESSREADER JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" A "TAK JAK 
JSOU DOSTUPNÉ" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO KONKLUDENTNÍ, VČETNĚ OMEZENÍ 
ZÁRUK K TITULŮM, NARUŠOVÁNÍ, NEVMĚŠOVÁNÍ, SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ, DOSTUPNOSTI, ČASOVÁNÍ, 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, POUZE SE ZÁRUKAMI, KTERÉ JSOU NEVYLOUČITELNÉ, 
NEOMEZITELNÉ A NEZMĚNITELNÉ DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE NA TUTO 
SMLOUVU.  

 (B) BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, ANI SPOLEČNOST PRESSREADER ANI ŽÁDNÍ ČLENOVÉ, 
POSKYTOVATELÉ LICENCE, NEBO ZPROSTŘEDKOVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE PRODUKTY A SLUŽBY 
SPOLEČNOSTI PRESSREADER BUDOU FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ, VČASNĚ A BEZ CHYB; NEPOSKYTUJÍ ANI 
ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSTUPY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY UŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ A SLUŽEB 
SPOLEČNOSTI PRESSREADER, JAKO JE PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO OBSAH JAKÉKOLIV INFORMACE, 
SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ POSKYTNUTÉHO V SOUVISLOSTI S PRODUKTY A SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI 
PRESSREADER. 

 

6.3 Omezení odpovědnosti  

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SPOLEČNOST PRESSREADER, ANI ŽÁDNÝ JEJÍ ČLEN, POSKYTOVATEL LICENCE, 
NEBO ZPROSTŘEDKOVATEL ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKOD PŘÍMÝCH, 
NEPŘÍMÝCH, SOUVISEJÍCICH, ZVLÁŠTNÍCH A NÁSLEDNÝCH (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO UŠLÉHO ZISKU) ČI 
SMLUVNÍCH POKUT VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY A 
SLUŽBY SPOLEČNOSTI PRESSREADER. KLIENT BERE NA VĚDOMÍ ŽE (I) USTANOVENÍ TÉTO ČÁSTI SE 
VZTAHUJÍ NA CELÝ OBSAH PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI PRESSREADER; A (II) SPOLEČNOST 
PRESSREADER NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA URÁŽLIVÉ, NEPŘÍSTOJNÉ NEBO PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ TŘETÍCH 
STRAN VČETNĚ POSKYTOVATELŮ LICENCE SPOLEČNOSTI PRESSREADER, A TAK VŠECHNA RIZIKA VZNIKU 
ÚJMY PLYNOUCÍ Z vÝŠE UVEDENÉHO LEŽÍ PLNĚ NA KLIENTOVI. 

 

7. DŮVĚRNOST A VLASTNICTVÍ 

7.1 Důvěrnost 

Každá Strana (dále v této části "Příjemce") se zavazuje vůči druhé Straně (dále v této části "Poskytovatel 
informace"), že budou drženy v tajnosti všechny Důvěrné informace Poskytovatele informace, ke kterým 
Příjemce získá přístup v důsledku uzavření této Smlouvy a že přijme veškerá opodstatněná opatření k 
ochraně Důvěrných informací před jakýmkoliv užitím, prozrazením nebo kopírováním s výjimkou případů 
dovolených touto Smlouvou. Příjemce bude průběžně přijímat takové postupy, které může Poskytovatel 
informace odůvodněně vyžadovat ke zlepšení bezpečnosti Důvěrných informací ve vlastnictví Poskytovatele 
informace. Po ukončení této Smlouvy musí Příjemce po dohodě s Poskytovatelem informace vrátit nebo 
zničit všechny kopie nebo částečné kopie Důvěrných informací Poskytovatele informace ve všech formách, 
které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Příjemce a doložit, že všechny takové informace byly vráceny 
nebo jinak zničeny. 
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7.2 Společnost PressReader souhlasí s tím, že bude držet v přísném utajení jakékoliv soukromé a důvěrné 
informace Klienta, včetně identifikačních údajů, hesel a osobních údajů, které mohou být potřebné k 
implementaci a správě Produktů a služeb společnosti PressReader. 

7.3 Klient souhlasí s tím, že bude držet v přísném utajení informace týkající se ceny a podmínek této 
Smlouvy.  

 

7.4 Duševní vlastnictví a vlastnické právo 

Produkty a služby společnosti PressReader obsahují materiály, na které se vztahují autorská práva, práva k 
ochranným známkám a obchodní tajemství. Bez omezení rozsahu duševních práv společnosti PressReader, 
klient bere na vědomí, že společnost PressReader a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní duševní práva k 
(I) obsahu jednotlivých Publikací; (II) k Produktům a službám společnosti PressReader a jejich obsahu; (III) 
k výběru, koordinaci a uspořádání webových stránek Produktů a služeb společnosti PressReader, softwaru a 
mobilních aplikací a jejich obsahu; (IV) a k ochranným známkám použitým v souvislosti s Produkty a 
službami společnosti PressReader. Publikace dostupné v Produktech a službách společnosti PressReader jsou 
určeny k použití definovanému v příslušných dohodách s třetími stranami a nesmí být upravovány, zpětně 
obnovovány, dále distribuovány, prodávány, veřejně publikovány, licencovány, pronajímány nebo jiným 
způsoben poskytovány třetím stranám mimo rozsah působnosti příslušných smluv nebo komerčně 
využívány. Společnost PressReader nezaručuje Klientovi žádné oprávnění ve vztahu k duševnímu vlastnictví 
společnosti PressReader nebo spolupracujících vydavatelů než ta, která jsou výslovně uvedena v této 
Smlouvě.   

 

7.5 Obsah poskytnutý třetími stranami 

Společnost PressReader je distributorem (nikoliv vydavatelem) obsahu poskytnutého třetími stranami a 
nemá žádnou redakční kontrolu nad tímto obsahem. Jakékoliv názory, rady, prohlášení, služby, nabídky 
nebo jiné informace nebo obsah vyjádřený nebo zpřístupněný třetími stranami, včetně těch, které jsou 
uvedeny v Publikacích nabízených v Produktech a službách společnosti Pressreader, náležejí autorům nebo 
vydavatelům, nikoliv společnosti PressReader. Společnost PressReader ani žádná třetí strana, která 
informace poskytuje, negarantuje přesnost, časovou dostupnost, úplnost a použitelnost jakéhokoliv obsahu. 
Za žádných okolností není společnost PressReader odpovědná za jakékoliv ztráty a/nebo škody způsobené 
důvěrou Klienta nebo jeho třetí stranou v informace, které získali pomocí Produktů a služeb společnosti 
Pressreader. Produkty a služby společnosti PressReader mohou obsahovat odkazy na další internetové 
stránky a informační zdroje třetích stran. Společnost PressReader není odpovědná za dostupnost nebo obsah 
těchto zdrojů třetích stran. 
 
7.6 Právo k ochranné známce 

Společnost PressReader uděluje Klientovi neexkluzivní, nepřevoditelné, bezplatné právo na užívání názvu 
společnosti PressReader a Produktů a služeb společnosti PressReader a souvisejích logotypů ("ochranná 
známka PressReader") výhradně pro účely této Smlouvy za následujích podmínek:   

(a) Klient musí ochrannou známku PressReader využívat v souladu s pokyny společnosti PressReader a 
nesmí používat žádné jméno nebo ochrannou známku vyvolávající nebezpečí záměny s ochrannou 
známkou PressReader; 

(b) Klient nesmí požívat ochrannou známku PressReader v souvislosti s jiným produktem nebo službou než 
jsou Produkty a služby společnosti PressReader;  

(c) Klient bere na vědomí, že s výjimkou toho, jak je stanoveno v této Smlouvě, používání ochranné 
známky PressReader nezakládá, ať už přímo nebo nepřímo, žádné právo, nebo nárok na využívání 
ochranné známky PressReader;  

(d) Klient nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla narušit nebo zmenšit práva a nároky společnosti 
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PressReader na ochrannou známku PressReader. 

7.7 Klient je povinen bezodkladně na každou odůvodněnou žádost společnosti PressReader poskytnout  
kopii písemné komunikace a přepis ústní komunikace Klienta, ve kterém byla použita ochranná známka 
PressReader. 

7.8 PressReader může informovat klenta o případných nedostatcích a nesrovnalostech v podkladech 
poskytnutých společnosti PressReader (jak je uvedeno v článku 7.7 výše), pokud by takový nedostatek nebo 
nesrovnalost mohl poškodit pověst společnosti PressReader. Aniž jsou dotčena práva nebo opatření k 
nápravě společnosti PressReader, je Klient povinen zjištěný nedostatek nebo nesrovnalost neprodleně 
odstranit.  

7.9  Klient nesmí během trvání smlouvy a kdykoliv po jejím zániku nebo ukončení, pokud je společnost 
PressReader držitelem ochranné známky Pressreader, z jakéhokoliv důvodu získat a nebo si činit nárok ve 
vztahu k jakékoliv ochranné známce nebo jménu, které obsahuje ochrannou známku PressReader nebo 
jakýkoliv jiný název nebo ochrannou známku, která je podobná některé ochranné známce PressReader a 
která by mohla způsobit uvedení v omyl nebo záměnu. 

7.10 Klient nesmí provádět žádné úkony, nebo se zdržet jakéhokoliv jednání, které mají  nebo mohou mít 
škodlivý vliv na ochranné známky PressReader, nebo které mohou přinést společnosti PressReader a 
ochranné známce PressReader špatnou pověst.  

7.11 Klient bere na vědomí, že celé dobré jméno přímo spojené s ochrannou známkou PressReader a 
vyplývající z použití ochranné známky PressReader propůjčuje  společnost PressReader, a musí, na základě 
odůvodněné žádosti a na náklady společnosti PressReader čas od času podepsat veškeré dokumenty a 
udělat ostatní úkony, které Pressreader nebo jeho zástupce v odůvodněných případech vyžaduje v důsledku 
použití ochranné známky Pressreader v době trvání Smlouvy. 

7.12 Aby se předešlo pochybnostem, dobré jméno přímo spojené s podnikáním Klienta a jakékoliv ochranné 
známky Klienta náleží Klientovi.  

 

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Monitoring 

Společnost PressReader má právo, ale ne povinnost, monitorovat Produkty a služby, a to z následujících 
důvodů: (I) zajištění souladu s touto Smlouvou a dalšími provozními pravidly stanovenými společností 
PressReader; a (II) za účelem dodržení jakýkoliv právních předpisů nebo oprávněné úřední žádosti. Bez 
omezení předcházejícího společnost PresReader má právo odstranit jakýkoliv obsah, který na základě svého 
uvážení posoudí jako porušující platné předpisy nebo jako objektivně nezpůsobilý a nebo jako porušení 
povinností poskytovatele licence PressReader. 

 

8.2 Sdělení  

Každý požadavek, oznámení nebo jiné sdělení, které mají být učiněny v souvislosti s touto Smlouvou musí 
být v písemné formě a musí být doručeny příjemci do vlastních rukou nebo faxem nebo doporučenou poštou 
adresátovi nebo na jinou adresu, jiné osobě nebo faxovému číslu uvedenému ve sdělení druhé straně. 
Jakýkoliv požadavek, oznámení nebo jiné sdělení, které bylo doručováno do vlastních rukou je považováno 
za doručené dnem převzetí, pokud bylo doručováno faxem je za datum doručení považováno datum 
odeslání. Pokud bylo odesláno mimo běžnou pracovní dobu, bude jako datum doručení brán první následující 
pracovní den. V případ doručení poštou se považuje za datum doručení den potvrzení přijetí zásilky určené 
osobě doručovatele. 

 

8.3 Vyšší moc 

Klient ani společnost PressReader nemůže být považován za osobu v prodlení nebo odpovědnou podle této 
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Smlouvy v případech neplnění z důvodů války, občanských nepokojů, teroristických útoků, epidemie, 
přírodních pohrom, požáru,  stávek, vládních nařízení a nebo dalších okolností mimo jejich kontrolu. Tato 
smlouva může být vypovězena neprodleně písemným oznámením druhé smluvní straně na základě výskytu 
Vyšší moci, pokud Vyšší moc existuje po dobu 14 (čtrnácti) dnů nebo více. 

8.4 Soulad s právem 

Každá Strana, při plnění této Smlouvy, je povinna dodržovat a být vázána všemi právními a správními 
předpisy, regulačními nařízeními a směrnicemi, kodexy chování, soudními příkazy a rozhodnutími správních 
soudů příslušné jurisdikce, které mohou jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu, řídit nebo ovlivnit 
kteroukoliv smluvní stranu ve výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 

8.5 Příslušné právo 

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy provincie Britská Kolumbie a se zákony 
platnými v Kanadě. Ve všech ohledech s touto Smlouvou musí být zacházeno jako se Smlouvou z Britské 
Kolumbie. Smluvní strany se tímto neodvolatelně podřizují výhradní jurisdikci kanadských soudů ve vztahu k 
předmětu této Smlouvy. 

 

8.6 Změny 
 
Žádná změna této Smlouvy nemůže být realizována jinak než písemnou formou s podpisy obou smluvních 
stran.  
 
8.7 Interpretace 
V této Smlouvě pokud z kontextu nevyplývá jinak: 

(a) slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak, slova v jednom rodu zahrnují i ostatní rody;  
(b) nadpisy jsou určeny pouze pro orientaci a nemají žádný vliv na výklad této Smlouvy. 
 
8.8 Úplnost Smlouvy 
Tato Smlouva a veškerá provozní pravidla Produktů a služeb společnosti PressReader stanoví úplnou 
smlouvu a ujednání smluvních stran s ohledem na její předmět a nahrazují všechna prohlášení, sdělení a 
předchozí dohody (písemné nebo ústní). Každá Strana bere na vědomí, že při uzavření této Smlouvy, 
nemůže spoléhat na jakékoliv prohlášení (úmyslné nebo neúmyslné), prohlášení nebo záruky, odsouhlasené 
jakoukoli osobou (ať už smluvní stranou této Smlouvy, nebo nikoliv) kromě těch prohlášení nebo záruk, 
které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Toto ustanovení se nevztahuje na jakékoliv prohlášení, ujištění 
nebo záruky učiněné podvodným způsobem nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy, které bylo učiněno v 
důsledku podvodu, pro něž budou použity opravné prostředky podle právních předpisů Kanady. 
 
8.9 Částečná neplatnost 
Pokud některé z ustanovení této Smlouvy, bude shledáno příslušným soudem nebo příslušným orgánem 
neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným v příslušném právním řádu, bude na takové ustanovení 
pohlíženo, jako by nebylo součástí této Smlouvy. Taková situace nemá vliv na vymahatelnost zbytku této 
Smlouvy a nemá vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost tohoto ustanovení v jakékoliv jiné 
jurisdikci. 
 
8.10 Vzdání se práva 
Žádný jednotlivý nebo částečný výkon, nevykonání nebo prodlení s výkonem jakéhokoliv práva, pravomoci 
nebo opravného prostředku kteroukoliv Stranou neznamená, že se Strana práva vzdává, nebo omezuje či 
vylučuje jakýkoliv další výkon tohoto nebo jakéhokoliv jiného práva, pravomoci nebo opravného prostředku 
vyplývajícího z této Smlouvy nebo jiným způsobem. 
 


	Po ukončení nebo zániku této Smlouvy:
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