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Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom 

společnosti  

TomTom International B.V. 

Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí 

(dále jen “TomTom”) 

 

 
 

1) Definice 

 

Licence licence na obsah TomTom a tlačítko TomTom Button, jak 
je to dále specifikováno v oddíle 3 

Upravit  kopírovat, aktualizovat, upgradovat, doplnit, reprodukovat 
a vypracovat odvozená díla  

Tlačítko TomTom Button znamená službu pro obsah TomTom, která nabízí tlačítko 
pro přidání k TomTom nebo jiný softwarový nástroj, díky 
kterému si můžete vytvořit vlastní uživatelský obsah, 
uploadovat jej na vaše webové stránky a nabídnout jej 
uživatelům ke snadné instalaci na zařízení TomTom 

Obsah TomTom veškeré informace, texty, soubory, listiny, grafická 
znázornění, fotografie, zvukové, hudební, obrazové a 
interaktivní díla nebo jiné podobné materiály vytvořené 
společností TomTom nebo jejími dodavateli 

Služby pro obsah TomTom jakékoliv služby pro obsah TomTom, které získáte 
prostřednictvím webových stránek TomTom, domovské 
stránky TomTom HOME, zařízení TomTom nebo jiné 
aplikace TomTom  

Uploadovat uploadovat, umísťovat na stránky, předávat nebo sdílet 
Používat používat, downloadovat nebo získávat 
obsah vytvořený 

uživatelem 

veškeré navigační obsahy, informace, texty, soubory, 
listiny, grafická znázornění, fotografie, zvuková, hudební, 
obrazová a interaktivní díla nebo jiné podobné materiály 
vytvořené vámi nebo jinými uživateli služby pro obsah 
TomTom 

 

 

2) Rozsah 
a) Tyto podmínky se vztahují na používání služeb pro obsah TomTom, díky nimž můžete i) 

používat veškerý obsah TomTom nebo pomocí nichž ii) můžete uploadovat, upravovat 
nebo používat veškerý obsah vytvořený uživatelem, který iii) vám umožní získat přístup 
k funkcionalitám třetích stran, nebo díky kterým iv) budete moci nabízet jakýkoliv obsah 
vytvořený uživatelem na svých webových stránkách. 

b) Společnost TomTom si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky kdykoliv změnami či 
doplňky. Využití jakéhokoliv softwaru může podléhat dodatečným podmínkám a 
ustanovením. 

c) Využíváním služby pro obsah TomTom přijímáte a zavazujete se dodržovat veškeré 
podmínky uvedené zde a ve všech dalších dodatcích a doplňcích k tomuto dokumentu. 

 
3) Licence pro obsah TomTom a tlačítko TomTom Button 
a) TomTom vám tímto uděluje licenci používat obsah TomTom a tlačítko TomTom Button, 

a to pouze pro osobní a soukromé použití a v souladu s těmito podmínkami a 
ustanoveními. Nejste oprávněni obsah TomTom upravovat. 

b) Obsah TomTom můžete využívat vždy jen na jednom počítači nebo jiném zařízení a 
v kombinaci s pouze jedním navigačním systémem. Obsah TomTom nejste oprávnění 
poskytovat přímo ani nepřímo jiným osobám pro jejich použití, ani pro použití jinými 
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osobami. 
c) Tato licence je nevýlučná a nepřevoditelná, což znamená, že TomTom může udělit licenci 

na obsah TomTom a tlačítko TomTom Button jiným uživatelům, a že své oprávnění 
používat obsah TomTom a tlačítko TomTom Button nemůžete převést na jinou osobu. 

d) Tato licence nedává žádné právo na získání budoucích upgradů, aktualizací, doplňků, 
podpory či technické pomoci k obsahu TomTom ani tlačítku TomTom Button. Pokud 
jsou upgrady, aktualizace nebo doplňky k obsahu TomTom nebo tlačítku TomTom 
Button poskytnuty, pak se používání těchto upgradů, aktualizací a doplňků řídí těmito 
podmínkami a ustanoveními, což na požádání potvrdíte předtím, než vám TomTom 
příslušné upgrady, aktualizace nebo doplňky poskytne. Společnost TomTom si vyhrazuje 
právo případně i bez předchozího vyrozumění zrušit, omezit nebo změnit obsah 
TomTom, tlačítko TomTom Button i veškeré příslušné upgrady, aktualizace či doplňky. 

e) Bez omezení platnosti ostatních práv může společnost TomTom okamžitě tuto licenci 
zrušit, pokud některé z těchto ustanovení nebo podmínek zásadním způsobem porušíte. 
V tomto případě musíte vrátit nebo odstranit veškerý svůj obsah TomTom i tlačítko 
TomTom Button. 

 

4) Povolení používat služby pro obsah TomTom a obsah vytvořený uživatelem 
a) TomTom vám uděluje právo přístupu a používání služeb pro obsah TomTom i právo 

uploadovat, používat a upravovat obsah vytvořený uživatelem pro osobní a soukromou 
potřebu a předávat společnosti TomTom kopie takovýchto upravených obsahů 
vytvořených uživatelem prostřednictvím technologií nebo jiných prostředků, které 
TomTom nabízí v rámci svých služeb pro obsah TomTom, a to vše v souladu s těmito 
podmínkami a ustanoveními. Nemáte oprávnění k přístupu a používání služeb pro obsah 
TomTom a používání, uploadování a úpravám obsahu vytvořeného uživatelem pro 
reklamní, propagační, marketingové a/nebo jiné obchodní či komerční účely. 

b) V případě, že v rámci služeb pro obsah TomTom získáte i tlačítko TomTom Button, které 
umožňuje uploadovat obsah vytvořený uživatelem na vaše webové stránky, můžete na 
těchto svých stránkách zobrazit pouze tlačítko TomTom Button. Tlačítko TomTom 
Button musí být umístěno samostatně tak, aby od okraje tlačítka TomTom Button byl 
umístěn ostatní grafický text nebo textové prvky vaší webové stránky ve vzdálenosti 
nejméně (5) pixelů ve všech směrech. Nejste oprávněni odstraňovat, přesouvat nebo jinak 
upravovat žádné prvky tlačítka TomTom Button (včetně kódu html, jiných softwarových 
kódů, informací o autorských právech, informací o obchodní značce nebo informací o 
vlastnických právech) ani jakýmkoliv jiným způsobem měnit velikost nebo vzhled 
tlačítka TomTom Button. 

c) Služby pro obsah TomTom nezahrnují poskytnutí podpory nebo technické pomoci ve 
vztahu k používání a údržbě služeb pro obsah TomTom či obsahu vytvořeného 
uživatelem. 

d) TomTom může podle vlastního uvážení sbírat a zpracovávat statistické údaje o používání 
obsahu vytvořeného uživatelem za účelem zlepšování svých výrobků a/nebo služeb.  

e) TomTom si vyhrazuje právo přerušit, omezit nebo změnit bez předchozího oznámení 
služby pro obsah TomTom. 

 
5) Povolení používat obsah vytvořený uživatelem pomocí tlačítka TomTom Button 
a) Na rozdíl od článku 4.a, v případě, že je vám obsah vytvořený uživatelem nabídnut 

prostřednictvím tlačítka TomTom Button, může vám společnost TomTom udělit povolení 
používat tento obsah vytvořený uživatelem, nikoliv však jej upravovat nebo uploadovat. 

b) Na rozdíl od článku 11.c a 11.d, v případě, že uploadujete určitý obsah vytvořený 
uživatelem prostřednictvím tlačítka TomTom Button, poskytujete pouze společnosti 
TomTom právo používat a uploadovat tento obsah vytvořený uživatelem a zobrazovat 
odkazy na něj, aby mohli tento obsah vytvořený uživatelem používat další uživatelé, 
přičemž tito uživatelé nejsou oprávněni tento obsah vytvořený uživatelem sami měnit 
nebo uploadovat. 
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6) Komerční využití tlačítka TomTom Button a obsahu vytvořeného uživatelem 
a) Na rozdíl od článků 3.a a 4.a můžete využívat přístup a používat tlačítko TomTom Button 

a uploadovat obsah vytvořený uživatelem prostřednictvím tlačítka TomTom Button na 
vašich stránkách pro komerční účely za podmínky, že nebudete přímo ani nepřímo 
zpoplatňovat používání takového obsahu vytvořeného uživatelem třetí stranou ani ukládat 
obchodní či jiná omezení nebo podmínky, které by bránily dotyčné třetí straně používat 
obsah vytvořený uživatelem v souladu s těmito podmínkami a ustanoveními. 

b) V případě, že máte přístup a používáte tlačítko TomTom Button a uploadujete obsah 
vytvořený uživatelem, jak je to popsáno v článku 6.a výše, pak jste povinni: 
i. uvést na svých webových stránkách prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že (i) 

společnost TomTom se v nejvyšší možné míře v rámci platných zákonů vzdává 
veškerých záruk, povinností a podmínek, ať výslovných, implikovaných nebo 
zákonných, kromě jiného veškerých záruk, povinností a podmínek pro zajištění 
odpovídající kvality, vhodnosti pro daný účel, spolehlivosti či dostupnosti, přesnosti 
či úplnosti odpovědí, výsledků, správného provedení, ochrany před viry, porušení 
práv třetích stran a odpovídající péče a dovednosti, které by mohly být vznášeny 
v souvislosti s tlačítkem TomTom Button nebo obsahem vytvořeným uživatelem, (ii) 
společnost TomTom nemá žádnou povinnost poskytovat vám ani jiným uživatelům 
podporu ani technickou pomoc ve věci používání a údržby tlačítka TomTom Button 
či obsahu vytvořeného uživatelem, (iii) společnost TomTom nebude vám, uživatelům 
ani jiným třetím stranám odpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné ani 
jiné škody, ke kterým dojde v souvislosti s používáním tlačítka TomTom Button nebo 
uploadovaním obsahu vytvořeného uživatelem. 

ii. odškodnit a bránit společnost TomTom proti veškerým nárokům, soudním řízením, 
ztrátám, škodám, odpovědnosti, výdajům a jiným nákladům (včetně oprávněných 
palmáre) požadovaných třetími stranami na základě toho, že (i) nebudete schopni 
provést nebo dodržet některou z těchto podmínek a ustanovení, (ii) na základě 
používání tlačítka TomTom Button nebo uploadování obsahu vytvořeného 
uživatelem, (iii) na základě jakýchkoliv závazků, záruk, garancí či jiných písemných 
či ústních sdělení, které poskytnete ve vztahu k tlačítku TomTom Button nebo obsahu 
vytvořeného uživatelem, pokud nebudou tyto písemnou formou schváleny přímo 
společností TomTom, (iv) nebo na základě obvinění, že obsah vytvořený uživatelem 
porušuje práva na duševní vlastnictví v držení třetí strany. 

iii. používat tlačítko TomTom výhradně podle pokynů k používání obchodní značky 
TomTom. 

 

7) Obecná omezení 
a) Je zakázáno pronajímání, půjčování, veřejná prezentace, provozování nebo vysílání či 

jiný způsob šíření služeb pro obsah TomTom, obsahu TomTom nebo (upraveného) 
obsahu vytvořeného uživatelem. Pokud to nebude povolovat příslušná legislativa nebo 
pokud to nebude výslovně povoleno prostřednictvím některé technologie nebo 
prostředku, který získáte od společnosti TomTom v rámci služeb pro obsah TomTom, 
nesmíte vy sami, ani to nesmíte umožnit jiné osobě, měnit, přetvářet nebo upravovat 
služby pro obsah TomTom, tlačítko TomTom Button, obsah TomTom nebo obsah 
vytvořený uživatelem ani jednotlivé jejich části, zkoumat je pomocí zpětného rozboru, 
dekompilovat nebo rozkládat služby pro obsah TomTom, tlačítko TomTom Button, obsah 
Tom Tom nebo obsah vytvořený uživatelem, a to ani jednotlivé jejich části, odkódovávat 
je nebo kódování obcházet, ani nesmíte umožnit, aby tak činily třetí strany. 

b) Nesmíte používat ani spouštět žádné automatické systémy, jako jsou například “roboti” 
nebo “pavouci”, které přistupují ke službám pro obsah TomTom tak, že rozesílají více 
zpráv nebo požadavků na servery TomTom, než se dá očekávat u běžného soukromého 
uživatele služeb pro obsah TomTom za určitý časový úsek při používání běžného 
systému. 

c) Při přístupu a používání služeb pro obsah TomTom se zavazujete, že se vyvarujete 
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nepřípustného jednání, které zahrnuje: 
i. pokus získat neoprávněný přístup k účtu, počítačům nebo sítím jiného uživatele nebo 

je narušit; 
ii. získání nebo pokus o získání jakýchkoliv dat pomocí jakýchkoliv prostředků ze 

služeb pro obsah TomTom, pokud vám společnost TomTom sama nemá v úmyslu 
tyto data poskytnout nebo vám je zpřístupnit; 

iii. účtování přímých nebo nepřímých plateb třetím stranám za používání služeb pro 
obsah TomTom; 

iv. případné zobrazování tlačítka TomTom Button takovým způsobem, který bude 
naznačovat vztah, spojení, podporu nebo schválení obsahu vytvořeného uživatelem ze 
strany společnosti TomTom, který by byl zavádějící, urážlivý protiprávní, 
poškozující, nepoctivý, urážlivý, zkreslující, obscénní, vulgární, nesnášenlivý, 
poškozující práva třetích stran nebo v jiném smyslu nezákonný nebo porušující práva 
na duševní vlastnictví společnosti TomTom; 

v. zobrazování některé z webových stránek společnosti TomTom nebo domovské 
stránky TomTom na vašich webových stránkách, a to mimo jiné i stránky, která se 
zobrazí při kliknutí na tlačítko TomTom Button; 

vi. používání služeb pro obsah TomTom nezákonným způsobem nebo porušení 
kterékoliv z těchto podmínek a ustanovení; 

vii. vytvoření falešní identity s cílem uvést jiné osoby v omyl; 
viii. porušení kteréhokoliv pravidla chování nebo jiných pokynů (obchodní známka), které 

se mohou vztahovat ke službám pro obsah TomTom;  
ix. používání (kterékoliv části) služeb pro obsah TomTom pro sbírání nebo jakékoliv 

shromažďování informací o třetích stranách, včetně e-mailových adres či osobních 
údajů. 

 
8) Uploadování obsahu vytvořeného uživatelem 
a) Kromě obecných ustanovení a omezení uvedených v článcích 6 a 7 výše nesmíte 

uploadovat takový obsah vytvořený uživatelem, který: 
i. je urážlivý, výhružný, protiprávní, poškozující, nepoctivý, urážlivý, obscénní, 

vulgární, nesnášenlivý, který porušuje práva třetích stran nebo je v jiném smyslu 
nezákonný; 

ii. podporuje protiprávní aktivity nebo jednání, jež je urážlivé, výhružné, poškozující, 
nepoctivé, urážlivé, obscénní, vulgární, nesnášenlivé, nebo který porušuje práva 
třetích stran nebo je v jiném smyslu nezákonný; 

iii. který předkládá informace, o kterých víte, že jsou nesprávné nebo zavádějící; 
iv. (může) poškozovat obchodní aktivity společnosti TomTom, jako je kupříkladu obsah 

vytvořený uživatelem zaměřený na mapy nebo bezpečnostní (obrazové) informace; 
v. je chráněn autorskými právy, obchodním tajemstvím nebo je předmětem práv na 

duševní vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí třetích stran, pokud sami nejste 
vlastníky těchto práv nebo nemáte výslovné svolení od právoplatného vlastníka 
těchto práv k uploadování takového obsahu vytvořeného uživatelem a poskytnutí 
takto získaných práv společnosti TomTom a všem ostatním uživatelům služeb pro 
obsah TomTom; 

vi. uvádí osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, adresy bydliště i e-mailové adresy, 
jména nebo příjmení, pokud k tomu nemáte výslovné svolení osob, jimž tyto osobní 
údaje náleží; 

vii. obsahuje zasílání nevyžádané hromadné pošty, spamu nebo reklamy; 
viii. obsahuje stránky s omezeným přístupem nebo přístupem pouze pomocí hesla nebo 

skryté stránky nebo obrázky; 
ix. obsahuje komerční aktivity nebo prodej, pokud to není výslovně povoleno v těchto 

podmínkách a ustanoveních nebo předem schváleno písemnou formou společností 
TomTom; 

x. obsahuje zasílání nebo jiný způsob předávání materiálů, které obsahují viry, trojské 
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koně, červy, časované bomby nebo jiné druhy softwaru, které mohou ohrozit 
fungování serverů, počítačů nebo sítí společnosti TomTom nebo uživatelských účtů, 
počítačů, sítí nebo zařízení TomTom. 

 
9) Materiály třetích stran 

TomTom může ve svých službách pro obsah TomTom a v obsahu TomTom využívat 
softwarové kódy, data, informační funkcionality, jiný obsah a algoritmy třetích stran 
(“Materiály třetích stran”). Použití materiálů třetích stran obsažených ve službách pro 
obsah TomTom a v obsahu TomTom pak může být upraveno jinými podmínkami a 
ustanoveními. Oficiální informace o autorských právech a specifických licenčních 
podmínkách pro tyto materiály třetích stran je možno nalézt prostřednictvím našich 
webových stránek http://www.tomtom.com/legal. Souhlasíte tímto, že když používáte 
služby pro obsah TomTom, znamená to, že jste se seznámili s podmínkami a 
ustanoveními, které platí pro materiály třetích stran případně obsažené ve službách pro 
obsah TomTom nebo v samotném obsahu TomTom a že tyto podmínky přijímáte. 

 
10) Přístup ke službám pro obsah TomTom 
a) Pro přístup k některým prvkům služeb pro obsah TomTom a jejich používání můžete být 

požádáni, abyste se zaregistrovali u společnosti TomTom nebo si založili vlastní účet 
MyTomTom. 

b) Jste plně zodpovědní za veškerou činnost, která bude na vašem účtu probíhat. Dále jste 
odpovědní za vaše vlastní uživatelské heslo a s ním spojené aktivity. Nejste oprávněni 
dávat vaše heslo k dispozici žádným třetím stranám a nejste oprávněni pověřovat jiné 
osoby, aby získaly přístup ke službám pro obsah TomTom a využívali je vaším jménem. 

c) Když zjistíte, že přes váš účet došlo k neoprávněnému přístupu nebo použití služeb pro 
obsah TomTom třetími stranami nebo jinému případnému porušení zabezpečení 
týkajícího se služeb pro obsah TomTom, musíte okamžitě uvědomit společnost TomTom. 
 

11) Vlastnická práva 
a) Autorská práva a jiná duševní, průmyslová a/nebo vlastnická práva na služby pro obsah 

TomTom, včetně tlačítka TomTom Button a obsahu TomTom, na veškeré obchodní 
značky, obrazové prvky, loga nebo názvy i na veškeré jejich kopie jsou ve vlastnictví 
společnosti TomTom a/nebo jejích dodavatelů. Veškerá práva, která nejsou v těchto 
podmínkách a ustanoveních výslovně přiznána, si vyhrazuje společnost TomTom. 
Nemáte oprávnění kopírovat, stahovat, uploadovat, distribuovat, rozšiřovat ani jiným 
způsobem reprodukovat obsah TomTom nebo tlačítko TomTom Button, a to s výjimkou 
vytvoření jedné kopie výhradně pro potřeby zálohování a archivace. Obsah TomTom ani 
tlačítko TomTom Button se nestává vaším vlastnictvím. 

b) Společnost TomTom si nenárokuje žádná vlastnická práva na obsah vytvořený 
uživatelem. Potvrzujete a zaručujete se, že vlastníte či máte veškeré potřebné licence, 
práva, souhlas a povolení pro uploadování obsahu vytvořeného uživatelem a že 
přiznáváte společnosti TomTom veškerá práva, která jsou v těchto podmínkách a 
ustanoveních stanovena, a to včetně práva udělit jiným uživatelům služeb pro obsah 
TomTom souhlas používat, upravovat a uploadovat takovýto (upravený) obsah vytvořený 
uživatelem v souladu s těmito podmínkami a ustanoveními. 

c) Při uploadování obsahu vytvořeného uživatelem vám zůstávají veškerá práva, která na něj 
případně máte, ale také tímto udělujete společnosti TomTom celosvětovou, trvalou, 
neodvolatelnou, nevýlučnou, bezplatnou, převoditelnou licenci na používání, 
uploadování, úpravu, šíření, zpětný rozbor, dekompilaci nebo rozkládání a zobrazování 
tohoto obsahu vytvořeného uživatelem či odkazů na něj, a to v jakékoliv formě a pomocí 
jakéhokoliv média. 

d) Přiznáváte tímto společnosti TomTom právo udělit jiným uživatelům služeb pro obsah 
TomTom povolení používat, upravovat a uploadovat veškerý (upravený) obsah vytvořený 
uživatelem, který uploadujete prostřednictvím služeb pro obsah TomTom v souladu 
s podmínkami této smlouvy. 
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12) Zneužití a postup odstranění 
a) Nesete plnou odpovědnost za veškerý obsah vytvořený uživatelem, který uploadujete, a 

za své jednání s veškerými třetími stranami prostřednictvím služeb pro obsah TomTom. 
Pokud společnost TomTom zjistí, že jakýkoliv obsah vytvořený uživatelem může 
porušovat určitou část článku 8a nebo jinou část těchto podmínek a ustanovení, nebo že 
porušuje práva nějaké třetí strany, pak může tento obsah vytvořený uživatelem bez 
předchozího upozornění odstranit. Společnost TomTom pak může ukončit váš přístup a 
používání služeb pro obsah TomTom pro uploadování tohoto obsahu vytvořeného 
uživatelem. 

b) Společnost TomTom nenese žádnou odpovědnost za kontrolu služeb pro obsah TomTom 
ani obsahu vytvořeného uživatelem. 

c) Pokud zjistíte jakékoliv zneužití služeb pro obsah TomTom ze strany některého 
z uživatelů služeb pro obsah TomTom, pak takovéto zneužití oznamte společnosti 
TomTom kliknutím na tlačítko, které společnost TomTom k tomuto účelu dává 
k dispozici na kterékoliv dotyčné webové stránce TomTom. 

 
13) Odmítnutí záruky 
a) Společnost TomTom nezaručuje a ani nemůže zaručit, že služby pro obsah TomTom, 

tlačítko TomTom Button, obsah TomTom, obsah vytvořený uživatelem ani ostatní 
funkcionality nabízené třetími stranami prostřednictvím služeb pro obsah TomTom budou 
fungovat způsobem, který bude naprosto bez závad, že veškeré informace, které budou 
nabízeny, budou vždy přesné, ani že všechny funkcionality třetích stran budou vždy 
dostupné a funkční. Při používání, uploadování nebo upravování služeb pro obsah 
TomTom, obsahu TomTom, obsahu vytvořeného uživatelem nebo funkcionalit třetích 
stran v navigačním systému může dojít k chybným výpočtům, které mohou být 
způsobeny například místními podmínkami prostředí nebo v důsledku neúplných a/nebo 
nesprávných údajů. 

b) Společnost TomTom poskytuje či nabízí služby pro obsah TomTom, tlačítko TomTom 
Button, obsah TomTom, obsah vytvořený uživatelem a funkcionality třetích stran “VE 
STÁVAJÍCÍ PODOBĚ A SE VŠEMI JEJICH NEDOSTATKY” a z toho důvodu se zříká 
veškerých záruk, povinností a podmínek, ať výslovných, implicitních nebo zákonných, 
mimo jiné i včetně veškerých (případných) záruk, povinností nebo podmínek týkajících se 
požadované kvality, vhodnosti pro určitý účel, spolehlivosti nebo dostupnosti, přesnosti či 
úplnosti odpovědí, výsledků, zpracování, ochrany před viry a dostatečné péče a 
dovednosti věnované službám pro obsah TomTom, tlačítku TomTom Button, obsahu 
TomTom, obsahu vytvořenému uživatelem či funkcionalitám třetích stran. Stejné 
odmítnutí záruk, povinností nebo podmínek se týká poskytnutí nebo neposkytnutí 
podpory nebo jiných služeb, informací, softwaru a příslušného obsahu prostřednictvím 
služeb pro obsah TomTom, tlačítka TomTom Button, obsahu TomTom, obsahu 
vytvořeného uživatelem nebo funkcionalit třetích stran či ke kterému dojde jiným 
způsobem ve spojitosti s vaším přístupem nebo používáním, uploadováním či úpravou 
služeb pro obsah TomTom, tlačítka TomTom Button, obsahu TomTom, obsahu 
vytvořeného uživatelem nebo funkcionalit třetích stran. Dále není u služeb pro obsah 
TomTom, tlačítka TomTom Button, obsahu TomTom, obsahu vytvořeného uživatelem 
nebo funkcionalit třetích stran poskytovaných prostřednictvím služeb pro obsah TomTom 
nijak zaručeno bezproblémové užívání či vlastnictví ani to, že nebudou porušena cizí 
práva. 

c) Společnost TomTom může při poskytování některých (částí) služeb pro obsah TomTom 
využívat služeb třetích stran, kdy například služby pro obsah TomTom zároveň 
zprostředkovávají funkcionality třetích stran. Společnost TomTom nezaručuje a nemůže 
se zaručit, že tyto funkcionality třetích stran budou pro vás vždy dostupné, a má právo 
ukončit zprostředkovávání takových funkcionalit třetích stran, kdykoliv k tomu bude mít 
TomTom dostatečný důvod, a to bez toho, aby byl povinen v této souvislosti vyplatit 
jakékoliv odškodnění. 
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14) Odpovědnost 
a) Společnost TomTom neschvaluje žádný obsah vytvořený uživatelem, ani žádný názor, 

doporučení či radu v něm obsaženou a společnost TomTom se výslovně vzdává veškeré 
odpovědnosti v souvislosti s vaším přístupem a používáním tohoto obsahu vytvořeného 
uživatelem. 

b) V maximálním možném rozsahu odpovídajícím platným zákonům nenese společnost 
TomTom ani její dodavatelé či subdodavatelé žádnou odpovědnost vůči vám ani jiným 
třetím stranám za jakékoliv škody, ať už přímé či nepřímé, náhodné, následné či jiné 
(mimo jiné včetně škod vzniklých v důsledku nemožnosti se připojit, používat a 
upravovat služby pro obsah TomTom, tlačítko TomTom Button, obsah TomTom, obsah 
vytvořený uživatelem nebo funkcionality poskytované třetími stranami prostřednictvím 
služeb pro obsah TomTom, ztráty dat, ztráty obchodních příležitostí, ztráty zisků, 
přerušení podnikání, a podobně), ke kterým dojde na základě používání nebo naopak 
nemožnosti používání služby pro obsah TomTom, tlačítko TomTom Button, obsah 
TomTom, obsah vytvořený uživatelem, funkcionalit třetích stran poskytovaných 
prostřednictvím služeb pro obsah TomTom nebo případného neoprávněného přístupu na 
váš účet, a to i v případě, že společnost TomTom byla na možnost vzniku takovýchto 
škod upozorněna. 

c) Společnost TomTom není odpovědná za (i) podvodné jednání svých zaměstnanců, 
zástupců a/nebo uživatelů služeb pro obsah TomTom; ani za (ii) klamavou interpretaci ze 
strany svých zaměstnanců, zástupců nebo uživatelů služeb pro obsah TomTom. 

d) Bez ohledu na vše výše uvedené či jiné podmínky a ustanovení zde uvedené neomezuje 
žádná z těchto podmínek a ustanovení nijak odpovědnost všech stran za smrt nebo 
zranění osob, ke kterému případně dojde v důsledku jejich pochybení. 

e) Výše uvedení omezení odpovědnosti nemají žádný vliv na zákonná práva vyplývající 
z příslušné státní legislativy. 

 
15) Poplatky 

Přístup ke službám pro obsah TomTom vám nabízí společnost TomTom zdarma. 
Společnost TomTom si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od této nabídky poskytovat 
služby pro obsah TomTom zdarma. Pokud bude služba pro obsah TomTom v budoucnu 
zpoplatněna, bude vás o tom společnost TomTom informovat. V tomto případě se můžete 
rozhodnout buď v používání služeb pro obsah TomTom dále pokračovat za stanovený 
poplatek nebo používání služeb pro obsah TomTom ukončit. 

 
16) Vyšší moc 

Vyšší moc značí okolnosti, které znemožní plnění závazků společnosti TomTom 
vyplývajících z těchto podmínek a ustanovení, a které společnost TomTom nedokáže 
přiměřeně ovlivnit, včetně pozdní či zpožděné a/nebo neúplné dodávky ze strany 
společnosti TomTom způsobené okolnostmi, které jsou mimo možnou kontrolu této 
společnosti. Dojde-li k takovéto situaci, budou veškeré závazky společnosti TomTom 
pozastaveny. Pokud však období, v rámci kterého společnost TomTom nebude v 
důsledku zásahu vyšší moci schopna dále plnit své závazky, překročí dobu devadesáti 
(90) kalendářních dnů, pak má společnost TomTom právo odstoupit od smlouvy o 
službách pro obsah TomTom, aniž by jí v souvislosti s tím vznikla povinnost platit 
jakékoli odškodné. 
 

 
17) Ochrana soukromí 
a) Společnost TomTom nezpřístupní vaše osobní údaje, údaje o vašem účtu či o vašich 

transakcích žádné třetí straně, vyjma případů, které jsou popsány v zásadách o zachování 
soukromí uvedených na webové stránce http://www.tomtom.com/legal. Tímto 
potvrzujete, že jste si přečetli aše zásady zachování soukromí a souhlasíte s nimi. 

b) Vezměte prosím na vědomí, že společnost TomTom nekontroluje váš obsah vytvořený 
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uživatelem, takže jakékoliv osobní informace, které případně nedopatřením uploadujete 
v rámci tohoto obsahu vytvořeného uživatelem, budou mít ostatní uživatelé služeb pro 
obsah TomTom k dispozici. 

 
18) Odkazy na webové stránky třetích stran 

Společnost TomTom není odpovědná za obsahy webových stránek, služby ani 
funkcionality třetích stran, za žádné odkazy obsažené na stránkách třetích stran nebo 
službách, ani za žádné změny nebo aktualizace webových stránek a služeb třetích stran. 
Pokud společnost TomTom nabízí odkazy a/nebo přístup k webovým stránkám, službám 
a/nebo funkcionalitám třetích stran, činí tak pouze pro účely usnadnění a to, že uvádí 
určitý odkaz, není výrazem žádného schválení stránek, služeb nebo funkcionalit třetích 
stran společností TomTom. 

 
19) Práva třetích stran 

Z příslušné legislativy týkající se třetích stran nevyplývá pro žádnou z třetích stran právo 
vymáhat či opírat se o jakékoli z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a 
ustanoveních, ovšem tento fakt nijak neovlivňuje práva této strany či její možnosti využít 
odpovídající prostředky, které existují nezávisle na příslušné legislativě. 

 
20) Platnost 

Všechna ustanovení obsažená v těchto podmínkách a ustanoveních, která svou povahou 
přetrvávají i po vypovězení smlouvy o službách pro obsah TomTom, budou i nadále 
platná. 

 
21) Oddělitelnost jednotlivých ustanovení 

Pokud některé z ustanovení obsažené v těchto podmínkách a ustanoveních bude 
považováno za zrušené, neplatné, nevymahatelné či nezákonné, neovlivní to platnost a 
účinnost ostatních zde uvedených ustanovení. Předpokládá se, že spolu se společností 
TomTom budete souhlasit s novými podmínkami a ustanoveními přijatými namísto 
daných neplatných ustanovení. Tyto nové podmínky a ustanovení budou z hlediska 
obsahu a účinnosti vykládány co nejvěrněji jejich původnímu písemnému znění, a to 
takovým způsobem, aby z nich přirozeně vyplývala příslušná práva. 

 
22) Rozhodné právo 

Tyto podmínky a ustanovení a jakékoli spory, které v souvislosti s nimi nebo se službami 
pro obsah TomTom, obsahem TomTom, obsahem vytvořeným uživatelem nebo v jiné 
souvislosti vyvstanou, podléhají místním zákonům platným v místě vašeho sídla nebo 
bydliště. Tímto se vylučuje uplatnění Konvence Spojených národů týkající se smluv v 
rámci mezinárodního prodeje zboží v souvislosti se zde uvedenými podmínkami a 
ustanoveními. Veškeré spory, které na základě těchto podmínek a ustanovení vzniknou, 
budou řešeny prostřednictvím místních soudů působících v oblasti podle vašeho sídla či 
místa bydliště, které budou mít v souvislosti s takto vzniklými spory výlučnou soudní 
pravomoc. 

 
 
Verze listopad 2007 


