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ÚVOD
Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb („služby“). Služby poskytuje společnost 
Knowspreada.cz s.r.o.. („Knowspread“) se sídlem na adrese Vítkova 21, Praha 8, PSČ:186 00, Česká 
Republika.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím 
přečtěte.

Nabídka našich služeb je široká, a na některé se proto mohou vztahovat dodatečné podmínky nebo 
požadavky. Dodatečné podmínky budou k dispozici spolu s příslušnými službami. Pokud tyto služby 
použijete, stávají se dodatečné smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi oběma stranami.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup 
jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v 
mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného 
exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi 
podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke 
kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo pokud 
tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky 
ani loga používaná v našich službách.

Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách 
zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří společnosti Knowspread. Za tento obsah odpovídají pouze 
subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše 
zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit 
nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah 
prověřujeme.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. 
Zasílání některých informací můžete zrušit.

VÁŠ ÚČET NA KNOWSPREAD
K použití některých našich služeb budete potřebovat účet Knowspread. Můžete vytvořit vlastní účet 
Knowspread, nebo vám může být účet Knowspread přidělen administrátorem, například zaměstnavatelem 
nebo vzdělávací institucí. Pokud používáte účet Knowspread přidělený administrátorem, mohou se na něj 
vztahovat jiné nebo dodatečné podmínky a váš administrátor může mít k vašemu účtu přístup nebo může 
mít možnost jej zrušit.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu Knowspread, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající 
na nebo prostřednictvím vašeho účtu Knowspread nesete plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran 
nepoužívejte stejné heslo jako pro účet Knowspread. Jestliže zjistíte jakékoli neoprávněné použití svého 
hesla či účtu Knowspread,  kontaktujte prosím společnost Knowspread.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A AUTORSKÝCH PRÁV
Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Knowspread může vaše osobní půdaje 
údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.



V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů uživatelů, 
kteří opakovaně porušuji autorská práva postupujeme v souladu s postupem ustanoveným v platné 
legislativě České Republiky.

Držitelům autorských práv poskytujeme informace, které umožňují správu duševního vlastnictví online. 
Jestliže se domníváte, že někdo porušuje vaše autorská práva, a chcete nás na tuto skutečnost upozornit, 
informace o podávání oznámení a o zásadách společnosti Knowspread ohledně reakcí na oznámení 
naleznete v našem centru nápovědy.

VÁŠ OBSAH V NAŠICH SLUŽBÁCH
Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu 
vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo přijmete obsah prostřednictvím našich služeb, udělujete vědomě 
prostřednictvím funkcionality aplikací společnosti Knowspread (a subjektům, se kterými společnost 
Knowspread spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, 
upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či 
úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, 
provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu.  Práva, která touto licencí udělujete 
jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb.

O udělení těchto práv, jejich rozsahu  rozhodujete prostřednictvím funkcionality aplikací Knowspread.

Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat. Některé služby umožňují k obsahu, který jste 
do služby odeslali, získat přístup nebo jej odebrat. Některé služby zahrnují také podmínky a nastavení, která 
naše možnosti používání odeslaného obsahu vymezují. Ujistěte se, že při odesílání obsahu do služeb 
disponujete příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Pokud máte účet Knowspread, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou 
fotku a akce provedené ve službách Knowspread nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem 
Knowspread (například hodnocení +1 či zveřejněné recenze a komentáře). K těmto zobrazením může dojít i 
v reklamním a jiném komerčním kontextu. Budeme respektovat vaše předvolby, kterými v účtu Knowspread 
omezíte nastavení sdílení a viditelnosti.

Pokud odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči 
vám0 vznikl jakýkoli závazek.

O SOFTWARU V RÁMCI SLUŽEB
Pokud služby požadují nebo obsahují software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze 
nebo funkce automaticky aktualizovat. Některé služby (nikoli však všechny) umožňují vlastní úpravy 
nastavení automatických aktualizací.

Společnost Knowspread vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a 
nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám společnost Knowspread poskytuje jako součást služeb. 
Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat služby a využívat jejich přínosy způsobem 
povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část našich služeb ani softwaru, který tyto služby 
zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět 
zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat.

Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právními předpisy nebo kdy k tomu máte od 
společnosti Knowspread písemné povolení.

Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source) pokládáme ze důležitý. Část softwaru, který naše 
služby využívají, může být nabízena v rámci licence „open source“ (licence k otevřenému zdrojovému kódu), 
kterou vám poskytneme. Licence k otevřenému zdrojovému kódu může obsahovat ustanovení, která jsou 
některým ustanovením těchto smluvních podmínek výslovně nadřazena.

ZMĚNY SLUŽEB A JEJICH UKONČENÍ
Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme 
pozastavit či ukončit celou službu.



Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Společnost Knowspread vám 
také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení.

Jsme přesvědčeni, že vaše data jsou vaším vlastnictvím a že je důležité zachovat k nim přístup. Jestliže 
určitou službu přestaneme poskytovat, zašleme uživatelům s předstihem upozornění a umožníme jim získat 
z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

NAŠE ZÁRUKY A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví. 
Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Společnost Knowspread ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné 
konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v dodatečných podmínkách. 
Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, 
dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, 
jak jsou“.

Některé právní řády poskytují určité záruky, například odvozené záruky týkající se obchodovatelnosti, 
vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme 
veškerých záruk vyplývajících z právních předpisů.

ODPOVĚDNOST ZA NAŠE SLUŽBY
Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese společnost Knowspread ani její dodavatelé či 
distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, 
následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost společnosti Knowspread a jejích 
dodavatelů a distributorů za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk 
vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné 
poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).

Ve všech případech platí, že společnost Knowspread ani její dodavatelé či distributoři neponesou 
odpovědnost za žádné ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Jsme si vědomi, že v některých zemích můžete mít zákonně uplatnitelná práva spotřebitele. Jestliže služby 
používáte pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná 
práva spotřebitele, která uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB FIRMAMI
Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost 
Knowspread, se zříká požadavků firem za neautorizované použití služeb jejich zaměstnanci, jedná se 
především o nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo 
porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, 
náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

INFORMACE O TĚCHTO PODMÍNKÁCH
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, 
například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně 
kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných 
podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat 
účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny 
provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě.

Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech 
platit dodatečné podmínky.



Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností Knowspread. Neudělují práva žádným třetím 
stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se 
vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné 
ustanovení.

Soudy v některých zemích se nebudou u některých typů sporů řídit právním řádem České Republiky. Jestliže 
se vaše trvalé bydliště nachází v zemi, kdy je uplatňování právního řádu státu České Republiky právně 
vyloučeno, může být u těchto sporů uplatňován právní řád vaší země. V opačném případě souhlasíte, že 
veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právnímu řádu 
České Republiky výjimkou právních předpisů České Republiky upravujících volbu rozhodného práva. 
Obdobně platí, že pokud vám právní řád vaší země v případě sporů, které z těchto podmínek vyplývají nebo 
se jich týkají, neumožní souhlasit s jurisdikcí nebo místní příslušností sou), pak je možné uplatnit místní 
jurisdikci nebo příslušnost soudů. V opačném případě budou všechny soudní spory ohledně nároků, které 
vyplynou z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či se službami, vedeny výhradně v České Republice. 
Společnost Knowspread i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Knowspread, naleznete na kontaktní stránce.

Knowspread Terms of Service
Last modified: March, 1, 2016

INTRODUCTION
Thanks for using our products and services (“Services”). The Services are provided by Knowspread.cz s.r.o. 
(“Knowspread”), located Vítkova 21, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika.

By using our Services, you are agreeing to these terms. Please read them carefully.

Our Services are very diverse, so sometimes additional terms or product requirements may apply. Additional 
terms will be available with the relevant Services, and those additional terms become part of your agreement 
with us if you use those Services.

USING OUR SERVICES
You must follow any policies made available to you within the Services.

Don’t misuse our Services. For example, don’t interfere with our Services or try to access them using a 
method other than the interface and the instructions that we provide. You may use our Services only as 
permitted by law, including applicable export and re-export control laws and regulations. We may suspend or 
stop providing our Services to you if you do not comply with our terms or policies or if we are investigating 
suspected misconduct.

Using our Services does not give you ownership of any intellectual property rights in our services or the 
content you access. You may not use content from our Services unless you obtain permission from its owner 
or are otherwise permitted by law. These terms do not grant you the right to use any branding or logos used 
in our Services. Don’t remove, obscure, or alter any legal notices displayed in or along with our Services.

Our Services display some content that is not Knowspread’s. This content is the sole responsibility of the 
entity that makes it available. We may review content to determine whether it is illegal or violates our 
policies, and we may remove or refuse to display content that we reasonably believe violates our policies or 
the law. But that does not necessarily mean that we review content, so please don’t assume that we do.



In connection with your use of the Services, we may send you service announcements, administrative 
messages, and other information. You may opt out of some of those communications.

YOUR KNOWSPREAD ACCOUNT
You may need a Knowspread Account in order to use some of our Services. You may create your own 
Knowspread Account, or your Knowspread Account may be assigned to you by an administrator, such as 
your employer or educational institution.

 If you are using a Knowspread Account assigned to you by an administrator, different or additional terms 
may apply and your administrator may be able to access or disable your account.

To protect your Knowspread Account, keep your password confidential. You are responsible for the activity 
that happens on or through your Knowspread Account. Try not to reuse your Knowspread Account password 
on third-party applications. If you learn of any unauthorized use of your password or Knowspread Account, 
contact please Knowspread inc.  

PRIVACY AND COPYRIGHT PROTECTION
By using our Services, you agree that Knowspread can use private data in accordance with our privacy 
policies.

We respond to notices of alleged copyright infringement and terminate accounts of repeat infringers 
according to the process set out in current Czech Republic law.

We provide information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you think 
somebody is violating your copyrights and want to notify us, you can find information about submitting 
notices and Knowspread’s policy about responding to notices in our Help Center.

YOUR CONTENT IN OUR SERVICES
Some of our Services allow you to upload, submit, store, send or receive content. You retain ownership of 
any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.

When you upload, submit, store, send or receive content to or through our Services, you may give 
Knowspread (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create 
derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that 
your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and 
distribute such content.  You can set whether you give license and/or how wide license will (how many users, 
for how long time). The rights you grant in this license are for the limited purpose of operating, promoting, 
and improving our Services, and to develop new ones.

This license continues even if you stop using our Services. Some Services may offer you ways to access 
and remove content that has been provided to that Service. Also, in some of our Services, there are terms or 
settings that narrow the scope of our use of the content submitted in those Services. Make sure you have the 
necessary rights to grant us this license for any content that you submit to our Services.

If you have a Knowspread Account, we may display your Profile name, Profile photo, and actions you take 
on Knowspread or on third-party applications connected to your Knowspread Account (such as +1’s, reviews 
you write and comments you post) in our 

Services, including displaying in ads and other commercial contexts. We will respect the choices you make 
to limit sharing or visibility settings in your Knowspread Account.

If you submit feedback or suggestions about our Services, we may use your feedback or suggestions without 
obligation to you.

ABOUT SOFTWARE IN OUR SERVICES
When a Service requires or includes downloadable software, this software may update automatically on your 
device once a new version or feature is available. Some Services may let you adjust your automatic update 
settings.



Knowspread gives you a personal, worldwide, royalty-free, non-assignable and non-exclusive license to use 
the software provided to you by Knowspread as part of the Services. This license is for the sole purpose of 
enabling you to use and enjoy the benefit of the Services as provided by Knowspread, in the manner 
permitted by these terms. You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our Services or 
included software, nor may you reverse engineer or attempt to extract the source code of that software, 
unless laws prohibit those restrictions or you have our written permission.

Open source software is important to us. Some software used in our Services may be offered under an open 
source license that we will make available to you. There may be provisions in the open source license that 
expressly override some of these terms.

MODIFYING AND TERMINATING OUR SERVICES
We are constantly changing and improving our Services. We may add or remove functionalities or features, 
and we may suspend or stop a Service altogether.

You can stop using our Services at any time, although we’ll be sorry to see you go. Knowspread may also 
stop providing Services to you, or add or create new limits to our Services at any time.

We believe that you own your data and preserving your access to such data is important. If we discontinue a 
Service, where reasonably possible, we will give you reasonable advance notice and a chance to get 
information out of that Service.

OUR WARRANTIES AND DISCLAIMERS
We provide our Services using a commercially reasonable level of skill and care. But there are certain things 
that we don’t promise about our Services.

Other than as expressly set out in these terms or additional terms, neither Knowspread nor its suppliers or 
distributors make any specific promises about the Services. For example, we don’t make any commitments 
about the content within the Services, the specific functions of the Services, or their reliability, availability, or 
ability to meet your needs. We provide the Services “as is”.

Some jurisdictions provide for certain warranties, like the implied warranty of merchantability, fitness for a 
particular purpose and non-infringement. To the extent permitted by law, we exclude all warranties.

LIABILITY FOR OUR SERVICES
When permitted by law, Knowspread, and Knowspread’s suppliers and distributors, will not be responsible 
for lost profits, revenues, or data, financial losses or indirect, special, consequential, exemplary, or punitive 
damages.

To the extent permitted by law, the total liability of Knowspread, and its suppliers and distributors, for any 
claims under these terms, including for any implied warranties, is limited to the amount you paid us to use 
the Services (or, if we choose, to supplying you the Services again).

In all cases, Knowspread, and its suppliers and distributors, will not be liable for any loss or damage that is 
not reasonably foreseeable.

We recognize that in some countries, you might have legal rights as a consumer. If you are using the 
Services for a personal purpose, then nothing in these terms or any additional terms limits any consumer 
legal rights which may not be waived by contract.

BUSINESS USES OF OUR SERVICES
If you are using our Services on behalf of a business, that business accepts these terms. It will hold 
harmless and indemnify Knowspread and its affiliates, officers, agents, and employees from any claim, suit 
or action arising from or related to the use of the Services or violation of these terms, including any liability or 
expense arising from claims, losses, damages, suits, judgments, litigation costs and attorneys’ fees.

ABOUT THESE TERMS



We may modify these terms or any additional terms that apply to a Service to, for example, reflect changes 
to the law or changes to our Services. You should look at the terms regularly. We’ll post notice of 
modifications to these terms on this page. We’ll post notice of modified additional terms in the applicable 
Service. Changes will not apply retroactively and will become effective no sooner than fourteen days after 
they are posted. However, changes addressing new functions for a Service or changes made for legal 
reasons will be effective immediately. If you do not agree to the modified terms for a Service, you should 
discontinue your use of that Service.
If there is a conflict between these terms and the additional terms, the additional terms will control for that 
conflict.
These terms control the relationship between Knowspread and you. They do not create any third party 
beneficiary rights.
If you do not comply with these terms, and we don’t take action right away, this doesn’t mean that we are 
giving up any rights that we may have (such as taking action in the future).
If it turns out that a particular term is not enforceable, this will not affect any other terms.
The courts in some countries will not apply Czech Republic law to some types of disputes. If you reside in 
one of those countries, then where Czech Republic law is excluded from applying, your country’s laws will 
apply to such disputes related to these terms. Otherwise, you agree that the laws of Czech Republic, 
excluding Czech Republic’s choice of law rules, will apply to any disputes arising out of or relating to these 
terms or the Services. Similarly, if the courts in your country will not permit you to consent to the jurisdiction 
and venue of the courts in Czech Republic, then your local jurisdiction and venue will apply to such disputes 
related to these terms. Otherwise, all claims arising out of or relating to these terms or the services will be 
litigated exclusively in Czech Republic, and you and Knowspread consent to personal jurisdiction in those 
courts.
For information about how to contact Knowspread, please visit our contact page.


