LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝMI UŽIVATELI
Tato Licenční smlouva s koncovými uživateli (nebo „smlouva EULA“) je právní ujednání mezi vámi (fyzickou nebo
právnickou osobou), dále jen „Vy“, „Držitel licence“ nebo „Koncový uživatel“, a společností BadFly Interactive, a.s.
za účelem poskytnutí licence k užívání Hry, jak je stanoveno v této smlouvě za podmínek vyplývajících z této
smlouvy.
Stažením, instalací, otevřením nebo použitím některé z Her/Produktů společnosti BadFly Interactive vyjadřujete
souhlas s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak žádné naše Hry/Produkty
nestahujte, neinstalujte, neotvírejte ani nepoužívejte. Stažením, instalací, otevřením nebo používáním Hry
potvrzujete, že jste si tuto smlouvu EULA přečetli, rozumíte jí a souhlasíte s tím, že budete touto smlouvou vázáni.
Pro občany některých zemí platí, že za účelem řešení sporů souhlasí s níže uvedenou rozhodčí smlouvou a
zproštěním povinností (např. pro všechny naše produkty se dále používá termín Hra).

1. Definice pojmů
a. V souvislosti s touto smlouvou EULA se výrazem „Hra“ rozumí všechny produkty vytvořené a provozované
společností BadFly Interactive, a.s., včetně všech aktualizací a upgradů.
b. „Spotřebitelem“ se rozumí Držitel licence, tj. osoba, která získala licenci ke Hře pro osobní použití.
c. „Bezplatná verze“ označuje produkt, který vám společnost BadFly Interactive, a.s. poskytuje zdarma.

2. Vlastnictví / Práva duševního vlastnictví
Tato smlouva EULA může být také označována jako „Licence“. Vy, jako Držitel licence, nezískáváte prostřednictvím
stahování, instalace nebo používání tohoto produktu žádná vlastnická práva ke Hře. Hra je chráněna zákony a
smlouvami o duševním vlastnictví. Práva používat Hru, jak je stanoveno v této Smlouvě, vám poskytuje, nikoli však
prodává, společnost BadFly Interactive, a.s.
a. Ochranné známky, obchodní názvy, názvy produktů a loga třetích stran mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Ve Hře nesmíte odstraňovat ani
měnit žádnou ochrannou známku, obchodní názvy, názvy produktů, loga, autorská práva ani jiná oznámení
o vlastnictví, legendy, symboly nebo štítky. Tato smlouva EULA vás neopravňuje k používání názvu
společnosti BadFly Interactive, jejích poskytovatelů licencí nebo jejich příslušných ochranných známek.
b. Ve vztahu mezi vámi a společností BadFly Interactive, a.s. je společnost BadFly Interactive, a.s. vlastníkem
veškerých práv, nároků a podílů vztahujících se ke Hře (včetně všech autorských práv, ochranných známek a
patentů) bez ohledu to, na jakém je Hra médiu nebo v jaké je formě – ať už on-line, na disku nebo jinak.
c. Po dobu účinnosti této smlouvy EULA ani po jejím skončení nesmíte přímo ani nepřímo zpochybnit
nebo vyvrátit výlučná práva a nároky společnosti BadFly Interactive vztahující se ke Hře nebo jejich
platnost.
d. Nesmíte se pokusit vyvinout žádnou Hru, která by se podobala kterékoli z Her nebo by byla od Hry
jinak odvozena.
3. Poskytnutí Licence
a. Pod podmínkou, že:
i. Jste legálně získali práva na Hru,
ii. zaplatili jste příslušnou cenu a
iii. dostali jste se ke Hře prostřednictvím určité arkády, herního centra nebo vydavatele, vám společnost

BadFly Interactive, a.s. poskytuje osobní, omezenou, nevýhradní Licenci k instalaci a používání Hry
pro vaše osobní, nekomerční použití a výhradně tak, jak je stanoveno v této Licenci a v jakékoli
doprovodné dokumentaci. Jakékoli komerční použití je zakázáno. Je výslovně zakázáno udělovat ke
Hře sublicence, pronajímat ji, poskytovat ji na leasing nebo Hru a práva k jejímu užívání jinak šířit.
Doba platnosti Licence začíná dnem, kdy začnete Hru stahovat, instalovat nebo
jinak používat, a končí datem, kdy Hru zlikvidujete nebo kdy společnost BadFly Interactive platnost
této Licence ukončí, podle toho, co nastane dříve. Hru nesmíte překládat, zpětně analyzovat,
dekompilovat, rozkládat a nesmíte na jejím základě vytvářet žádná odvozená díla.
b. Hru si můžete stáhnout z autorizovaného zdroje. Počet kopií, které lze stáhnout v průběhu několika po sobě
jdoucích dnů, může být omezen. Kopii Hry nesmíte zpřístupnit v síti, kde by ji mohlo používat více uživatelů
současně. Hru nesmíte zpřístupnit v síti, kde by si ji mohlo stáhnout více uživatelů.
4. Souhlas se shromažďováním a používáním údajů
a. Při hraní her od společnosti BadFly Interactive vás mohou požádat její partneři, jako např. vydavatelé nebo
správci reklam, abyste jim poskytli svůj souhlas se shromažďováním, ukládáním nebo používáním některých
vašich osobních údajů. Společnost BadFly Interactive může tyto své partnery požádat, aby s námi s vaším
aktivním souhlasem některé z těchto údajů sdíleli. Konkrétně se jedná o analýzu založenou na hraní hráčů
nebo lokalizaci zařízení s cílem optimalizovat a vylepšovat herní služby a produkty pro naše klienty, tj. hráče
našich her.
b. Společnost BadFly Interactive, a.s. může zobrazovat a používat analytická data shromážděná vlastními
nástroji Vydavatelů nebo prostřednictvím technologií třetích stran pro řízení reklam, jako jsou soubory
protokolu serveru, webový maják, soubory cookie, sledovací pixely a další technologie pro shromažďování a
analýzu určitých typů informací, jako jsou např. soubory cookie, IP adresy (včetně určování přibližné
geografické polohy zákazníků), ID mobilního zařízení nebo jiné identifikátory, typy prohlížeče, jazyk
prohlížeče, informace předávané z prohlížeče zákazníků, odkazující a výstupní stránky a adresy URL, typ
platformy, počet kliknutí, informace o zákazníkově médiu, periferním hardwaru, softwaru nebo aplikacích
instalovaných na zařízení, o názvech a typech domén, vstupních stránkách, prohlížených stránkách a o pořadí
těchto stránek, datu a množství času stráveného na konkrétních stránkách, informace o jiném používání
internetu a webových stránek, stavu Hry a datu a čase aktivity na stránkách společnosti BadFly Interactive,
a.s., nebo v jejích hrách, informace o tom, jak zákazníci Hru využívají, včetně herních metrik a statistik,
používání funkcí a historie nákupů.
c. Pokud nám zašlete e-mail, zaregistrujete se na našich webových stránkách nebo pokud nám položíte dotaz a
budete požadovat technickou podporu, může společnost BadFly Interactive, a.s. požádat o váš aktivní souhlas
se shromažďováním a analýzou některých vašich osobních údajů souvisejících s vaší e-mailovou adresou za
účelem zlepšení Hry a poskytnutím podpory nebo informování o novinkách souvisejících s našimi hrami.
MailChimp, náš partner pro řešení prodeje elektronickou cestou, který nám umožňuje informovat vás o
našich novinkách, nových produktech (hrách), speciálních nabídkách (dárcích) a připravovaných akcích
společnosti BadFly Interactive, nabízí v každém e-mailu aktivní možnost odhlásit se z odběru jakýchkoliv
jiných e-mailů. Pokud se u našeho poskytovatele nástrojů pro zobrazování reklam odhlásíte, bude vaše emailová adresa z adresáře společnosti BadFly Interactive vymazána a my, společnost BadFly Interactive, a.s.,
vás již nikdy nebudeme kontaktovat s žádnými novinkami týkajícími se propagace či PR v souvislosti s naší
produkcí či herním průmyslem.
d. Veškeré informace, které jste se rozhodli společnosti BadFly Interactive, a.s. poskytnout přímo na online
fóra, chaty nebo blogy společnosti BadFly Interactive, a jakákoli data shromážděná našimi partnery, jak je
uvedeno v sekci b. tohoto článku, budou použita za účelem zlepšování našich produktů a služeb,
odstraňování chyb a dalšího zlepšení vaší uživatelské zkušenosti.
Další informace o shromažďování, ukládání, sdílení a používání informací souvisejících s hraním her
společnosti BadFly Interactive a o možnosti odmítnout jej naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
společnosti BadFly Interactive .

5. Pravidla chování
a. Stažením a instalací produktů společnosti BadFly Interactive, a.s. berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
nebudete:
i.
porušovat práva ostatních, hanobit, zneužívat či obtěžovat jiné uživatele Hry, vyhrožovat jim,
spamovat je nebo jim jinak zasahovat do používání Hry,
ii.
zveřejňovat, přenášet nebo šířit jakékoli nevhodné, neslušné, obscénní, nedovolené nebo nezákonné
chování,
iii.
přenášet, streamovat nebo jinak zpřístupňovat materiál, který obsahuje viry, trojské koně,
červy, časované bomby, cancelboty, poškozené soubory nebo jiný podobný materiál, který by
mohl poškodit zařízení.

6. Omezení odpovědnosti
a. Hry jsou poskytovány v takové podobě, v jaké jsou, bez jakékoli další záruky. To znamená, že společnost
BadFly Interactive, a.s. nezaručuje, že jsou Hry bez chyb.
b. Společnost BadFly Interactive, a.s. je zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte, pokud je tato ztráta
nebo škoda předvídatelným důsledkem porušení této smlouvy EULA ze strany společnosti BadFly
Interactive, a to až do výše 50 USD.
c. V souladu se zákonnými ustanoveními bude společnost BadFly Interactive, a.s. odpovědná bez omezení
pouze za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním ze strany společnosti BadFly
Interactive, a.s. nebo jejích zástupců. Totéž platí pro újmu na zdraví a škody podle českého Zákona o
odpovědnosti za výrobek nebo srovnatelných zákonů v jiných jurisdikcích, které mohou platit.
d. V opačném případě je odpovědnost společnosti BadFly Interactive, a.s. za nároky na náhradu škody –
z jakéhokoli právního důvodu – omezena v souladu s uvedenými podmínkami, a pokud není stanoveno jinak
ve výslovné záruce společnosti BadFly Interactive, a.s., za škody způsobené lehkou nedbalostí je společnost
BadFly Interactive, a.s. zodpovědná pouze tehdy, pokud způsobí škodu na smluvních závazcích (základní
povinnosti). Základními povinnostmi se rozumí ty smluvní závazky, které musí být splněny za účelem
zajištění řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržování by se měl být Držitel licence schopen spolehnout.
Pokud je společnost BadFly Interactive, a.s. je odpovědná za běžnou nedbalost, je odpovědnost společnosti
BadFly Interactive, a.s. omezena na obvykle předvídatelné ztráty.
e. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také pro všechny vydavatele her společnosti BadFly Interactive.
f. Souhlasíte s tím, že ustanovení této Licence, která omezují odpovědnost, jsou základními podmínkami této
Licence.
7. Odškodnění
a. Držitel licence se zavazuje odškodnit, obhájit a zbavit odpovědnosti společnost BadFly Interactive, a.s., její
přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, zaměstnance, ředitele, zástupce, držitele licencí (s
výjimkou vás), držitele sublicencí (s výjimkou vás), nástupce a nabyvatele za jakoukoliv odpovědnost,
náklady, ztráty, škody a výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení) vyplývající
z jakéhokoli nároku, žaloby nebo příčiny žaloby týkající se nebo vyplývající z
o ( a ) porušení jakékoli podmínky této smlouvy EULA z vaší strany;
o ( b ) porušení práv jakékoli třetí strany vaší osobou; nebo
o ( c ) vašeho využívání nebo zneužití Hry.
b. Vaše povinnosti poskytnout náhradu škody stanovené v bezprostředně předcházející větě zůstanou v platnosti
i po ukončení této smlouvy EULA.
8. Obsah třetích stran a Hra
a. Hra může využívat nebo zahrnovat obsah třetích stran, software nebo jiný materiál chráněný autorskými právy
(„Obsah třetích stran“).
Používání těchto materiálů třetích stran se řídí jejich příslušnými podmínkami. Souhlasem s touto smlouvou
EULA vyjadřujete svůj souhlas i s podmínkami třetí strany. Společnost BadFly Interactive, a.s. se výslovně
zříká veškerých záruk souvisejících s Obsahem třetích stran a nenese v souvislosti s nimi žádnou
odpovědnost.
b. Při užívání Hry vám může být umožněno spojení s aplikacemi nebo webovými stránkami třetích stran
(„Aplikace třetích stran“).
Používání Aplikací třetích stran se řídí jejích podmínkami. Souhlasem s touto smlouvou EULA vyjadřujete
svůj souhlas i s dalšími podmínkami, pokud takové existují, které jsou v ní uvedeny. Společnost BadFly
Interactive, a.s. se výslovně zříká veškerých záruk souvisejících s Aplikacemi třetích stran a nenese

v souvislosti s nimi žádnou odpovědnost.
c. Společnost BadFly Interactive, a.s. neodpovídá za náklady za služby, které si Držitel licence vyžádal a které
neposkytuje společnost BadFly Interactive, a.s. To platí zejména pro náklady na přenos dat ze/na zařízení
Držitele licence, které vzniknou třetí straně.
9. Omezení Licence
a. Společnost BadFly Interactive, a.s. je vlastníkem a držitelem veškerých práv, nároků a podílů pro klienty Hry,
službu, Hry, účty a všechny jejich funkce a součásti. Služba nebo Hry mohou obsahovat materiály, ke kterým
byla společnosti BadFly Interactive, a.s. poskytnuta licence třetími stranami, a pokud porušíte tuto smlouvu,
mohou vůči vám tyto třetí strany uplatňovat svá vlastnická práva. Níže uvedené je bez omezení vlastněno
nebo licencováno společností BadFly Interactive, a.s.:
i.
Veškerý virtuální obsah zobrazený v rámci služby nebo Her, např.:
ii.
Vizuální komponenty: Místa, grafická stránka, strukturální nebo krajinářské návrhy, animace a
audiovizuální efekty;
iii.
Příběhy: Témata, koncepty, příběhy a dějové linie;
iv.
Postavy: Jména, vypodobnění, charakterové vlastnosti a fráze herních postav;
v.
Předměty: Virtuální předměty, měna, lektvary, nositelné předměty, domácí zvířata, koně atd.;
vi.
Veškeré údaje a komunikace, která vznikne nebo probíhá v souvislosti se službou nebo Hrami.
vii.
Veškeré zvuky, hudební skladby a nahrávky a zvukové efekty vzniklé při službě nebo při Hrách;
viii.
Veškeré nahrávky, opakované hraní Hry, rekonstrukce zápasů ze Hry, bitvy, souboje apod.
ix.
Počítačový kód zahrnující mimo jiné např. applety a zdrojový kód;
x.
Názvy, postupy, software, související dokumentace a všechna ostatní původní autorská díla
obsažená ve službě nebo ve Hrách;
xi.
Všechna morální práva, která se vztahují ke službě nebo ke Hře, včetně vlastních her, jako je právo
přičítat si autorství a právo na integritu některých původních autorských děl;
xii.
Právo vytvářet odvozená díla a jako součást této smlouvy souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet
žádné dílo založené na této službě nebo Hrách, s výjimkou případů výslovně uvedených v této
smlouvě nebo jinak společností BadFly Interactive, a.s. v určitých soutěžních pravidlech, pravidlech
pro fanoušky společnosti BadFly Interactive nebo v dodatku k této smlouvě.
b. Souhlasíte s tím, že nebudete, vcelku ani zčásti a za žádných okolností, provádět následující:
i.
Vytvářet odvozená díla – nebudete kopírovat ani reprodukovat Hru, překládat ji, zpětně analyzovat,
odvozovat zdrojový kód, upravovat ji, rozebírat, dekompilovat nebo vytvářet odvozená díla založená
na produktech společnosti BadFly Interactive, a.s. nebo s nimi související.
ii.
Podvádět – Nebudete vytvářet, používat, nabízet, propagovat, zpřístupňovat ani distribuovat metody
podvádění – konkrétně metody ovlivňování nebo usnadňování hraní, včetně využívání chyb ve Hře
nebo jiných způsobů, jak získat pro sebe nebo jiného uživatele výhody nad ostatními hráči, kteří
takové metody nepoužívají.
iii.
Používat „roboty“ – Nebudete vytvářet, používat, nabízet, propagovat, zpřístupňovat nebo
distribuovat žádný software, který umožňuje automatizované ovládání Her, služeb nebo jejich
součástí a funkcí.
iv.
Používat „hacky“ – Nebudete vytvářet, používat, nabízet, propagovat, zpřístupňovat nebo
distribuovat žádný software, který jakýmkoli způsobem zpřístupňuje nebo modifikuje Hru nebo
službu, pokud to není výslovně povoleno společností BadFly Interactive, a.s.

11. Ukončení platnosti Licence
a. Držitel licence je oprávněn kdykoliv ukončit tuto smlouvu EULA odstraněním Hry ze všech svých zařízení spolu
se všemi kopiemi v jakékoli formě. Tato smlouva EULA bude rovněž automaticky ukončena za podmínek

b.

c.

d.

e.

stanovených na jiném místě v této smlouvě EULA, nebo pokud Držitel licence nedodrží jakoukoli podmínku
této smlouvy EULA bez předchozího oznámení. Po takovémto ukončení platnosti se Držitel licence zavazuje,
že Hru odstraní ze všech svých zařízení spolu se všemi kopiemi v jakékoli formě.
Společnost BadFly Interactive, a.s. může tuto smlouvu EULA okamžitě ukončit, pokud Držitel licence poruší
podmínky této smlouvy EULA. Společnost BadFly Interactive, a.s. je oprávněna okamžitě zabránit Držiteli
licence v používání Hry.
Pokud společnost BadFly Interactive, a.s. při porušení této smlouvy EULA neuplatní svá práva vyplývající z této
smlouvy EULA, nebo tak učiní se zpožděním, neznamená to, že se těchto práv vzdává nebo že porušení
promíjí.
Tato smlouva představuje úplnou a exkluzivní smlouvu mezi společností BadFly Interactive, a.s. a Držitelem
licence ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny návrhy, prohlášení, dohody a předchozí
ujednání, ať už v ústní nebo písemné podobě, a veškerou jinou související komunikaci mezi stranami.
Všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, jsou vyhrazena. Jakákoli klauzule v této
smlouvě, která je shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, se považuje za zrušenou a zbytek této
smlouvy zůstává nedotčen.
Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v této dohodě, která jsou s tímto v rozporu, souhlasíme s tím, že
pokud společnost BadFly Interactive, a.s. učiní v budoucnu jakékoli změny v této Smlouvě, můžete takovou
změnu odmítnout zasláním písemného oznámení do 30 dnů od provedení změny.

12. Rozhodné právo / Místo plnění a jurisdikce / Řešení sporů
a. Platí výlučně české právo s výjimkou jeho kolizních norem, i když má Držitel licence bydliště nebo sídlo firmy
v zahraničí. Je-li Držitelem licence spotřebitel, nemá tato volba práva za následek zbavení spotřebitele
ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit na základě rozhodného
práva, které by v případě neexistence volby platilo.
b. Pro všechny současné i budoucí nároky vyplývající z této Smlouvy je výlučnou jurisdikcí Brno. Stejná jurisdikce
platí i v případě, že Držitel licence nemá v České republice žádnou obecnou příslušnost, pokud přemístí své
bydliště nebo obvyklé místo pobytu do zahraničí, nebo není-li v době zahájení soudního řízení jeho bydliště
nebo obvyklé místo pobytu známo. Povinné předpisy nařízení Rady (ES) o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech tímto nejsou dotčeny.
13. Obecná ustanovení
a. Držitel licence je oprávněn kompenzovat nároky společnosti BadFly Interactive, a.s. pouze nespornými nebo
právně stanovenými protinároky. Držitel licence může vykonávat právo na zadržení pouze tehdy, pokud jeho
protinávrh vychází ze stejného smluvního vztahu. Převod nároků Držitele licence vůči společnosti BadFly
Interactive, a.s. je zakázán.
b. Všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, jsou vyhrazena.
c. Pokud společnost BadFly Interactive, a.s. při porušení této smlouvy EULA neuplatní svá práva vyplývající z této
smlouvy EULA, nebo tak učiní se zpožděním, neznamená to, že se těchto práv vzdává nebo že porušení
promíjí.
d. Tato smlouva představuje úplnou a výhradní smlouvu mezi společností BadFly Interactive, a.s. a Držitelem
licence ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny návrhy, prohlášení, dohody a předchozí
ujednání, ať už v ústní nebo písemné podobě, a veškerou jinou související komunikaci mezi stranami.
Všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, jsou vyhrazena. Jakákoli klauzule v této
smlouvě, která je shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, se považuje za zrušenou a zbytek této
smlouvy zůstává nedotčen.
e. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v této dohodě, která jsou s tímto v rozporu, souhlasíme s tím, že
pokud společnost BadFly Interactive, a.s. učiní v budoucnu jakékoli změny v této Smlouvě, můžete takovou
změnu odmítnout zasláním písemného oznámení do 30 dnů od provedení změny.
14. Změny Smlouvy

a. Společnost BadFly Interactive, a.s. může tuto smlouvu EULA čas od času změnit, proto ji pravidelně
kontrolujte. Pokud vyslovíte souhlas s verzí této Licence dříve, než bude změněna, vstoupí tyto změny
v platnost 30 dnů po jejich zveřejnění. Pokud používáte aplikaci i nadále, znamená to, že s novými
podmínkami souhlasíte. Jakmile přijmete určitou verzi Licence, nebudeme prosazovat podstatné změny
provedené v budoucnu bez vašeho výslovného souhlasu s nimi. Pokud budete vyzváni k vyslovení souhlasu
s podstatnými změnami této Licence a odmítnete tak učinit, nebudete moci aplikaci nadále používat.
15. Zdraví a bezpečnost
a. Hraní některých našich her může obnášet riziko zranění, rozrušení nebo poškození majetku. Pro zajištění vaší
bezpečnosti se řiďte příslušnou bezpečnostní příručkou všech zařízení používaných při hraní her společnosti
BadFly Interactive.
b. Používání Hry na jakékoli platformě, která není společností BadFly Interactive, a.s. oficiálně podporována, je
zakázáno. Používáním Hry potvrzujete, že máte potřebný hardware, software a schopnosti (včetně vhodného
připojení k internetu), které jsou nezbytné pro používání Hry. Společnost BadFly Interactive, a.s. nenese
žádnou odpovědnost, pokud váš systém nesplňuje technické požadavky Hry.

