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ÚČASTNÍCI AKADEMIE UNIVERSAL ROBOTS – PODMÍNKY POUŽITÍ 

 

1. ÚČEL A ROZSAH 

1.1 Akademie Universal Robots (dále jen „program“) je online vzdělávací platforma nabízená společ-

ností Universal Robots A/S, společností se sídlem v Dánsku, jejíž registrovaná adresa je: Energivej 
25, 5260 Odense S, Dánsko, pod číslem společnosti 29138060 (dále jen „Universal Robots“) vám 

jako jednotlivci nebo subjektu (dále jen „účastník“). 

1.2 Tyto podmínky použití vytvářejí smlouvu mezi účastníkem a společností Universal Robots (dále jen 

„smlouva“). Kliknutím na „Vytvořit účet“ účastník potvrdí své pochopení a přijetí smlouvy.   

1.3 Tato smlouva upravuje používání programu účastníkem, jehož prostřednictvím může účastník absol-

vovat online e-learningové moduly školení, získat vzdělávací informace a zakoupit účast na školeních 
pořádaných a zpřístupňovaných společností Universal Robots a autorizovanými partnery Akademie 

Universal Robots („partneři“).   

2. ZMĚNY SMLOUVY A OBSAHU 

2.1 Společnost Universal Robots si vyhrazuje právo kdykoli upravit tuto dohodu a přidat nové nebo 

dodatečné podmínky týkající se používání programu účastníkem. Tyto změny a dodatečné podmínky 
budou účinné okamžitě a budou začleněny do této dohody. Pokračující používání programu účastní-

kem bude považováno za přijetí těchto dodatečných změn a podmínek. 

2.2 Společnost Universal Robots si vyhrazuje právo kdykoli rozšířit nebo omezit rozsah programu nebo 

změnit jeho funkčnost. 

3. ÚČET 

3.1 Aby účastník získal přístup k programu, musí si založit účet, včetně uživatelského jména a hesla 

(„účet“). Účastník se zavazuje k programu přistupovat pouze prostřednictvím tohoto účtu. 

3.2 Účastník odpovídá za veškeré činnosti, ke kterým na účtu dochází. 

3.3 Společnost Universal Robots má právo kdykoli upravit, zrušit a zamítnout přístup účastníka k pro-

gramu.  

4. OSOBNÍ ŠKOLENÍ 

4.1 Účastníci mohou nakupovat osobní školení („školicí kurz“) registrací takového školicího kurzu v 

rámci programu („registrace“). Kurzy osobního školení budou nabízeny jak Akademií Universal Ro-

bots, tak jejími partnery.  

4.2 Jakmile účastník dokončí registraci, bude mu rezervováno místo ve školicím kurzu. V závislosti na 

tom, kde na světě se bude školení konat, mohou faktury za školení vystavovat regionální pobočky 

Universal Robots místo Universal Robots A/S. 

4.3 U plateb kreditními kartami bude na kartě „zadržena“ celá částka splatná v době registrace. Platba 

bude odepsána do 7 dnů od registrace. 

4.4 U školení zakoupeného na fakturu je doba splatnosti čistých osm (8) dnů. Potvrzení dostupnosti 

místa bude účastníkovi vydáno po přijetí platby společností Universal Robots 
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4.5 Všechny školicí kurzy probíhají podle pravidel chování Universal Robots platných ve školicím zařízení. 

Z důvodu bezpečnosti všech účastníků může mít nedodržení bezpečnostních pokynů a pravidel Uni-

versal Robots na školicím kurzu za následek vyloučení z kurzu. 

4.6 Účastník může zrušit účast na školení a vyžádat si vrácení všech peněz, jestliže Akademie Universal 

Robots obdrží oznámení o zrušení nejpozději pět (5) dnů před zahájením školicího kurzu. Pokud 
bude storno přijato méně než pět (5) pracovních dnů před školením, bude účastníkovi účtováno 50 

% poplatku za aktivitu. V případě, že se účastník nezúčastní školení bez předchozího zrušení, bude 

mu účtována celá částka. 

4.7 Universal Robots může zrušit školicí kurz formou oznámení zaslaného účastníkům s dvoutýdenním 

(2) předstihem, jestliže bude možné takové oznámení odeslat. Jestliže Universal Robots zruší školicí 
kurz, může si účastník na základě takového oznámení nárokovat buď vrácení poplatku za kurz, nebo 

změnu termínu školení. Universal Robots neponese odpovědnost za žádné další výdaje nebo náklady 

vynaložené účastníky v souvislosti se zrušením. 

4.8 Výše uvedené platební podmínky, pokyny a podmínky zrušení platí pouze pro školicí kurzy pořádané 

Akademií Universal Robots. V případě školicích kurzů pořádaných partnery musí účastníci kontakto-

vat konkrétního partnera, který mu poskytne informace o svých konkrétních platebních podmínkách 

a podmínkách zrušení. Platební podmínky partnerů nejsou pod kontrolou společnosti Universal Ro-

bots a Universal Robots neodpovídá za podmínky stanovené partnery. 

5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

5.1 Jakýkoli školicí materiál, software, směrnice, technické informace, obsah, data, obrázky nebo jiné 

materiály poskytnuté společností Universal Robots v programu nebo během školicího kurzu (dále jen 
„obsah“) jsou vlastnictvím práv společnosti Universal Robots. Obsah je chráněn právy duševního 

vlastnictví a zahrnuje práva na autorská práva, patenty, ochranné známky, práva k designu, práva 

k databázi, obchodní tajemství, know-how a všechny ostatní důvěrné informace chráněné podle 

dánských zákonů, jakýchkoli jiných jurisdikcí nebo smluv. 

6. DOSTUPNOST STRÁNEK 

6.1 Program je dle uvážení společnosti Universal Robots k dispozici pouze vybraným účastníkům.  

6.2 Za účelem přístupu k programu musí mít účastník platnou registraci, aby se mohl přihlásit.  

6.3 Společnost Universal Robots může používat informace o IP domény k analýze trendů, správě webu, 

sledování pohybu uživatelů a shromažďování rozsáhlých demografických informací pro souhrnné 
použití nebo pro administrativní účely Akademie Universal Robots. Informace o IP domény shromáž-

děné společností Universal Robots mohou být spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi.  

7. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

7.1 Program může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Odkazy na jiné webové stránky umožní 

uživatelům opustit program.  

7.2  Propojené webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Universal Robots a Universal Robots 

neodpovídá za žádný obsah jakéhokoli propojeného webového serveru ani za jakýkoli odkaz obsa-
žený na propojeném webovém serveru ani za jakékoli změny nebo aktualizace těchto webových 

stránek.  



 

Strana 3 z 6 
Verze 1.1 – Březen 2020 I Podmínky použití Akademie Universal Robots   
 

 
 

7.3  Společnost Universal Robots vám poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli 

odkazu neznamená jeho schválení společností Universal Robots.  
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8. LICENCE K POUŽÍVÁNÍ OBSAHU 

8.1 Společnost Universal Robots uděluje účastníkovi nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou, bezúplatnou 

a odvolatelnou licenci k používání obsahu pro osobní a vnitřní použití účastníka. Společnost Universal 
Robots si ponechává a vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví, která nejsou výslovně udělena 

v této dohodě.  

9. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ OBSAHU 

9.1 Účastník souhlasí s tím, že nebude (a ani toto nedovolí, neschválí ani nepomůže ostatním) dekom-

pilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, upravovat nebo překládat obsah ani se jinak pokoušet odvodit 

zdrojový kód, obchodní tajemství nebo know-how v obsahu a programu. 

9.2 Účastník se dále zavazuje, že nebude sublicencovat, síťovat, pronajímat, prodávat, distribuovat, 

zveřejňovat, veřejně zobrazovat, publikovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla na základě, zcela 

nebo částečně přidělovat nebo převádět obsah na jakoukoli osobu nebo jiný subjekt bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti Universal Robots. 

9.3 Účastník se zavazuje nepoužívat obsah nekonzistentně s vlastnictvím obsahu společností Universal 

Robots. To mimo jiné zahrnuje zpochybňování vlastnictví obsahu společností Universal Robots, plat-

nosti práv duševního vlastnictví a patentových práv společnosti Universal Robots, platnost licencí 
udělených v této dohodě a využívání práv duševního vlastnictví společnosti Universal Robots během 

nebo po ukončení této dohody.  

10. ZPĚTNÁ VAZBA 

10.1 Účastníka pobízíme, aby poskytl společnosti Universal Robots jakékoli návrhy, komentáře nebo jinou 

zpětnou vazbu, které se účastník dozvěděl nebo shromáždil v souvislosti s obsahem poskytnutým 
společností Universal Robots („zpětná vazba“). To zahrnuje výsledky testů, údaje o chybách, 

chyby, zprávy a další informace týkající se hodnocení obsahu účastníkem bez ohledu na formu, ve 

které byl shromážděn. 

10.2 Účastník souhlasí s tím, že neposkytne společnosti Universal Robots zpětnou vazbu, která porušuje 

jakoukoli povinnost mlčenlivosti vůči třetí straně nebo porušuje práva duševního vlastnictví třetí 

strany nebo jakékoli jiné platné právo. 

10.3 Účastník uděluje společnosti Universal Robots všechna práva a vlastnictví zpětné vazby, včetně veš-

kerého duševního vlastnictví v ní obsaženého bezúplatně. Společnost Universal Robots je oprávněna, 

ale není povinna používat, začlenit, reprodukovat, licencovat a distribuovat zpětnou vazbu pro jaký-

koli účel bez jakéhokoli závazku vůči účastníkovi.  

11. NEZÁVISLÝ VÝVOJ A ZÁVĚRY 

11.1 Účastník si ponechává všechna práva duševního vlastnictví ke svému příspěvku.  

11.2 Účastník uděluje společnosti Universal Robots a jakékoli společnosti nebo přidružené skupině v rámci 

skupiny Universal Robots celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k používání, úpravě, distribuci 

a sublicenci veškerých příspěvků předložených účastníkem v souvislosti s jeho používáním programu 

pro jakékoli účely. Licence je udělena bez jakékoli náhrady nebo závazku vůči účastníkovi. 

11.3 Společnost Universal Robots je oprávněna využívat zpětnou vazbu účastníka a závěry vyplývající z 

příspěvku účastníka za předpokladu, že nezveřejní důvěrné informace účastníka, s výjimkou případů 

povolených podle této dohody. 
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12. DŮVĚRNOST 

12.1 Společnost Universal Robots může účastníkovi poskytnout přístup k neveřejným informacím, včetně 

dat, softwaru, specifikací a směrnic týkajících se obsahu a Universal Robots (dále jen „důvěrné 

informace“), které jsou považovány za důvěrné a chráněné společností Universal Robots. 

12.2 Účastník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Universal Robots nepo-

skytne důvěrné informace žádné třetí straně, včetně přidružených společností nebo dceřiných spo-

lečností. 

12.3 Účastník se dále zavazuje, že nebude používat žádné důvěrné informace pro žádný účel mimo rozsah 

programu, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Universal Robots.  

13. ODŠKODNĚNÍ 

13.1 Účastník souhlasí s tím, že zabezpečí a bude bránit společnost Universal Robots, její distributory a 

obchodní zástupce před jakýmikoli podáními žalob, soudními spory a nároky a zajistí krytí vůči zá-
vazkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastou-

pení), které vyplývají z použití obsahu účastníkem způsobem, který je v rozporu s touto dohodou.  

13.2 Společnost Universal Robots zabezpečuje, chrání a kryje účastníka proti všem nárokům vůči účast-

níkovi, které vyplývají z obsahu porušujícího práva duševního vlastnictví v zemi, kde je obsah pů-
vodně dodán, za předpokladu, že účastník neprodleně písemně upozorní společnost Universal Ro-

bots, asistuje při vyšetřování nebo obhajobě nároku a umožňuje společnosti Universal Robots, aby 

byla výlučně odpovědná a měla pod kontrolou obhajobu a vyřízení takového nároku. 

14. ŽÁDNÉ ZÁRUKY 

14.1 Program a obsah poskytovaný společností Universal Robots podle této smlouvy je poskytovaný „tak, 

jak je“ a může se změnit. Společnost Universal Robots a její dodavatelé se zříkají všech záruk, ať 

výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících 

se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo nevměšování.  

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

15.1 Společnost Universal Robots ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli 

zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo s pou-
žitím programu účastníkem, a to v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

Společnost Universal Robots výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jednání svých partnerů.  
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16. ZÁKONY O KONTROLE VÝVOZU ZBOŽÍ A AUDIT 

Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se kontroly 

zahraničního obchodu a kontroly vývozu, jakož i všechny hospodářské a obchodní sankce, včetně 
(ale nikoliv výhradně) sankcí uložených Spojenými státy (dále jen „USA“) nebo Evropskou unií 

(„EU“) nebo kterýmkoli z jeho členských států. Účastník nebude exportovat ani reexportovat žádnou 

část obsahu přijatého od společnosti Universal Robots v souvislosti s tímto programem do žádné 
země, žádnému subjektu ani osobě, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s platnými exportními 

zákony. Mezi takové předpisy a zákony patří mimo jiné nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, americká 
nařízení o exportní správě, předpisy o mezinárodním obchodu se zbraněmi a programy specificky 

určených státních příslušníků a blokovaných osob (jak jsou tyto podmínky definovány v Kodexu 

federálních právních předpisů USA). 

16.1 Společnost Universal Robots má právo na vlastní náklady prověřit, zda účastník dodržuje podmínky 

této dohody. 

17. PLATNOST A UKONČENÍ 

17.1 Tato dohoda bude platit, dokud nebude vypovězena účastníkem nebo společností Universal Robots, 

jak je uvedeno níže.  Jakékoli podmínky, které by svou povahou měly pokračovat, budou platit i po 

takovém ukončení. 

17.2 Společnost Universal Robots může okamžitě ukončit nebo pozastavit tuto dohodu a všechna práva 

a licence udělené společností Universal Robots podle svého výhradního uvážení, a to z jakéhokoli 

důvodu účinného na základě oznámení společnosti Universal Robots. 

17.3 Účastník může tuto dohodu kdykoli ukončit tím, že přestane využívat svůj přístup do programu a 

veškerý jeho obsah. 

17.4 Po ukončení této smlouvy zanikají okamžitě všechna práva a licence udělené v této smlouvě a účast-

ník musí přestat používat veškerý obsah a trvale smazat veškerý obsah, který má v držení. 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

18.1 Tato dohoda se řídí právními předpisy Dánska s vyloučením kolizních norem a Úmluvou OSN o smlou-

vách o prodeji zboží. 

 


