
Smluvní podmínky 

Děkujeme Vám za používání našich aplikací a služeb (dále jen „Služby“). Služby poskytuje společnost 

TESCO SW a.s., se sídlem na adrese tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc – Hodolany 779 00, IČ: 25892533, 

zapsaná pod spisovou značkou B.2530 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „společnost Tesco SW“). 

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

přečtěte. 

Tyto smluvní podmínky se vztahují na Vaše používání Služby a námi nabízených produktů, funkcí, 

aplikací, služeb, technologií a softwaru, s výjimkou případů, kdy výslovně uvedeme, že se použijí 

samostatné smluvní podmínky (a nikoli tyto). 

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. Upozornění na změny 

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 Tesco SW. 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. 

Naše služby 

Našim cílem je usnadnění správy domácnosti a života. Abychom tohoto cíle dosáhli, poskytujeme 

produkty a služby popsané níže: 

 Poskytujeme Vám aplikaci Elia 

 Zkoumáme způsoby zlepšení našich služeb: Jedním ze způsobů zlepší našich služeb je analýza 

dat a porozumění tomu, jak lidé naše produkty používají. 

K použití Služby budete potřebovat účet Elia. Každý uživatel si vytváří vlastní účet. Aby byla zaručena 

bezpečnost Vašeho účtu Elia, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na Vašem účtu Elia 

neste plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran nepoužívejte stejné heslo jako pro účet Elia. 

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 

jiný 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. 

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další 

informace. Zasílání některých informací můžete zrušit. 

Služby jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval 

vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů. 

Služby společnost Tesco SW neustále upravuje a vylepšuje. Může průběžně přidávat či odebírat funkce 

a také může pozastavit či ukončit celou službu. 

Používání služeb společnosti Tesco SW můžete kdykoli ukončit. Společnost Tesco SW vám také může 

poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení. Jestliže určitou 

službu přestane společnost Tesco SW poskytovat, zašle uživatelům s předstihem upozornění a umožní 

jim získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný. 

Ochrana osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tesco SW popisují, jak při používání služeb zacházíme s 

Vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí.  

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.  

Společnost Tesco SW vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a 

nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám společnost Google 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 Tesco SW písemné povolení. 

Záruky a odpovědnost 

Společnost Tesco SW poskytuje služby na úrovni znalosti a péče, které jsou přiměřené v daném sektoru 

služeb. Společnost Tesco SW vynaloží přiměřené úsilí a péči k tomu, aby Vám poskytovala produkty a 

zajistila bezpečné a bezchybné prostředí. Společnost Tesco SW však nezaručuje, že produkty budou 

vždy fungovat bez přerušení, zpoždění nebo nedostatků.  

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese společnost Tesco SW odpovědnost za ušlý zisk, 

ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné škody nebo náhradu škody se 

sankční funkcí. Ve všech případech platí, že společnost Tesco SW neponese odpovědnost z žádné ztráty 

či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. 


