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Tato Smlouva o předplatném služby mobilní sítě kinematiky v reálném čase (RTK) (dále 
jen „Smlouva“) se uzavírá mezi „Vámi“ (uživatelem mobilní sítě signálu RTK společnosti 
John Deere) a společností John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, 
Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Německo (dále jen „společnost John 
Deere“). Společnost John Deere Vám poskytuje přístup ke své mobilní síti RTK (dále jen 
„Mobilní RTK“) a dále se Vám zavazuje poskytovat po dobu trvání předplatného 
veškeré přidružené služby v souladu s obchodními podmínkami uvedenými níže. 

DŮLEŽITÉ – PŘED PŘÍSTUPEM K SÍTI SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO OBCHODNÍ 
PODMÍNKY. TOTO JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ 
JOHN DEERE UPRAVUJÍCÍ PŘÍSTUP K SÍTI. OBJEDNÁNÍM PŘEDPLACENÉHO 
PŘÍSTUPU K SÍTI VYJADŘUJETE, ŽE PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO 
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD SE NEMŮŽETE NEBO NECHCETE ŘÍDIT 
TĚMITO PODMÍNKAMI, MUSÍTE NEPRODLENĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ SÍTĚ 
A KONTAKTOVAT SPOLEČNOST JOHN DEERE NEBO SVÉHO PŘÍSLUŠNÉHO 
PRODEJCE. TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ VÝHRADNĚ MEZI VÁMI 
A SPOLEČNOSTÍ JOHN DEERE.  ŽÁDNÁ TŘETÍ OSOBA (A TO ANI PRODEJCI 
SPOLEČNOSTI JOHN DEERE) NENÍ OPRÁVNĚNA TUTO SMLOUVU MĚNIT NEBO 
DOPLŇOVAT. 

1 Přístup k síti 

Společnost John Deere Vám tímto uděluje oprávnění k přístupu k síti pro jeden přenosný 
GNSS přijímač (dále jen „Přijímač“), a to na Dobu trvání Smlouvy, přičemž přístup je 
podmíněn dodržováním této Smlouvy (včetně placení předplatného sjednaného před 
podpisem této Smlouvy) po celou Dobu trvání Smlouvy.  Doba trvání Smlouvy je 
vymezena v objednávce nebo v jiných dokumentech uzavřených mezi Vámi 
a společností John Deere. Možnost připojení dalších přijímačů k síti je podmíněna 
uhrazením dalších případných poplatků na základě písemné dohody se společností 
John Deere. Rozumíte a souhlasíte s podmínkou, že přístup k síti v rámci této Smlouvy 
je omezen na území státu, které bylo určeno před podpisem této Smlouvy.  Pro více 
informací o tom, jak v rámci této Smlouvy využívat váš přístup k síti, včetně informací 
o určeném státu, navštivte stránky stellarsupport.deere.com nebo 
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm nebo kontaktujte svého prodejce společnosti 
John Deere. 

Společnost John Deere vám poskytne uživatelské jméno, heslo a adresu internetového 
protokolu (dále jen „Přihlašovací údaje“), aby vám umožnila přístup k síti. Zavazujete 
se, že zachováte důvěrnost přihlašovacích údajů a nesdělíte je žádné třetí osobě. Dále 
souhlasíte, že informace o použití a další obsah, který je vám poskytnut prostřednictvím 
oprávněného použití sítě, zejména údaje o poloze, jsou důvěrné a ve výhradním 
vlastnictví společnosti John Deere a poskytovatelů licencí společnosti John Deere. 

2 Porušení Smlouvy 

Souhlasíte, že v případě porušení kterýchkoli povinností stanovených touto Smlouvou 
má společnost John Deere právo zabránit Vám v dalším přístupu k síti, a rovněž právo 
uplatnit vůči Vám jiné právní prostředky.  Dále se zavazujete k uhrazení veškerých 
přiměřených nákladů, výdajů a poplatků za právní zastoupení, bude-li nutné, aby 
společnost John Deere vůči Vám tuto Smlouvu vymáhala. 

3 Vyloučení a omezení odpovědnosti 

SPOLEČNOST JOHN DEERE POSKYTUJE PŘÍSTUP K SÍTI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. 
SPOLEČNOST JOHN DEERE, JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY A DODAVATELÉ 
VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST, A VY SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE PRÁVA 
POŽADOVAT PO SPOLEČNOSTI JOHN DEERE, JEJÍCH SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 
A DODAVATELÍCH ZÁRUKY PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA NEBO VZNIKLÉ JINÝM 
ZPŮSOBEM ZEJMÉNA S OHLEDEM NA: JAKOUKOLI KONKLUDENTNÍ ZÁRUKU 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ K URČITÉMU ÚČELU, JAKOUKOLI 
KONKLUDENTNÍ ZÁRUKU PLYNOUCÍ Z PLNĚNÍ SMLOUVY, JEDNÁNÍ NEBO 
OBCHODNÍHO POUŽITÍ, JAKOUKOLI ZÁRUKU PŘESNOSTI A DOSTUPNOSTI SÍTĚ, 
JAKOUKOLI ZÁRUKU ZACHOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEPORUŠOVÁNÍ 

https://stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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JINÝCH PRÁV A JAKOUKOLI JINOU ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLI PRÁVNÍ 
TEORIE, VČETNĚ PRÁVA OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ, PRÁVA UPRAVUJÍCÍHO 
NEDBALOST ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍHO PRÁVA, NEBO JINÉHO 
PLATNÉHO PRÁVA ČI PRÁVA EKVITY.  SPOLEČNOST JOHN DEERE, JEJÍ 
PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODAVATELÉ ROVNĚŽ VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ 
JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST NEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO 
ÚPLNOSTI ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU VYTVÁŘENY V SÍTI NEBO KTERÉ JSOU JEJÍM 
PROSTŘEDNICTVÍM DOSTUPNÉ.   

ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO JINÉ POTVRZENÍ SKUTEČNOSTÍ, ZEJMÉNA 
PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE FUNKCÍ NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ SÍTĚ, NEBUDE 
POVAŽOVÁNO ZA ZÁRUKU POSKYTNUTOU SPOLEČNOSTÍ JOHN DEERE, JEJÍMI 
SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI NEBO DODAVATELI.  

PŘIJÍMÁTE RIZIKA SPOJENÁ S POKRYTÍM BEZDRÁTOVOU SÍTÍ.  SPOLEČNOST 
JOHN DEERE, JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY ANI DODAVATELÉ (VČETNĚ 
PŘÍSLUŠNÝCH DODAVATELŮ BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE) NEPONESOU VŮČI 
VÁM ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ NÁROK NEBO ŠKODU SOUVISEJÍCÍ NEBO 
PLYNOUCÍ Z JAKKOLI OMEZENÉHO POKRYTÍ SÍTÍ, VČETNĚ VÝPADKŮ SÍTĚ 
ZPŮSOBENÝCH ÚDRŽBOU NEBO AKTUALIZACÍ SÍTĚ.  SPOLEČNOST JOHN 
DEERE, JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ OSOBY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU VŮČI VÁM 
ANI JINÉ TŘETÍ OSOBĚ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, 
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ 
ŠKOD SOUVISEJÍCÍCH SE ZTRÁTOU ÚRODY, POŠKOZENÍM PŮDY, UŠLÝM 
ZISKEM, ZTRÁTOU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEBO ZTRÁTOU DOBRÉ POVĚSTI, 
ZTRÁTOU MOŽNOSTI UŽÍVAT VYBAVENÍ NEBO SLUŽBY, NEBO POŠKOZENÍ 
PODNIKÁNÍ ČI POVĚSTI Z DŮVODU PLNĚNÍ NEBO NEPLNĚNÍ KTERÉHOKOLI 
ASPEKTU TÉTO SMLOUVY, AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÉ 
JEDNÁNÍ, A NEHLEDĚ NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOSTI JOHN DEERE, JEJÍM 
SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM NEBO JEJÍM DODAVATELŮM OZNÁMENA MOŽNOST 
VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI JOHN 
DEERE, JEJÍCH SPŘÍZNĚNÝCH OSOB NEBO JEJÍCH NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE V RÁMCI TÉTO 
SMLOUVY ZAPLATILI VY SPOLEČNOSTI JOHN DEERE.  

Omezení odpovědnosti specifikované výše se nevztahuje na případy úmrtí nebo újmy na 
zdraví osob způsobené nedbalostí na straně společnosti John Deere, a to v rozsahu, 
v jakém je takové omezení odpovědnosti zakázáno příslušnými zákony. 

4 Ochrana soukromí a osobních údajů 

V souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů platí Oznámení o ochraně osobních 
údajů pro službu Mobilní RTK a Oznámení o ochraně osobních údajů pro portál 
MyJohnDeere™. Prostudujte si také naše Podnikové prohlášení o ochraně soukromí, 
které je dostupné ve vašem jazyce na adrese deere.com/agreements. 

5 Prohlášení a záruky 

Prohlašujete a zaručujete, že přístup k síti budete využívat pouze pro své potřeby a svá 
přístupová práva nebo předplatné neposkytnete, nepronajmete ani nebudete sdílet 
s žádnou třetí osobou, pokud to tato Smlouva výslovně nepřipouští. Dále prohlašujete 
a zaručujete, že přístup k síti nebudete využívat způsobem, který by vedl k překročení 
počtu přijímačů stanoveného Vaším předplatným. Prohlašujete a zaručujete, že máte 
odpovídající znalosti k používání GPS systémů takového typu, který lze použít v naší 
síti, a že nezávisle vyhodnotíte přesnost a hodnotu veškerých údajů získaných 
prostřednictvím naší sítě. Prohlašujete a zaručujete, že budete dodržovat veškeré 
předpisy, zákony, pravidla a nařízení, která se vztahují k použití sítě, a že jste získali 
potřebné licence, povolení, školení a oprávnění pro přístup k síti nebo jejímu používání.  

6 Postoupení/převod 

1.1. Zvýhodněné/bezplatné předplatné služby Mobilní RTK společnosti John Deere 

https://www.deere.com/agreements
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1.1.1. Zvýhodněné/bezplatné předplatné služby Mobilní RTK společnosti John 
Deere nelze po jeho první aktivaci až do skončení jeho platnosti převést na 
jiného koncového uživatele. 

1.2. Zakoupené předplatné služby Mobilní RTK. Tuto smlouvu můžete převést na 
jiného koncového uživatele nebo ji postoupit na takového uživatele (dále jen 
„Nabyvatel“) pouze za následujících podmínek:   

1.2.1. Zaprvé musíte před postoupením Nabyvateli poskytnout kopii této 
Smlouvy nebo mu sdělit, jakým způsobem může získat online kopii této 
Smlouvy, a dát mu dostatečný čas k pročtení jejích podmínek a k tomu, aby 
se poradil se svým právním zástupcem, pokud si to přeje.  Před 
postoupením této Smlouvy si musí nejprve Nabyvatel zřídit webový profil 
u společnosti John Deere, který si může vyžádat na adrese 
myjohndeere.com nebo s pomocí prodejce společnosti John Deere. 

1.2.2. Zadruhé musíte od Nabyvatele získat potvrzení, že rozumí těmto 
podmínkám a je ochotný být jimi vázán namísto Vás. 

1.2.3. Zatřetí, jakmile od Nabyvatele obdržíte potvrzení, že rozumí těmto 
podmínkám a souhlasí s tím, aby jimi byl vázán, musíte záměr postoupit 
tuto Smlouvu Nabyvateli oznámit společnosti John Deere. V tomto 
oznámení musíte identifikovat Nabyvatele a prohlásit a zaručit společnosti 
John Deere, že Nabyvatel potvrdil, že rozumí těmto podmínkám a souhlasí, 
aby jimi byl vázán namísto Vás.  Oznámení podle tohoto odstavce musí být 
doručeno společnosti John Deere prostřednictvím prodejce společnosti 
John Deere, který si za tuto službu může účtovat poplatek. 

1.2.4. Poté jste oprávněni tuto Smlouvu postoupit Nabyvateli s tím, že se 
Nabyvatel zaváže, že bude touto Smlouvou vázán jako zákazník, 
a případně oproti jinému plnění, na kterém jste se Vy a Nabyvatel dohodli. 
Po přijetí Vašeho oznámení o postoupení (jak je popsáno výše) společnost 
John Deere elektronicky oznámí Nabyvateli, že došlo k postoupení této 
Smlouvy Nabyvateli a že se využívání služeb řídí těmito obchodními 
podmínkami. 

1.2.5. Bude-li to relevantní, Vy i Nabyvatel souhlasíte s tím, že společnost John 
Deere je oprávněna postoupit a postoupí tuto Smlouvu své 100% vlastněné 
dceřiné společnosti. Jakékoli takové postoupení společností John Deere 
nabude účinnosti okamžitě po Vašem postoupení této Smlouvy. 

1.2.6. Společnost John Deere může s postoupením podle svého výhradního 
uvážení souhlasit nebo jej odmítnout; jakékoli zamýšlené postoupení je bez 
souhlasu společnosti John Deere neplatné. Elektronické oznámení 
Nabyvateli (jak je popsáno výše) představuje souhlas společnosti John 
Deere s postoupením této Smlouvy Nabyvateli. Společnost John Deere je 
dále oprávněna požadovat, aby Nabyvateli vyhotovil osvědčení o převzetí 
závazku, a to ve formě požadované společností John Deere a v době před, 
při nebo kdykoli po takovémto postoupení. Uznáváte a souhlasíte, že bez 
ohledu na postoupení zůstáváte spolu s Nabyvatelem (a případně jakýmkoli 
dalším Nabyvatelem) společně a nerozdílně odpovědni za všechny platební 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a dále uznáváte a souhlasíte, že 
nesete výhradní odpovědnost za jakoukoli škodu a újmu plynoucí z vašeho 
neúplného, neplatného, částečného, nevykonatelného nebo jinak 
závadného postoupení této Smlouvy. 

7 Jiná ustanovení 

1.3. Rozhodné právo a výhradní soudní příslušnost. Podmínky této Smlouvy se 
řídí a vykládají v souladu s platným hmotným právem Spolkové republiky 
Německo. Výlučnou příslušnost ohledně jakékoli nesrovnalosti či sporu 
v souvislosti s těmito podmínkami (dále jen „Žaloba“) mají příslušné soudy 
v Mannheimu. Podmínky této Smlouvy se neřídí kolizními normami jakéhokoli 
právního řádu ani Úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje. 

http://www.myjohndeere.com/
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1.4. Oddělitelnost. Bude-li jakákoli část této Smlouvy prohlášena za neplatnou nebo 
nevykonatelnou, platnost nebo vykonatelnost zbývajících částí tím nebude 
dotčena a tyto části budou nadále platné a účinné, jako kdyby byly neplatné 
nebo nevykonatelné části z této Smlouvy odstraněny. 

1.5. Úplné ujednání. Tato Smlouva a veškeré další smlouvy, které jsou v ní 
výslovně zmíněny, společně s jakýmikoli podmínkami, oznámeními, zásadami, 
pokyny nebo směrnicemi případně zveřejněnými na internetových stránkách 
zákaznické podpory, a se všemi dodatky, úpravami a změnami výše uvedených 
dokumentů, představují úplné ujednání mezi smluvními stranami, které 
nahrazuje veškerá předchozí jednání a dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi 
smluvními stranami, které se týkají výše uvedeného. Jakékoli další podmínky 
použití, které jsou součástí objednávky nebo podobného dokumentu, jsou 
neplatné a neúčinné a nepovedou ke změně, přidání nebo zrušení podmínek 
této Smlouvy. 


