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Uzavřením smlouvy o poskytování  Služeb Somfypro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace zároveň akceptujete  tyto Podmínky poskytování služebSOMFY, 
dále specifické podmínky vztahující se na jednotlivé produkty Somfya případnou 
Prodejní dokumentaci .Tímto vás žádáme, abyste si tyto dokumenty předložené při 
uzavření smlouvy o poskytování Služeb Somfy pečlivě přečetli.Dokumenty jsou 
k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti SOMFY (www.somfy.cz). 
 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOMFY 
PRO DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ SYSTÉMY DOMÁCÍ AUTOMATIZACE 

Platné proČESKOU REPUBLIKU 

Datum účinnosti: 20.7.2015 

 

PREAMBULE 
 
Těmito podmínkami se řídí smluvní vztah mezi SOMFY, spol. 
s r.o., se sídlem Praha 5 – Zličín, Na Radosti 413, PSČ 155 21, 
IČ 250 70 941, společnostízapsanouv obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
47103(dále jen „SOMFY“) a „Uživatelem“ definovaným níže. 
 

Článek 1-DEFINICE POJMŮ 
 
UŽIVATEL: fyzická či právnická osoba se sídlem v České 
republice, která uzavře smlouvu oposkytování Služeb Somfy 
pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace, 
jednajícíjako podnikatel nebo jako spotřebitel, tj. fyzická 
osoba jednající  mimo rámec své podnikatelské činnostinebo 
 mimo rámecsamostatnéhovýkonu svéhopovolání. Uživatel 
je koncovým uživatelem zařízení.  
 
SYSTÉMY DOMÁCÍ AUTOMATIZACE: řešení systému domácí 
automatizace využívající jednu či více technologií 
kompatibilních se Službami Somfy nabízenými v souladu 
s těmito podmínkami.  
 
DOMÁCÍ AUTOMATIZACE: domácí automatizace je systém 
elektronických informací a telekomunikačních technologií 
užívaných v budovách. Řešení domácí automatizace 
společnosti SOMFY zvyšují míru vašeho pohodlí (např. 
automatizace, centralizace řídicích systémů a programování) 
a bezpečnosti (např. alarmy) a přispívají k energetickým 
úsporám(např. automatizací vašeho domova). 
 
SLUŽBA PŘÍSTUPU K INTERNETU: je služba poskytovaná třetími 
stranami – operátory (poskytovateli přístupu k internetu) – 
umožňující Uživatelům přístup k Internetové síti.  
 
INTERNETOVÁ SÍŤ: celosvětová síť umožňující výměnu 
elektronických dat prostřednictvím sítí elektronické 
komunikace, přístupná všem osobám s příslušným 
počítačovým vybavením. 
 
ADSL MODEM/INTERNET BOXnebo jakékoli jiné zařízení 
schopnésdílet přístup k internetu (pomocí RJ45 zásuvky): 

koncové zařízeníumožňující přístup k internetu. Toto zařízení 
uživatelům poskytuje třetí strana, která není stranou 
tétoSmlouvy, na základě smlouvy o poskytování Služby 
přístupu k internetu. 
 

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE: osobní přístupové kódy umožňující 
Uživateli přihlášení ke Službám Somfy pro dálkově ovládané 
Systémy domácí automatizace a přístup k nim. 
 
PRODEJNÍ DOKUMENTACE: dokumenty smluvní povahy, s nimiž 
byl Uživatel seznámen a jež obsahují specifické podmínky 
užívání jednotlivých produktů Somfy (specifické technické 
podmínky a podrobný popis služeb nabízených společností 
SOMFY a případně ceník služeb). Tato dokumentace tvoří 
nedílnou součást Smlouvy a je rovněž k dispozici na našich 
webových stránkách www.somfy.cz.  
 
Smlouva: tyto podmínky poskytování služeb Somfy pro 
dálkově ovládané systémy domácí automatizace řádně 
schválené Uživatelem. 
 

Článek2-PŘEDMĚT 
Předmětem těchto Smluvje stanovení standardních 
podmínek, za nichž SOMFY poskytuje Uživateli Služby Somfy 
pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace.Somfy 
poskytne Uživateli služby Somfy pro dálkově ovládané 
systémy domácí automatizace zdarma (podmíněno 
pořízením a instalací zařízení). Somfy si nicméně ponechává 
právo změnit v budoucnu toto ustanovení dle podmínek 
stanovených v Článku 14, odstavci 14a) těchto podmínek 
poskytování služeb. 
 

Článek3-POPIS SLUŽEB SOMFY PRO DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ SYSTÉMY 

DOMÁCÍ AUTOMATIZACE 
 
Služby poskytované dle těchto podmínek umožňují Uživateli 
prostřednictvím telekomunikačních technologií řídit a 
programovat Systémy domácí automatizace, zejména na 
dálku mimo domov.  
Podrobný popis každé Služby nalezne Uživatel ve 
specifických podmínkách platných pro používání jednotlivých 
produktů Somfy a případně v příslušné Prodejní 
dokumentaci.  
 

Článek4–TECHNICKÉPODMÍNKY 
 
Přístup ke Službám Somfy pro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace je poskytován za předpokladu 
splnění všech následujících podmínek: 
 
4-. a) Dostupnostkompatibilních Systémů domácí 
automatizace v Uživatelově domově 
 
Produktypro domácí automatizaci spojené se Službami 
Somfy musí obsahovat kompatibilní komunikační protokol: 
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« Radio Technology Somfy »,« io-homecontrol® » nebo jiný 
protokol kompatibilní s nabídkou Služeb Somfy pro dálkově 
ovládané zařízení pro domácí automatizaci.   
 
Systémy domácí automatizace musí být instalovány a 
používány v souladu s Instalačními pokyny poskytnutými 
Uživateli při nákupu produktů.V případě nesprávné funkce 
Systémů domácí automatizace se Uživatel řídí prodejními a 
záručními podmínkami platnými při nákupu produktů.  
 
4.b) Připojení Systémů domácí automatizace ke 
kompatibilnímu telekomunikačnímu zařízení 
 
Uživatel musí vlastnit Systémy domácí automatizace 
připojené následujícím způsobem k telekomunikačnímu 
zařízení: 
 
* Telekomunikační zařízení pro Internet 
Uživatel musí vlastnit následující zařízení: 
 
- KompatibilníADSL Modem nebo Internet Box  
Seznam kompatibilních ADSL Modemůa Internet boxů 
nalezne Uživatel na webových stránkách www.somfy.cz, 
případněmůže požádat o radu prodejce.  
Konfigurace Internet boxu/ADSLmodemu je výhradní 
odpovědností Uživatele. SOMFYnenese odpovědnost za 
nesprávné nastavení 
 
- Služba přístupu k internetu 
Za účelem přístupu ke Službám Somfy pro dálkové ovládání 
musejí být Systémy domácí automatizace připojeny k 
Internet Boxu,ADSL Modemu nebo jakémukoli jinému 
zařízení, které bude schopnésdílet přístup k internetu 
(pomocí RJ45 zásuvky)trvale připojenému k Internetu. 
 
Přístup ke Službě Somfy pro dálkové ovládání je podmíněn 
situováním Uživatele v územní oblasti s internetovým 
připojením prostřednictvím telefonní linky, WiFi nebo 
optického vlákna, který má uzavřenu smlouvu na 
poskytování internetových služeb. 
 
SOMFYtímto Uživatele upozorňuje, že možné výpadky 
elektrické energie mohou vést k částečnému nebo úplnému 
omezení funkčnosti produktu závislého na elektrickém 
napájení (viz návod k produktu).V tomto ohledu je 
povinností Uživatele, aby učinil veškeré kroky nezbytné 
k zabránění takové situace. 
 
* případně: přístup k telefonní službě(pokud je k dispozici 
ovládání prostřednictvím telefonu: viz příslušná Prodejní 
dokumentace) 
 
Uživatel musí mít s poskytovatelem telefonních služeb 
sjednánu smlouvu o poskytování telefonních služeb a 
zajistit funkčnost telefonní linky po celou dobu poskytování 
Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí 
automatizace. 
 
Poznámka: Služby Somfypro dálkově ovládané Domácí 
automatizační systémy využívající přístup k internetu 
prostřednictvím jakékoli technologie, která může být 
značně omezena z důvodu technologie používané 
samotným telekomunikačním systémem. Somfyv tomto 
případě nenese odpovědnost. 

 
4. c) Kompatibilní technické zařízení a zařízení informačních 
technologií 
 
Odpovědnost za kontrolu kompatibility konfigurace 
technického zařízení a zařízení informačních technologií 
(např. softwaru, operačních systémů, atd.) se Službami 
Somfy pro dálkové ovládané Systémy domácí automatizace 
nese uživatel. 
 
4. d)Platná e-mailová adresa 
Uživatel musí vlastnit platnou e-mailovou adresu po celou 
dobu poskytování Služeb. V případě změny e-mailové 
adresy Uživatel uvědomí společnost Somfy.  
Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním důležitých 
informací souvisejících se sjednáním a uzavřením 
Smlouvyjako potvrzení registrace požadovaných služeb a 
postupů pro přístup ke Službám Somfy pro dálkově 
ovládané Systémy domácí automatizacevčetně 
přihlašovacích údajů.  
 
Doručení zprávy elektronické pošty probíhá teoreticky 
téměř okamžitě. Z důvodů vylučujících odpovědnost 
společnosti SOMFY však může dojít ke zpoždění přenosu 
zprávy způsobenému povahou internetové sítě. 
SOMFY za žádných okolností nenese odpovědnost za 
takové zpoždění s výjimkou případů způsobených 
zaviněným porušením povinnosti ze strany společnosti 
SOMFY. 
 

Článek5-POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEBSOMFY 
 
Postup uzavření smlouvy o poskytování služebSomfy je 
popsán v příslušnéProdejní dokumentaci či návodech k 
produktu. 
 

Článek6- UŽÍVÁNÍ SLUŽEB 
 
6. a) Používání přihlašovacích údajů 
 
Přístup ke Službám Somfy pro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace je poskytován na základě zřízení a 
zadání Přihlašovacích údajů.  
 
U některých produktů Somfy si Uživatel může zvolit vlastní 
Přihlašovací údaje (viz příslušná Prodejní dokumentace). 
V takovém případě se Uživatel bude řídit veškerou platnou 
legislativou a nebude porušovat veřejnou morálku či veřejný 
pořádek. V opačném případě si společnostSOMFYvyhrazuje 
právo zamítnout zvolené Přihlašovací údaje. 
 
Tyto Přihlašovací údaje jsou osobní a důvěrné.  
 
Společnost SOMFY z bezpečnostních důvodů doporučuje 
Uživateli Přihlašovací údaje pravidelně měnit a dbát, aby je 
neposkytl třetím stranám mimo své blízké osoby. Společnost 
SOMFY důrazně doporučuje zdržet se jiného využívání 
Přihlašovacích údajů. Uživatel nese výhradní odpovědnost za 
jejich používání včetně používání ze strany členů rodiny 
s výjimkou případů prokázání porušení povinnosti 
společnostíSOMFY. 
 
6. b)  ZměnaPřihlašovacíchúdajů 
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Uživatel může změnit své Přihlašovací údaje prostřednictvím 
domovské stránky osobního účtu na webových 
stránkáchwww.somfy.cz. V případě potíží může Uživatel 
rovněž požádat o změnu zasláním emailu na: 
somfy@somfy.cz. 
 
SOMFYmůže změnit Přihlašovací údaje z technických či 
bezpečnostních důvodů nebo pokud to vyžadují příslušné 
orgány. V takovém případě s výjimkou naléhavých případů 
společnost SOMFYpísemně uvědomí Uživatele alespoň 10 
dní před provedením změny. 
 
 
6. c) Ztráta, založení či zcizení Přihlašovacích údajů 
 
V případě ztráty či neoprávněného použití Přihlašovacích 
údajů Uživatel okamžitě poštou či telefonicky uvědomí 
oddělení služeb zákazníkům (kontaktní údaje v čl. 11, 
„Podpora/kontakt“). Společnost SOMFY pak může 
bezodkladně pozastavit přístup ke Službám Somfy pro 
dálkově ovládané Systémy domácí automatizace. Poté, co 
Uživatel potvrdí ztrátu či neoprávněné použití Přihlašovacích 
údajů včetně předložení důkazu a kopie dokladu totožnosti, 
zašle mu společnost SOMFYnové Přihlašovací údaje, a to 
doporučeným dopisem s doručenkou do 10 dnů od doručení 
příslušného prohlášení. 
 
SOMFYnenese odpovědnost za nesprávnost či nepřesnost 
poskytnutých informací. 
 
6. d) Přesun a/nebo prodej Systémůdomácí automatizace 
 
Uživatel odebírá Služby Somfy pro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace na přísně osobním základě. Jejich další 
prodej je zakázán.  
 
Pokud se Uživatel přestěhuje a/nebo chce Systémy domácí 
automatizace prodat (např. v případě prodeje domu včetně 
alarmu), uvědomí společnost SOMFY elektronickou poštou 
(kontaktní údaje viz čl. 11, „Podpora/Kontakt“). 
Za účelem získání nových Přihlašovacích údajů zašle nový 
vlastník elektronickou poštou žádost o registraci na dálkově 
ovládané Služby Somfydo oddělení služeb zákazníkům 
(adresa viz čl. 11, „Podpora/Kontakt“), přičemž přiloží kopii 
dokladu o koupi boxu od předchozího vlastníka včetně 
kontaktních údajů předchozího vlastníka. Nové Přihlašovací 
údaje nabývají účinnosti doručením zprávy elektronické 
pošty zaslané společností SOMFY novému vlastníkovi. 
Po novém vlastníkovi může být požadováno zaplacení 
manipulačních poplatků. 
 
V případě stěhování je Uživatel povinen resetovat veškeré 
své technické a telekomunikační zařízení a zařízení 
informačních technologií určené k použití se Službami Somfy 
pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace. 
 

Článek 7-UŽÍVÁNÍ SLUŽEB 
 
S výjimkou případů prokazatelného porušení povinnosti 
společnostíSOMFY nese Uživatel výhradní odpovědnost za 
veškeré užívání Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace,které je neoprávněné a/nebo může 
způsobit škodu.  
 

Uživatel se zavazuje užívat Služby Somfy pro dálkově 
ovládané Systémy domácí automatizace odpovědně a pro 
zákonné účely a respektovat práva a osobní svobodu všech 
osob (např. právo na soukromí) a veřejný pořádek. Uživatel 
není oprávněn užívat Služby Somfy pro dálkově ovládané 
Systémy domácí automatizace pro komerční účely.  
 
Uživatel je zejména povinen podniknout veškeré nezbytné 
kroky, aby osobně zajistil realizaci opatření pro všechny 
případy, kdy by služby použil nezletilý či jiný člen jeho 
domácnosti (Uživatel musí především zajistit zachování 
důvěrnosti Přihlašovacích údajů). 
 

Článek 8-ÚDRŽBA A TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ NUTNÁ K ZAJIŠTĚNÍ 

KVALITY SLUŽBY 
 
Výjimečně, pro účely údržby, za účelem řešení technických 
problémů či pro operace určené ke zlepšení kvality svých 
služeb může společnost SOMFY dočasně pozastavit přístup 
ke svým službám.SOMFYse zavazuje uvědomit Uživatele 
elektronickou poštou.  
 
V případě přerušení poskytování Služeb Somfy pro dálkově 
ovládané Systémy domácí automatizace se Uživatel se svými 
dotazy či stížnostmi může obrátit na oddělení služeb 
zákazníkům společnosti SOMFY (kontaktní údaje v čl. 11 
„Podpora/Kontakt“). 
 
Společnost Somfyneustále usiluje o zvyšování kvality svých 
Služeb. Z tohoto důvodu je společnost Somfy může 
aktualizovat. Aktualizace mohou obsahovat opravy chyb, 
ergonomická zlepšení řešení HMI (HomeMachine 
Interface)pro sledování Systémů domácí automatizace či 
vylepšení funkčnosti. Tyto aktualizace jsou prováděny po 
informování Uživatele dle Článku 14- „Změny smlouvy“. 

ČLÁNEK 9 - ODPOVĚDNOST 

 

9. a) Odpovědnost Uživatele 

 

Proces uzavírání smlouvy o poskytování Služeb Somfy pro 

dálkově ovládané Systémy domácí automatizace probíhá 

na odpovědnost Uživatele.  

 

Uživatel je odpovědný za řádnou instalaci kompatibilních 

zařízení a řádné užívání Služeb Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace. Konkrétně je Uživatel 

oprávněn vytvářet a definovat profily umožňující 

automatické zasílání příkazů do zařízení (např. okenicím či 

roletám). Uživatel zajistí, aby tyto profily neohrožovaly 

bezpečnost obyvatel domu/bytu a provozovaných 

produktů. Na Uživateli je zkontrolovat nebo si nechat 

zkontrolovat vhodnost jeho zařízení a zajistit, aby bylo 

užíváno v souladu s aktuálními standardy a předpisy. 

 
Systémy domácí automatizace zasílají informace 
prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. 
Internetu). Služby Somfy pro dálkově ovládané Systémy 
domácí automatizace jsou tedy závislé na řádné funkci 
těchto telekomunikačních sítí a zařízení. SOMFYnenese 
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odpovědnost za potenciální nespolehlivost či nedostupnost 
Služby přístupu k internetu. Uživatel je povinen zajistit 
řádnou funkci Služby přístupu k internetu. 

 

Možnosti elektronické pošty: informace zasílané 

informační službou prostřednictvím elektronické pošty jsou 

doplňkovými informacemi o stavu senzorů. Nejedná se o 

systém vzdáleného dohledu. Před zásahem třetí strany 

(např. hasičů či obdobných složek) ověřte, zda informace 

zaslané naší službou odpovídají skutečnosti. SOMFYnenese 

odpovědnost za defekty informačního systému způsobené 

nedostatečnou ostražitostí Uživatele či porušením pravidel 

nebo rad poskytnutých pro účely užívání služby.  

 

9. b) Odpovědnost společnostiSOMFY 

 

Společnost SOMFYnese odpovědnost za řádné plnění svých 

smluvních povinností dle této Smlouvy a dodržování 

aktuálně platných zákonů a standardů.  

 

S výjimkou případů prokázaného porušení povinnosti na 

straně společnosti SOMFYnenese společnost SOMFY 

odpovědnost v případě neplnění či neúplného plnění této 

Smlouvy na straně Uživatele (nebo osob, za něž Uživatel 

nese odpovědnost) či třetí strany, zejména v těchto 

případech: 

- nedodržení pravidel a pokynů k užívání produktů a Služeb 

pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace 

- nesprávná konfigurace telekomunikačních a technických 

zařízení a zařízení informačních technologií 

- nefunkčnost připojení k Internetu nebo elektrických 

obvodů obydlí. 

ČLÁNEK 10–OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 

 

Strany této Smlouvy neponesou odpovědnost za neplnění 

svých povinností či jejich části, pokud je takové neplnění 

způsobeno okolností vylučující protiprávnost. 

 

Jak je výslovně ujednáno, za okolnost vylučující 

protiprávnost jsou považovány níže uvedené události bez 

ohledu na to, zda tyto události byly neodvratitelné, 

nepředvídatelné a povahou vnější, pokud byly mimo 

působnost Stran a dokonce i pokud jejich působení bylo jen 

částečné: 

- zákazy či omezení poskytování telekomunikačních 

služeb státními orgány, zejména přerušení poskytování 

Služby výslovně požadované příslušným orgánem státní 

správy či soudním orgánem, 

- přerušení dodávek energie, nefunkčnost a/nebo 

přerušení komunikačních sítí včetně přístupu k Internetu, 

- kolaps a/nebo sabotáž telekomunikační 

infrastruktury, softwarové pirátství 

- požár, zásah blesku, povodeň a další přírodní 

katastrofy, poškození vodou, extrémní povětrnostní 

podmínky, poškození, epidemie, nepokoje, válka, občanská 

válka, revoluce, napadení, výbuch, vandalismus. 

- všeobecná či částečná stávka 

 

Tyto události představují okolnosti vylučující protiprávnost, 

ať již mají dopad na společnost SOMFY či její dodavatele. 

Okolností vylučující protiprávnost je pozastaveno plnění 

povinnosti z této Smlouvy po dobu jejího trvání a po dobu 

působení jejích následků. 

 

Pokud však následky okolnosti vylučující protiprávnost trvají 

déle než třicet (30) po sobě jdoucích dnů, má kterákoli ze 

Stran plné právo vypovědět tuto Smlouvu zasláním 

oznámení o svém rozhodnutí druhé Straně dopisem 

s doručenkou, přičemž takovou výpovědí nevzniká žádné ze 

Stran nárok na žádnou náhradu. Výpověď nabývá účinnosti 

uplynutím lhůty nejvýše patnácti (15) dnů od dne odeslání 

výpovědi. 
 

ČLÁNEK 11- DŮVĚRNOST A OSOBNÍÚDAJE 

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá 

automaticky. Dle zákonů České republiky, zejména Zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je 

automatizované zpracování osobních údajů podmíněno 

registrací u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Informace shromažďujeme dvěma způsoby: 

- Informace, které nám poskytnete v rámci procesu uzavření 

smlouvy na poskytování Služeb Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace. 

 

- Informace týkající se jména Uživatele a dalších údajů o jeho 

totožnosti jsou nutné ke správě Uživatelova účtu. Při 

vytváření účtu je Uživateli položena otázka, zda chce 

dostávat doplňkové informace obchodní povahy a zda 

souhlasí s využitím svých údajů ze strany společnosti SOMFY 

a jejích partnerů pro obchodní účely. 

 

- Informace, které dostáváme na základě vašeho užívání 

Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí 

automatizace. 

 

Za účelem provozování Služeb Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace můžeme shromažďovat 

informace o zařízení (technické informace o konfiguraci 

vašeho boxu Domácí automatizace, technická data včetně 

konfiguračních parametrů připojených zařízení pro Domácí 

automatizaci včetně konfiguračních parametrů).Tyto 

informace jsou nezbytné k realizaci Služeb Somfy pro 

dálkově ovládané Systémy domácí automatizace. Tyto 
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informace jsou ukládány a spravovány na našich serverech 

po celou dobu poskytování služeb.Anonymní technické 

informace o využívání vašeho zařízení můžeme využívat ke 

statistickému zpracování. Anonymní statistické zpracování 

nám pomáhá zlepšovat naše služby a lépe tak uspokojovat 

vaše potřeby. Tyto informace o zařízeních nejsou v žádném 

případě poskytovány třetím stranám a využívány pro jiné 

účely bez vašeho výslovného souhlasu. 

A konečně, za účelem provozování těchto služeb musí 

společnost SOMFY poskytovat tyto získané informace 

společnostem poskytujícím služby správy a podpory 

počítačových serverů. Tyto mohou používat vaše osobní 

údaje pouze při přísném dodržování vašich práv na ochranu 

osobních údajů. Společnost SOMFYmůže rovněž využívat 

výše uvedené informace s cílem nabízet obdobné produkty 

a/nebo služby svým Uživatelům (přímý marketing).  

Dle uvedeného zákonamá Uživatel trvalé právo přístupu, 

opravy a blokování veškerých osobních údajů. Uživatel může 

toto své právo využít zasláním dopisu nebo zprávy 

elektronické poštys uvedením svého příjmení, jména, 

sériového čísla zařízení a kopie svého průkazu totožnosti 

oddělení služeb zákazníkům společnosti SOMFY (kontaktní 

údaje v čl. 12, „Podpora/Kontakt“).. 

Další informace o postupech sběru osobních údajů 

společností SOMFYprostřednictvím webových stránek a 

jejich používání jsou Uživateli k dispozici v sekci „Osobní 

údaje“ na webových stránkáchwww.somfy.cz.  

 

článek 12- PODPORA-KONTAKT 

 

Oddělení služeb zákazníkům společnosti SOMFYmůže 

Uživateli pomoci v těchto záležitostech: 

 

* stížnosti týkající se Služeb Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace. 

Telefon:  +420 267 910 007(zpoplatněno dle běžného tarifu) 

Elektronická pošta: somfy@somfy.cz nebo prostřednictvím 

kontaktního formuláře v části „Kontaktovat Somfy“ na 

www.somfy.cz 

 

* požadavky na informace a rady k používání produktů 

Somfy 

Telefon: +420 267 910 007(zpoplatněno dle běžného tarifu) 

Elektronická pošta: somfy@somfy.cz 

 

Pro veškerou poštovní korespondenci: 

 

SOMFY, spol. s r.o., Praha 5 - Zličín, Na Radosti 413, PSČ 

15521  

 

Ve veškeré komunikaci, tj. elektronické, poštovní či 

telefonické, adresované společnosti SOMFY bude Uživatel 

uvádět své celé jméno, sériové číslo či odkaz na instalované 

produkty a své telefonní číslo za účelem usnadnění 

zpracování jeho požadavku.  

Data, kdy je oddělení služeb zákazníkům výjimečně zavřeno, 

jsou uvedena na http://www.somfy.cz/ 
 

Článek 13-DOBA PLATNOSTI 
 

13. a)Doba platnosti Smlouvy 

 

Pokud není uvedeno jinak ve specifických podmínkách 

platných pro jednotlivé produkty a/nebo případně 

v příslušné Prodejní dokumentaci, uzavírá se Smlouva o 

poskytování Služeb SOMFY na dobu neurčitou. Smlouva 

nabývá účinnosti datem aktivace Služeb Somfy pro dálkově 

ovládané Systémy domácí automatizace. Toto datum je 

uvedeno ve zprávě elektronické pošty potvrzující registraci 

Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí 

automatizace. 

 

13. b) Pozastavení Smlouvy 

 

Užívání Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí 

automatizace nebo užívání Zařízení či softwaru ze strany 

Uživatele, které porušuje ustanovení Podmínek užívání 

Služeb dálkového ovládání či příslušné předpisy bude mít za 

následek pozastavení poskytování Služeb Somfy pro dálkově 

ovládané Systémy domácí automatizace. 

 

Toto pozastavení nabude účinnosti doručením 

doporučeného dopisu s doručenkou Uživateli, pokud tento 

dopis zůstane bez odpovědi po uplynutí výpovědní doby 72 

pracovních hodin, přičemž nebude dotčeno uplatnění 

ustanovení níže uvedeného čl. 14 „Výpověď“. 

V případě, že pozastavení bude trvat po dobu delší než 3 (tři) 

po sobě jdoucí měsíce, má společnost SOMFYprávo ukončit 

přístup ke Službě dle ustanovení níže uvedeného čl. 14 

„Výpověď“. 
 

ČLÁNEK14–ZMĚNY SMLOUVY 

 

14. a) Změny Smlouvy ze strany společnosti SOMFY 

 

Společnost SOMFYje oprávněna v případě potřebyzměnit 

podmínkyposkytování Služeb Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace. Společnost SOMFYpísemně 

uvědomí Uživatele o změně podmínek poskytování Služeb 

Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace 

alespoň jeden (1) měsíc před datem, kdy tyto změny vstoupí 

v platnost. V případě, že Uživatel nesouhlasí se 

změnoupodmínek poskytování SlužebSomfypro dálkově 

ovládané Systémy domácí automatizace, je 

oprávněnSmlouvu vypovědět do 14 dnů ode dne doručení 

informace o změně podmínek poskytování Služeb Somfy pro 

dálkově ovládané Systémy domácí automatizace. Pokud tak 
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neučiní, má se za to, že změna podmínek poskytování Služeb 

Somfy pro dálkově ovládané Systémy domácí automatizace 

je platná. Výpověď je účinná ke dni změny podmínek 

poskytování Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy 

domácí automatizace. 

 

14.b) Změny Smlouvy ze strany Uživatele 

 

Uživatel se kdykoli může rozhodnout změnit Služby SOMFY, 

které má registrovány, prostřednictvím příslušné části 

webových stránek www.somfy.cz. Více informací o změně 

Služeb SOMFYje k dispozici v příslušné Prodejní dokumentaci 

nebo je poskytne oddělení služeb zákazníkům (kontaktní 

údaje v čl. 12, „Podpora/Kontakt“). 

 

Pokud Uživatel ve Smlouvěpřidá nebo odebere některou z 

poskytovaných Služeb SOMFY, nabývá taková změna 

účinnosti nejpozději1. den v měsíci následujícím po 

požadavku na změnu. 

 

Článek 15- Výpověď 

 

Pokud není uvedeno jinak ve specifických podmínkách 

jednotlivých produktů a/nebo případně v příslušné Prodejní 

dokumentaci, lze Smlouvu kdykolivypovědět za předpokladu 

dodržení výpovědních dob uvedených níže. 

Ve výpovědní době bude Uživatel dodržovat své povinnosti 

dle této Smlouvy. 

Veškeré odebírané Služby SOMFYlze vypovědět odděleně od 

hlavní Smlouvy. 

 

15.a) Výpověď ze strany Uživatele 

 

Pokud není uvedeno jinak ve specifických podmínkách 

jednotlivých produktů a/nebo případně v příslušné Prodejní 

dokumentaci, je Uživatel oprávněn tuto Smlouvu kdykoli 

vypovědět bez udání důvoduprostřednictvím svého 

osobního účtu na stránkáchwww.somfy.cznebo 

doporučeným dopisem s doručenkou zaslaným na adresu 

uvedenou v čl. 12, „Podpora/Kontakt“. V tomto případě 

nabývá výpověď účinnosti nejpozději 1. den v měsíci 

následujícím po doručení zprávy elektronické pošty nebo 

dopisu (jako důkaz o doručení slouží potvrzení doručení 

žádosti o výpověď).   

 

Uživatel obdrží potvrzovací zprávu elektronické pošty 

s potvrzením data účinnosti výpovědi. 

 

15.b) Výpověď ze strany společnosti SOMFY 

 

Pokud není uvedeno jinak ve specifických podmínkách 

jednotlivých produktů a/nebo případně v příslušné Prodejní 

dokumentaci, jespolečnostSOMFY oprávněna tuto Smlouvu 

kdykoli vypovědět s okamžitou účinnostíbez předchozího 

upozornění v následujících případech: 

 

- krádež identity Uživatelem, uvedení nepravdivých 

informací, 

 

- zneužití či použití Služeb Somfypro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace, které způsobuje škodu, 

 

- závažné porušení zákonných a smluvních povinností ze 

strany Uživatele. 

 

Společnost Somfy si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit 

poskytování Služeb Somfy. Společnost Somfyse zavazuje 

uvědomitUživatele o ukončení poskytování Služeb 

Somfynejpozději šest měsíců před ukončením poskytování 

služeb. 

 

V jiných případech je společnost SOMFY oprávněna 

vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní 

dobou v minimální délce 3 měsíců, pokud není uvedeno jinak 

ve specifických podmínkách jednotlivých produktů a/nebo 

případně v příslušné Prodejní dokumentace.   

Ve všech výše uvedených případech společnost SOMFY 

uvědomí Uživatele elektronickou poštou s potvrzením 

doručení nebo doporučeným dopisem s doručenkou.  

 

15. c) Účinky výpovědi 

 

SpolečnostSOMFYodstraní veškeré údaje uložené na svém 

serveru, zejména údaje týkající se profilů naprogramovaných 

Uživatelem. 

 

Výpověď Služeb Somfy pro dálkově ovládané Systémy 

domácí automatizace ze strany Uživatele nebo společnosti 

SOMFY z důvodu neplnění nebo podvodu na straně 

Uživatele nezakládá žádný nárok na úhraduSystémů domácí 

automatizace (včetně produktů se značkou Somfy), které 

zůstanou ve vlastnictví Uživatele. 
 

ČLÁNEK 16- PRÁVO NAODSTOUPENÍ 

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb na dálku 

má Uživatel jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve 

lhůtě čtrnácti (14) dnů počínající běžet dnem uzavření 

smlouvy, během níž může využít své právo na odstoupení, 

dle § 1829 Občanského zákoníku, zasláním doporučeného 

dopisu s doručenkou oddělení služeb zákazníkům 

společnosti SOMFY (adresa je uvedena v čl. 12 

„Podpora/Kontakt“) s uvedením skutečnosti, že si přeje 

uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. 

 

Na základě předchozího odstavce uplatnění tohoto práva 

znamená, že společnost SOMFY vrátí veškeré částky, které 
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vybrala či přijala za Služby Somfy pro dálkově ovládané 

Systémy domácí automatizace. 

ČLÁNEK 17-PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

Uživatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti 

vyplývající z této Smlouvy.  

Společnost SOMFYje oprávněna libovolně postoupit, 

převést, delegovat či subdodavatelsky převést svá práva a 

povinnosti nebo jejich část. 

ČLÁNEK 18–ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCE 

 

Strany se dohodly, že tato Smlouva se řídí zákony České 

republiky. 

V případě sporu mezi Stranami ve věci existence, platnosti, 

výkladu, plnění a výpovědi služby vzdáleného přístupu, jenž 

nelze vyřešit smírně, mají výhradní příslušnost soudy České 

republiky. 

 

Uzavřením smlouvy o poskytování Služeb Somfy pro dálkově 
ovládané Systémy domácí automatizace automaticky 
přijímáte tyto Podmínky poskytování služeb, specifické 
podmínky vztahující se na jednotlivé produkty Somfy a 
případnou Prodejní dokumentaci. Tímto vás žádáme, abyste 
si tyto dokumenty předložené při uzavření smlouvy o 
poskytování Služeb Somfy pečlivě přečetli. Dokumenty jsou 
k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti 
SOMFY(www.somfy.cz). 

 
 
 
 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ IP KAMERY 

 

PLATNÉ PROČESKOU REPUBLIKU 

 

Datum účinnosti: 20.7.2015 

 

 

  

ČLÁNEK 1 –ÚČEL A POPIS SLUŽEB PRO DÁLKOVĚ 

OVLÁDANOU IP KAMERU 

Účelem těchto Zvláštních podmínek je stanovit podmínky, za 

nichž bude Somfyspol. s r.o.(dále jen „Somfy“) poskytovat 

uživateli službu dálkového ovládání IP kamery. 

IP kamera je příslušenství umožňující na dálku pohled na 

obydlí a využívající jednu či více technologií kompatibilních 

se Službami SOMFY, které se řídí těmito podmínkami. 

Služby poskytované dle těchto podmínek umožňují Uživateli 

pořizovat fotografie, přenášet je dle rychlosti použité IP sítě 

(Internet), prohlížet je prostřednictvím zabezpečeného 

serveru na lokálním počítači mimo Uživatelovo obydlí nebo v 

síti, prostřednictvím telekomunikačních technologií.  

Podrobný popis této služby najde Uživatel v technické 

příručce k produktu. 

 

ČLÁNEK 2 – UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SOMFY V SOUVISLOSTI S IP 

KAMEROU. 

Uživatel souhlasí s tím, že bude využívat Služby 

SOMFYsouvisející s používáním IP kamery pouze ve svém 

bydlišti v rodinném kruhu a za žádných okolností mimo tyto 

prostory. Jiné použití není společností SOMFY dovoleno. 

Služby SOMFY související s použitím IP kamery zejména 

nelze používat k pořizování obrazových záznamů na 

veřejných místech nebo ke sledování činnosti zaměstnanců. 

Pokud se Uživatel přesto rozhodne používat Služby SOMFY 

související s IP kamerou v rámci vztahu zaměstnavatel / 

zaměstnanec (např. v případě úklidu domácnosti, hlídání 

dětí,…), nese Uživatel výhradní odpovědnost za takové 

použití a je povinen dodržovat příslušný Zákon o ochraně 

osobních údajůa Zákoník práce a rovněž případná 

ustanovení týkající se informací o dotčených zaměstnancích. 

Obdobně pak, pokud se Uživatel rozhodne používat Služby 

SOMFY související s použitím IP kamery na veřejném místě, 

nese Uživatel výhradní zodpovědnost za takové použití. 

Uživatel je povinen ověřit u příslušného orgánu, která 

ustanovení je během používání těchto služeb povinen 

dodržovat.  

Uživatel souhlasí s tím, že bude IP kameru používat 

v souladu s právními a regulačními předpisy platnými v době 

používání Služeb SOMFY. V tomto ohledu nebude Uživatel 

nezákonným způsobem pořizovat a šířit pomocí této služby 

obrazový materiál pro nezákonné účely a všeobecně 

obrazový materiál, jenž by mohl být v rozporu 

s ustanovením, jehož porušení je postižitelné dle 

občanského nebo trestního práva, v rozporu s veřejným 

pořádkem, dobrými mravy (např. pornografické prvky, 

pedofilie, podněcování k vraždě nebo podněcování k rasové 

nenávisti). 

Uživatel souhlasí s tím, že nebude porušovat práva třetích 

stran: 

* Uživatel souhlasí s tím, že nebude porušovat práva jiných 

osob používáním fotografií, které může představovat 

pomluvu, urážku, hanobení čiporušení obrazových práv a 

narušení soukromí jiných osob. Uživatel je povinen opatřit si 

písemný souhlas všech osob, jejichž záběry jsou pořizovány 

IP kamerami umístěnými v soukromých prostorách. 
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* Uživatel souhlasí s tím, že nebude porušovat práva třetích 

stran používán fotografií děl, která jsou předmětem ochrany 

dle práv duševního vlastnictví (texty, obrazový materiál a 

další chráněné prvky). Uživatel je povinen opatřit si předem 

souhlas a nezbytná povolení k příslušným právům. Uživatel 

souhlasí s tím, že nebude tyto služby používat způsobem 

porušujícím legitimní zájmy třetích stran nebo společnosti 

SOMFY. 

 

ČLÁNEK 3 – OMEZENÍ PROSTORU K UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

V rámci Služeb poskytuje společnost SOMFY Uživateli osobní 

prostor k ukládání záznamů obrazového 

materiálupořízeného IP kamerami. Tento úložný prostor je 

omezen jistým limitem paměti. Podrobnější informace o 

tomto limitu jsou k dispozici v prodejní dokumentaci.  

 

ČLÁNEK 4 – ODPOVĚDNOST 

Na základě využití telekomunikačních technologií je kvalita 

poskytovaných služeb SOMFY ovlivněna náhodnými faktory, 

zejména proto, že nezávisí pouze na technických 

schopnostech SOMFY. Kvalita služeb SOMFY ve značné míře 

závisí na použité telekomunikační technologii. Společnost 

SOMFY tedy neposkytuje žádnou záruku pro případ zpoždění 

přenosu fotografií s výjimkou případů závady samotné 

Služby SOMFY. 

Společnost SOMFYupozorňuje Uživatele na riziko 

neoprávněného použití či zásahu do dat na Internetu. 

Uživatel je povinen provést kroky nezbytné k zachování 

důvěrnosti těchto informací.  

Uživatel je tedy povinen zajistit, aby jeho počítačové zařízení 

připojené ke Službě bylo chráněno proti všem formám 

kontaminace viry a / nebo pokusům o napadení hackery. 

Uživatel realizuje přenosy prostřednictvím Internetu na 

vlastní riziko. 

SOMFYžádným způsobem nevykonává kontrolu nad 

fotografiemi Uživateli přístupnými, uloženými a přenášenými 

prostřednictvím SlužebSOMFYsouvisejících s IP kamerou. 

Uživatel používá IP kameru na vlastní výhradní odpovědnost 

a uvážení.  

SOMFYnenese odpovědnost za možné užívání tohoto 

příslušenství ke vzdálenému sledování obydlí. SOMFYnenese 

odpovědnost za jeho obsah, přičemž tuto odpovědnost nese 

výhradně Uživatel.  

Uživatel nebude činit společnost SOMFY odpovědnou za 

jakékoli škody a/nebo nároky vznesené třetími stranami 

v souvislosti s užíváním v rozporu s užíváním stanoveným 

v čl. 2 „UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SOMFY V SOUVISLOSTI S IP 

KAMEROU“. 

 

ČLÁNEK 5 –VÝPOVĚĎ SMLOUVY A JEJÍ DŮSLEDKY 

Předčasná výpověď Smlouvy o poskytování služeb 

neznamená, že dojde k proplacení zařízení a příslušenství 

pro vzdálené sledování obydlí, neboť tyto zůstanou ve 

vlastnictví Uživatele. Uživatel je seznámen s tím, že výpovědí 

služby SOMFY pro vzdálené ovládání IP kamery dojde ke 

ztrátě fotografií uložených na počítačových serverech 

společnosti SOMFY k datu účinnosti výpovědi Služby. Před 

tímto datem si Uživatel může uložené fotografie stáhnout do 

svého počítače. 


