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LICENČNÍ SMLOUVA 

I. Vymezení pojmů 

1.1. „Softwarem“ se rozumí počítačový program „Lion-Tech Installer“, aplikace 

pro OS X, která uživateli umožňuje v několika rychlých krocích nainstalovat na 

podporovaný počítač značky Apple operační systém Microsoft Windows 

v podporované verzi včetně potřebných ovladačů, jazykového balíčku a 

bootmanageru. Po dokončení instalace bude mít uživatel při spuštění počítače 

na výběr, který z instalovaných operačních systémů má být spuštěn. V průběhu 

instalace Softwaru je nutné být připojen k internetu, z něhož se stahují některé 

součásti Softwaru a Software třetích stran. 

1.2. „Softwarem třetí strany“ se rozumí: 

a) Počítačový program tvořící součást Softwaru, šířený pod některou ze 

svobodných licencí, uvedený v příloze této licenční smlouvy. 

b) Samostatný počítačový program dodávaný společně se Softwarem, 

potřebný k jeho chodu, šířený pod některou ze svobodných licencí, 

uvedený v příloze této licenční smlouvy. 

c) Počítačový program Boot Camp společnosti Apple Inc. včetně balíku 

ovladačů, potřebný k chodu Softwaru. Není-li Software spolu se 

Softwarem třetích stran dodán předinstalovaný v novém počítači, stáhne 

uživatel prostřednictvím Softwaru program Boot Camp ze serveru 

společnosti Apple Inc. a prostřednictvím Softwaru jej nainstaluje. 

d) Operační systém Microsoft Windows v podporované verzi uvedené 

v příloze této licenční smlouvy, ať už dodaný spolu se Softwarem nebo 

získaný samostatně. 

1.3. „Poskytovatelem“ se rozumí poskytovatel licence k Softwaru uvedenému 

v odst. 1.1. Poskytovatelem je společnost Lion-Tech s.r.o., se sídlem Okruhová 

1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha, IČ: 02613824, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221562. 

1.4. „Prodejcem“ se rozumí Poskytovatel nebo smluvní partner Poskytovatele 

oprávněný k rozšiřování Softwaru. 

1.5. „Nabyvatelem“ se rozumí nabyvatel, který nabývá licenci k Softwaru touto 

licenční smlouvou. 

1.6. „Uživatelem“ se rozumí Nabyvatel nebo jiná osoba, která je oprávněna 

k užití Softwaru. 

1.7. „Aktualizací“ se rozumí počítačový program dodaný Poskytovatelem, který 

modifikuje Software, zejména s cílem zlepšit či rozšířit jeho funkcionalitu. 

1.8. „Koupí softwaru“ se rozumí úplatné nabytí rozmnoženiny Softwaru 

v elektronické podobě nebo na hmotném nosiči včetně počítače. 

II. Uzavření smlouvy 

2.1. Licenční smlouvu k Softwaru uzavírá Nabyvatel s Poskytovatelem: 

a) Při koupi Softwaru v jakékoliv formě prostřednictvím e-shopu Prodejce 

vyjádřením souhlasu se zde zveřejněným návrhem na uzavření licenční 

smlouvy a potvrzením objednávky. Odsouhlasením licenční smlouvy při 

instalaci Softwaru nebo při prvním spuštění počítače s nainstalovaným 

Softwarem v takovém případě nedochází k uzavření nové licenční 

smlouvy. 

b) Při koupi Softwaru v jakékoliv formě u Prodejce, který nezveřejnil návrh na 

uzavření licenční smlouvy způsobem předpokládaným v písm. a), 

vyjádřením souhlasu s návrhem licenční smlouvy při instalaci Softwaru 

nebo při prvním spuštění počítače s nainstalovaným Softwarem. 

c) Přijetím návrhu učiněného Poskytovatelem jiným způsobem. 

III. Předmět licenční smlouvy 

3.1. Touto licenční smlouvou uděluje Poskytovatel nabyvateli právo užít 

Software níže uvedeným způsobem v níže uvedeném rozsahu. 

3.2. Nabývá-li nabyvatel rozmnoženinu Softwaru od Poskytovatele, sjednává se 

licence jako úplatná, přičemž výše odměny se sjednává samostatně při koupi 

Softwaru. Při koupi Softwaru na hmotném nosiči nebo v počítači může být 

licenční odměna zahrnuta v kupní ceně. 

3.3. Nabývá-li nabyvatel rozmnoženinu Softwaru od Prodejce odlišného od 

Poskytovatele, sjednává se licence jako bezúplatná. Nabyvatel v tomto případě 

hradí odměnu z kupní či jiné smlouvy tomuto prodejci. 

3.4. Předmětem této licenční smlouvy není poskytnutí licencí k Softwaru třetích 

stran. Spolu s touto licenční smlouvou vyjadřuje Nabyvatel svůj souhlas 

s licenčními podmínkami k Softwaru uvedenému v odst. 1.2 písm. a) a b), které 

jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Dále vyjadřuje svůj souhlas s nabytím 

bezplatné, časově a teritoriálně neomezené licence k využití funkcionality 

programu Boot Camp společnosti Apple Inc. Plné znění licenční smlouvy k 

programu Boot Camp zveřejněné společností Apple Inc. je Nabyvateli k 

dispozici při spuštění instalace Softwaru nebo při prvním spuštění počítače s 

nainstalovaným Softwarem. Potvrzením této licenční smlouvy při instalaci 

Softwaru nebo při prvním spuštění počítače s nainstalovaným Softwarem 

potvrzuje Nabyvatel svůj souhlas s plným zněním licenční smlouvy k programu 

Boot Camp. Dále Nabyvatel potvrzuje svůj souhlas s licenční smlouvou 

k operačnímu systému Windows, která je připojena k jím řádně nabyté kopii. 

Licenční smlouvy k jednotlivým verzím operačního systému Windows jsou 

rovněž uvedeny v příloze této smlouvy. 

IV. Rozsah licence a práva nabyvatele 

4.1. Licence k Softwaru je poskytována jako nevýhradní v rozsahu časově a 

místně neomezeném. 

4.2. Nabyvatel má právo instalovat a využívat jednu oprávněně nabytou 

rozmnoženinu Softwaru v jednom počítači. Licence je vázána na konkrétní 

počítač. Přenos licence na jiný počítač není povolen a je znemožněn 

technickými prostředky ochrany. V individuálních případech může Poskytovatel 

přenos licence Nabyvateli umožnit. 

4.3. Tato licenční smlouva neopravňuje nabyvatele k jinému užití Softwaru, než 

je uvedeno v odst. 4.2. Neopravňuje jej zejména k dalšímu rozmnožování 

Softwaru, jeho rozšiřování, pronájmu, půjčování či sdělování veřejnosti, k 

zpětné analýze a dekompilaci strojového kódu apod. mimo zákonné výjimky. 

Nabyvatel nemá právo Software jakkoliv měnit vyjma provedení běžných 

uživatelských nastavení a instalace Aktualizace. 

4.4. Nabyvatel není povinen licenci využít. 

V. Odpovědnost za vady Softwaru 

5.1. Vadami Softwaru se rozumí částečná nebo úplná absence funkcionality 

Softwaru popsané v čl. 1.1. v době uzavření této licenční smlouvy. 

5.2. Poskytovatel nezaručuje žádné další vlastnosti Softwaru než vlastnosti 

popsané v čl. 1.1. a neodpovídá za případné omezení funkcionality Softwaru po 

uzavření licenční smlouvy v důsledku instalace či aktualizace (jakéhokoliv) 

softwaru třetích stran. 

5.3. Má-li Software vady, má Nabyvatel právo od této licenční smlouvy 

odstoupit.  

5.4. V případě, že Nabyvatel Software nabyl od Poskytovatele na hmotném 

nosiči nebo nainstalovaný v novém počítači, má právo od této licenční smlouvy 

odstoupit pouze za současného odstoupení od smlouvy kupní.  

5.5. V případě, že Nabyvatel Software nabyl od jiného Prodejce, než je 

Poskytovatel, řídí se právo na odstoupení od jiné než licenční smlouvy uzavřené 

s tímto Prodejcem takovou smlouvou nebo obchodními podmínkami Prodejce. 

5.6. Touto licenční smlouvou se Poskytovatel nezavazuje poskytovat Nabyvateli 

Aktualizace Softwaru a technickou podporu. Jejich případné poskytování je 

pouze dobrou vůlí Poskytovatele. 

5.7. V případě, že je Nabyvatelem spotřebitel, mohou být ustanovení tohoto 

článku limitována závaznými právními předpisy. 

VI. Odpovědnost škodu 

6.1. Připouští-li to příslušný právní řád, neodpovídá Poskytovatel Nabyvateli za 

škody vzniklé užíváním Softwaru nebo nemožností jeho užívání, zejména za 

ztrátu dat, ušlý zisk z podnikatelské činnosti, poškození hardwaru apod. 

Připouští-li právní řád pouze limitaci náhrady škody, odpovídá Poskytovatel 

v nejnižším možném rozsahu, nelze-li jej určit pak do výše licenční odměny 

zaplacené Nabyvatelem, a byla-li licence poskytnuta bezúplatně nebo nelze-li 

výše odměny určit, pak do výše 75 EUR. 

VII. Aktualizace Softwaru 

7.1. Není-li uvedeno jinak, poskytuje Poskytovatel Nabyvateli Aktualizace 

Softwaru bezúplatně za podmínek, za kterých poskytuje tento Software dle čl. 

IV., VI. a VIII. této smlouvy. Vykazuje-li Software v důsledku instalace Aktualizace 

vady, je Poskytovatel povinen je v přiměřené lhůtě odstranit, a to zejména 

poskytnutím opravné Aktualizace. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Poskytovatel je oprávněn tuto licenční smlouvu okamžitě vypovědět 

v případě porušení této smlouvy Nabyvatelem nebo při jiném porušení 

autorských práv Poskytovatele k Softwaru. 

8.2. Nabyvatel souhlasí s tím, že bude Poskytovatel shromažďovat základní 

informace o jeho počítači za účelem kontroly dodržování této licenční smlouvy. 

8.3. Nevylučují-li to právní předpisy závazné v jiném státu, řídí se tato smlouva 

právním řádem České republiky a pro rozhodování sporů z této smlouvy je 

příslušný obecný soud poskytovatele dle právních předpisů České republiky. 

8.4. Nabyvatel prohlašuje, že této licenční smlouvě rozumí, zejména, že 

sepsána v jazyce, který ovládá. 
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 LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 8.1 

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat software Microsoft Windows 8.1. Tento dokument představuje licenční smlouvu mezi vámi a společností Microsoft 

Corporation (případně některou z jejich afilací v závislosti na místě vašeho bydliště) a popisuje vaše práva k užívání softwaru Windows 8.1. Smlouva je pro 

usnadnění práce uspořádána do dvou částí. První část obsahuje úvodní podmínky zpracované formou otázek a odpovědí. Na ně navazují části Další podmínky a 

Omezená záruka, které přinášejí podrobnější informace. Přečtěte si celou smlouvu, včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují 

důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče, 

jakmile software spustíte. Část Další podmínky obsahuje závazné ustanovení o rozhodčím řízení a ustanovení o zřeknutí se skupinové žaloby. V případě, 

že žijete ve Spojených státem amerických, ovlivňují tato ustanovení vaše práva při řešení soudního sporu se společností Microsoft, a proto 

doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli. 

Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami v jejich úplnosti a souhlasíte s přenosem určitých údajů během 

aktivace softwaru a při práci s jeho internetovými funkcemi. Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmíte software ani jeho 

funkce používat. Místo toho byste jej měli vrátit prodejci a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží.  

Jak mohu software používat? Software ani jeho kopie neprodáváme - pouze k němu poskytujeme licenci. V rámci této licence vám udělujeme právo k instalaci 

a provozování jedné kopie v jednom počítači (licencovaný počítač), v každém okamžiku pro jednoho uživatele, za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky této 

smlouvy. V typickém případě to znamená, že smíte nainstalovat jednu kopii softwaru do osobního počítače a poté software v tomto počítači používat. Software 

není licencován k používání jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, nesmíte jej tedy zpřístupnit pro současné používání více uživateli v síti. 

Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.  

Mohu si pořídit záložní kopii? Ano, můžete si pořídit jednu kopii softwaru pro účely zálohy a používat ji tak, jak je popsáno dále.  

Jak je to s aktualizací softwaru? Pokud instalujete software, na který se vztahuje tato smlouva, jako aktualizaci vašeho stávajícího softwaru operačního systému, 

tato aktualizace nahrazuje původní software, který aktualizujete. Po provedení aktualizace vám k původnímu softwaru nezůstávají žádná práva a nesmíte jej 

nadále používat ani žádným způsobem převádět. Tato smlouva upravuje vaše práva k užívání aktualizovaného softwaru a nahrazuje  smlouvu k softwaru, který 

jste aktualizovali. Po dokončení aktualizace nemusí být některé aplikace migrovány nebo mohou být nekompatibilní se systémem Windows 8.1 a je možné, že k 

přehrávání určitých typů médií nebo zaznamenávání dat na média, včetně disků DVD, bude nutný další software.  

Mohu software převést na jiný počítač či uživatele? Software můžete převést na jiný počítač, který patří vám. Můžete také převést software (společně s licencí) 

na počítač vlastněný jiným uživatelem, pokud a) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a b) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. K provedení 

převodu je třeba převést původní média, certifikát pravosti, kód Product Key a doklad o nákupu přímo na daného uživatele. Nesmíte si ponechat žádné kopie 

softwaru. K převedení softwaru můžete použít záložní kopii, jejíž pořízení vám povolujeme, nebo média, na kterých byl software dodán. Vždy, když převedete 

software na nový počítač, musíte jej odebrat z předchozího počítače. Software nesmíte převést s cílem sdílet licence mezi počítači. Software Get Genuine Windows, 

sadu PRO či Media Center Pack můžete převést pouze spolu s licencovaným počítačem.  

Jak funguje aktivace po Internetu? Když se při používání softwaru poprvé připojíte k Internetu, software se automaticky spojí s počítačovými systémy společnosti 

Microsoft nebo její afilace za účelem ověření pravosti a přiřadí licenci k licencovanému počítači. Tento proces se označuje jako "aktivace". Vzhledem k tomu, že 

cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému používání 

softwaru, nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat.  

Shromažďuje software mé osobní údaje? Pokud připojíte svůj počítač k Internetu, některé funkce softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti 

Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace, včetně osobních údajů. Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni. Pokud 

se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání. Velkou část těchto funkcí lze vypnout 

nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.  

Jak vaše údaje a další informace používáme? Společnost Microsoft používá informace, které shromáždí prostřednictvím funkcí softwaru, k jeho upgradům či 

opravám a k dalšímu zlepšování svých produktů a služeb. Za určitých okolností tyto informace také sdílíme s dalšími stranami. Zprávy o chybách například sdílíme 

s příslušnými dodavateli hardwaru a softwaru, aby je mohli využít ke zlepšení kompatibility svých produktů s produkty Microsoft. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto 

informace shromažďovat, používat a zpřístupnit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262.  

K čemu se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje k softwaru, k médiím, na kterých jste software obdrželi, a také k veškerým aktualizacím, doplňkům 

a službám společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodávány za samostatných podmínek. Vztahuje se také k aplikacím v systému Windows, které 

jsou jeho součástí a nepředstavují přitom funkce softwaru.  

Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět? Ano. Vzhledem k tomu, že software je licencován, nikoli prodáván, společnost Microsoft si 

vyhrazuje všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Zejména vám tato licence 

nedává žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět: samostatné používání nebo virtualizace funkcí softwaru; publikování, kopírování (s 

výjimkou povolené záložní kopie), pronajímání nebo půjčování softwaru či jeho poskytování na leasing; převádění softwaru (s výjimkou situací povolených v této 

smlouvě); snaha obejít technická ochranná opatření v softwaru, provádění zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání softwaru, s výjimkou situací, kdy to zákony 

v místě vašeho pobytu povolují i přes ustanovení této smlouvy. V takovém případě můžete provádět pouze operace povolené vašimi zákony. Internetové funkce 

ani funkci Microsoft Zabezpečení rodiny nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do jejich používání jinými uživateli, ani se při jejich používání 

snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti. 
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DALŠÍ PODMÍNKY 

1. Licence a scénáře používání více uživateli 

a. Počítač. Termín „počítač“ v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s vnitřním paměťovým zařízením schopný provozovat 

software. Za počítač se pokládají i jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade. Software je licencován k provozování pouze s jediným procesorem v 

licencovaném počítači. 

b. Více verzí. Software zahrnuje více verzí (například 32bitovou a 64bitovou verzi). Smíte nainstalovat pouze jednu z těchto verzí. 

c. Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware nebo software, který využíváte k multiplexování či sdružování připojení, tedy ke snížení počtu zařízení nebo 

uživatelů, kteří mají k softwaru přístup a používají jej, nesnižuje požadovaný počet licencí. Takový hardware či software můžete používat pouze v případě, 

že vlastníte licenci pro každou kopii softwaru, kterou používáte.  

d. Připojení zařízení. Přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, můžete umožnit až 20 dalším zařízením za účelem používání 

souborových služeb, tiskových služeb, internetových informačních služeb, sdílení připojení k Internetu a telefonních služeb v  licencovaném počítači. Za 

účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném počítači umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však 

neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto 

zařízení.  

e. Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-li virtualizační software k vytvoření jednoho nebo více virtuálních počítačů v jediném počítačovém 

hardwarovém systému, každý z virtuálních počítačů a samotný fyzický počítač je pro účely této smlouvy pokládán za samostatný počítač. Tato licence vám 

dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v jednom počítači, bez ohledu na to, zda jde o fyzický, nebo virtuální počítač. Pokud chcete 

software používat ve více virtuálních počítačích, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z nich. Obsah chráněný 

technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší 

úroveň zabezpečení.  

f. Vzdálený přístup. Software obsahuje technologie vzdálené pracovní plochy a pomoci. 

 Vzdálená plocha. Vzdálená plocha a podobné technologie jsou licencovány pro odchozí komunikaci z tohoto počítače. Prostřednictvím Vzdálené 

plochy máte z tohoto počítače přístup k určitým edicím softwaru Windows, které běží v hostitelském počítači se samostatnou licencí. 

 Vzdálená pomoc. Vzdálenou pomoc a podobné technologie smíte použít ke sdílení aktivní relace bez pořizování dalších licencí k softwaru. Vzdálená 

pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů. 

2. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby  

a. Platnost. Žijete-Ii ve Spojených státech amerických, tato část 2 je platná pro všechny spory s TOU VÝJIMKOU, ŽE NEZAHRNUJE SPORY TÝKAJÍCÍ SE 

PROSAZOVÁNÍ NEBO OPRÁVNĚNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, AŤ UŽ VAŠICH, SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH 

POSKYTOVATELŮ LICENCÍ. Sporem se rozumí jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiný typ sporu mezi vámi a společností Microsoft týkající se softwaru 

(včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, ať už vychází z obsahu smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení, předpisů nebo z jakékoli jiné 

zákonné nebo spravedlivé báze. Termín „spor“ bude mít nejširší možný význam, jaký povoluje zákon.  

b. Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost Microsoft předat druhé straně oznámení o sporu, tedy písemné prohlášení s uvedením 

jména, adresy a kontaktních údajů strany poskytující oznámení, skutečností, které jsou podkladem sporu, a požadovaného způsobu nápravy. Případné 

oznámení o sporu musíte zaslat na adresu Microsoft Corporation, A TTN: LCA ARBITRATlON, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. 

Příslušný formulář je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlinkl/linkid=245499. Společnost Microsoft vám případné oznámení o sporu zašle 

prostřednictvím společnosti U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji má k dispozici, případně na vaši e-mailovou adresu. Případný spor se obě smluvní strany 

pokusí vyřešit v neformálním jednání během 60 dnů od data, kdy bylo odesláno oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo společnost Microsoft 

zahájit rozhodčí řízení.  

c. Soud pro drobné žaloby. Pokud spor splňuje veškeré požadavky pro řešení u soudu pro drobné žaloby, můžete jej vést také u soudu pro drobné žaloby 

v oblasti vašeho bydliště nebo u soudu v okrese King County, Washington. U soudu pro drobné žaloby můžete spor vést bez ohledu na to, zda nejprve 

proběhlo neformální vyjednávání.  

d. Závazné rozhodčí řízení. Pokud se vám a společnosti Microsoft nepodaří vyřešit případný spor v neformálním jednání ani u soudu pro drobné 

žaloby, veškeré další úsilí o vyřešení sporu bude vedeno výhradně závazně stanoveným rozhodcem v souladu se zákonem Federal Arbitration 

Act („zákon FAA“). Vzdáváte se práva vést jakýkoli soudní spor (nebo se jej účastnit jako strana nebo účastník hromadné žaloby) u soudu 

před soudcem nebo porotou. Namísto toho budou veškeré spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou 

omezeného práva na odvolání podle amerického zákona FAA. Rozhodnutí rozhodce může vymáhat kterýkoli soud, do jehož jurisdikce strany spadají.  

e. Zřeknutí se hromadné žaloby. Veškerá jednání s cílem vyřešit nebo vést jakýkoli spor před jakýmkoli shromážděním budou vedena výhradně 

na individuální bázi. Ani vy, ani společnost Microsoft nebudete usilovat o projednání sporu formou hromadné žaloby, žaloby podávané 

soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádného jiného řízení, ve kterém některá ze stran jedná nebo navrhuje jednání v 

zastoupení. Žádné rozhodčí ani jiné řízení nebude spojeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech dotčených řízení.  

f. Postup rozhodčího řízení, náklady, poplatky a odměny. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena asociací American Arbitration Association („asociace 

AAA“) na základě jejích pravidel Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech). Pokud jste fyzickou osobou a používáte 

software pro osobní účely nebo potřeby domácnosti, nebo pokud hodnota sporu nepřesahuje 75 000 USD (bez ohledu na to, zda jste fyzickou osobou 

a jak software používáte), bude uplatněna také její směrnice Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Doplňující postupy pro spory 

ve spotřebitelských záležitostech). Další informace získáte na adrese adr.org nebo na telefonním čísle + 1 800 778 7879. U sporu, ve kterém se jedná o 

částku do 75 000 USD, vám společnost Microsoft neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky určené pro asociaci MA a 

rozhodce. Vy i společnost Microsoft souhlasíte s podmínkami, jimiž se postupy, poplatky a odměny řídí a které jsou k dispozic i na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874. Chcete-Ii zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci MA formulář, který je k dispozici na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Souhlasíte s tím, že zahájíte rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště nebo v okrese King County, 

Washington. Společnost Microsoft souhlasí s tím, že zahájí rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště. 

g. Žalobu či podnět ke sporuje třeba podat do jednoho roku. V rozsahu povoleném rozhodným právem je nutné jakoukoli žalobu či podnět ke sporu, na 

který se vztahuje část 2, podat do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (část 2.c) nebo u rozhodce (část 2.d). Tato roční lhůta začíná okamžikem, 

od kterého je možné žalobu nebo podnět ke sporu podat. Pokud nejsou žaloba nebo podnět ke sporu podány do jednoho roku, je jejich možnost trvale 

vyloučena.  

h. Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby v části 2.e shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým 

částem sporu, část 2 (Rozhodčí řízení) se na tyto části nebude vztahovat. Namísto toho budou takové části odděleny a projednány před soudem, zatímco 

o zbývajících částech se bude dále jednat v rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli j iné ustanovení v 

části 2, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení části 2 bude zachována plná platnost a účinnost. 
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3. Volba rozhodného práva  

Veškeré žaloby a spory týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o 

ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruce či neoprávněném obohacení a dále občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo 

země vašeho bydliště, s výjimkou zákona FAA, kterým se řídí všechna ustanovení ohledně rozhodčího řízení. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, 

bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, 

včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní 

řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje.  

4. Aktivace 

a. Podrobnější informace o aktivaci. Software zobrazí upozornění, zdaje jeho nainstalovaná kopie řádně licencována. V průběhu aktivace odešle software 

informace o softwaru a vašem počítači do systémů společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, IP adresu 

počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace o aktivaci naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262. 

Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft. Software můžete 

rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo 

telefonní služby.  

b. Opakovaná aktivace. Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.  

c. Selhání aktivace. Pokud bude během online aktivace zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé, nejsou řádně licencovány nebo 

obsahují neoprávněné změny, aktivace se nezdaří a software se pokusí o opravu a nahrazení veškerého pozměněného softwaru Microsoft pravým 

softwarem společnosti Microsoft. Pokud nainstalovaná kopie softwaru není řádně licencována nebo zahrnuje neoprávněné změny, zobrazí software 

upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru. Jestliže bude zjištěno, že vaše kopie softwaru není řádně 

licencována, nebudete moci získat určité aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.  

5. Internetové funkce; ochrana osobních údajů  

Některé funkce softwaru používají internetové protokoly, které do systémů společnosti Microsoft (nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů služeb) odesílají 

informace o počítači, například IP adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software 

nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace využívá ke zpřístupnění internetových funkcí v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém 

Windows 8.1, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 a informacemi, které mohou být uvedeny v uživatelském rozhraní systému 

Windows. Některé internetové funkce mohou být zpřístupněny a aktualizovány později - například v případě, že si pořídíte aplikaci, která některou z těchto funkcí 

využívá, nebo pro dosažení větší bezpečnosti a spolehlivosti softwaru.  

a. Služba Windows Update. Pokud v softwaru používáte službu Windows Update, budou pro její správné fungování příležitostně zapotřebí aktualizace této 

služby a stažení souborů. Stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.  

b. Technologie WDRM (správa digitálních práv systému Windows). Někteří vlastníci obsahu používají k ochraně svých autorských práva dalšího duševního 

vlastnictví technologii správy digitálních práv systému Windows (DRM), včetně možnosti deaktivace funkce přehrávání chráněného obsahu v softwaru 

v případě, že kontrola WDRM skončí neúspěšně. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s licencemi poskytnout i seznam odvolání.  

c. Program Windows Media Player. Při používání přehrávače Windows Media Player tento program vyhledává v systémech společnosti Microsoft 

kompatibilní online hudební služby ve vaší oblasti a nové verze přehrávače. Program Windows Media Player můžete používat pouze způsoby, které jsou 

popsány na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605. 

d. Program Windows Defender. Jestliže aktivujete program Windows Defender, bude ve vašem počítači vyhledávat řadu typů škodlivého softwaru 

(„malware“), včetně virů, červů, robotů, virů typu rootkit, spywaru, adwaru ajiného potenciálně nežádoucího softwaru. Pokud při prvním použití softwaru 

zvolíte doporučená nastavení zabezpečení, bude malware a další potenciálně nežádoucí software vyhodnocený jako nebezpečný automaticky odebrán. 

Toto odebrání může způsobit, že jiný software v počítači přestane pracovat nebo dojde k porušení licence k používání tohoto softwaru. Je možné, že 

bude odebrán či deaktivován software, který není nežádoucí. Používáte-li program Windows Defender společně se službou Windows Update, bude 

prostřednictvím služby Windows Update pravidelně aktualizován.  

e. Odebrání škodlivého softwaru. Software může pravidelně vyhledávat a odstraňovat malware z vašeho počítače pomocí nástroje pro odstranění 

škodlivého softwaru, který byl jako poslední stažen do vašeho počítače. Po dokončení kontroly a v pravidelných intervalech bude společnosti Microsoft 

odesílána zpráva se specifickými informacemi o zjištěném malwaru a chybách a s dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace pomohou 

chránit váš počítač před škodlivým softwarem a zlepšit software a další produkty společnosti Microsoft. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze 

zablokovat podle pokynů uvedených na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid =241725.  

f. Filtr SmartScreen. Pokud je aktivován filtr SmartScreen, kontroluje adresy webových stránek a stahované soubory, které se pokoušíte zobrazit, a 

porovnává je s často aktualizovaným seznamem webových stránek a stahovaných souborů, které byly nahlášeny společnosti Microsoft jako nebezpečné 

nebo podezřelé. Filtr SmartScreen dále kontroluje stažené programy, které se pokoušíte spustit, a porovnává je se seznamem běžně stahovaných a 

spouštěných programů. Pomáhá vám tak v rozhodování o důvěryhodnosti programů. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů 

pro aplikaci Internet Explorer na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. Aktivací filtru SmartScreen v systému Windows nebo v aplikaci Internet 

Explorer vyjadřujete svůj souhlas s používáním této funkce a souhlasíte s tím, že budete filtr SmartScreen používat výhradně společně se systémem 

Windows nebo aplikací Internet Explorer. Nejste oprávněni kopírovat, zobrazovat, distribuovat, shromažďovat ani ukládat žádná data poskytnutá filtrem 

SmartScreen, ať už ručně nebo prostřednictvím aktivace či autorizace jakéhokoli softwaru nebo služby.  

g. Překládání adres (NAT službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Při každém spuštění licencovaného počítače se služba Teredo pokusí vyhledat na 

Internetu veřejnou službu Internet Protocol verze 6 (IPv6). Tato akce proběhne automaticky při připojení licencovaného počítače do veřejné nebo 

privátní sítě, neprobíhá ale ve spravovaných sítích jako jsou podnikové domény. Používáte-Ii program, který vyžaduje, aby služba Teredo použila 

připojení IPv6, nebo nakonfigurujete bránu firewall tak, aby bylo připojení IPv6 vždy povoleno, bude služba Teredo pravidelně kontaktovat službu 

Microsoft Teredo prostřednictvím Internetu. Jediné informace odesílané do společnosti Microsoft jsou při tom standardní informace o počítači a název 

požadované služby (například teredo.ipv6.microsoft.com). Informace odesílané službou Teredo z vašeho počítače slouží k určení toho, zdaje váš počítač 

připojen k Internetu a může lokalizovat veřejnou službu IPv6. Jakmile je služba nalezena, jsou odesílány informace nutné k zachování připojení ke službě 

IPv6.  

h. Plug and Playa rozšíření standardu Plug and Play. Může se stát, že počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné pro komunikaci s hardwarem, který k 

němu připojíte. V takovém případě může funkce aktualizací v softwaru získat správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizací může 
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správce zakázat.  

i. Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty k potvrzení identity uživatelů Internetu odesílajících šifrované informace standardu  X.509, k 

digitálnímu podepisování souborů a maker a k ověření integrity a původu obsahu souborů. Software může přes Internet načítat a aktualizovat certifikáty, 

seznamy odvolaných certifikátů a seznam důvěryhodných certifikačních úřadů.  

j. Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních dotazů DNS 

či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/lP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout nastavením 

registru.  

k. Akcelerátory. Pokud v aplikaci Internet Explorer kliknete na akcelerátor nebo na něj přesunete ukazatel myši, příslušnému poskytovateli služby (kterým 

nemusí být společnost Microsoft) mohou být zaslány následující informace: název a úplná webová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky, 

standardní informace o počítače a případně další obsah, který jste vybrali. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

l. Aktualizace poskytovatele vyhledávání. Software stáhne aktualizaci dat o poskytovatelích vyhledávání v počítači. Tato aktualizace upgraduje vaše 

poskytovatele o nejnovější funkce, například nové ikony nebo návrhy na vyhledávání. Jedná se o jednorázovou aktualizaci, avšak software se o aktualizaci 

pokusí několikrát, pokud se nepodaří aktualizaci úspěšně stáhnout. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

m. Soubory cookie. Pokud se rozhodnete používat online funkce softwaru, jako je online nápověda a podpora, mohou být nastaveny soubory cookie . 

Informace o tom, jak soubory cookie blokovat, řídit jejich používání a odstraňovat je, naleznete v části Soubory cookie Prohlášení o ochraně osobních 

údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170. 

n. Windows Store. Kromě podmínek této smlouvy týkajících se internetových funkcí můžete používat web Windows Store pouze za podmínek, které jsou 

k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Tyto podmínky obsahují rovněž informace o službě Windows Notification Service. Tuto 

službu mohou používat aplikace systému Windows nebo další předinstalované aplikace na obrazovce Start. Souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat 

oznámení, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8.1 a v podmínkách služby pro web Windows Store.  

6. Aplikace systému Windows  

Aplikace systému Windows (jako například Pošta, Kalendář nebo Lidé) jsou aplikace vyvinuté společností Microsoft, které jsou součástí systému Windows a jsou 

vám licencovány v rámci této smlouvy. Ke každé z aplikací systému Windows máte přístup z odpovídající dlaždice na obrazovce Start. Některé z aplikací systému 

Windows poskytují přístupový bod k službám online, jejichž používání se někdy řídí samostatnými podmínkami a zásadami ochrany  osobních údajů. Tyto podmínky 

a zásady můžete vyhledat v nastavení aplikace. Pokud nejsou zobrazeny nebo v nastavení aplikace prezentovány jiné podmínky, souhlasíte s tím, že služby, ke 

kterým máte přístup z aplikací systému Windows, podléhají Smlouvě o poskytování služby společnosti Microsoft dostupné na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, u aplikací systému Windows, které přistupují ke službám Xbox, pak na adrese xbox.com/legal/livetou. Průběžně 

pracujeme na vylepšování služeb a můžeme je kdykoli změnit. Služby nemusí být v některých zemích k dispozici. Kteroukoli z aplikací systému Windows můžete 

kdykoli odinstalovat, případně opětovně nainstalovat po stažení z webu Windows Store. Některé aplikace systému Windows obsahu jí reklamu. Personalizovanou 

reklamu můžete odhlásit na adrese choice.live.com. 

7. Doklad o licenci 

Pokud jste software získali na disku nebo na jiném fyzickém médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti společně s pravým kódem Product 

Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software získali a stáhli online,je vaším dokladem o licenci pravý kód Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který 

jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru společnosti Microsoft. Pokud jste software získali 

a stáhli prostřednictvím webu Windows Store, je vaším dokladem o nákupu doklad o nákupu softwaru Windows 8, ze kterého jste provedli aktualizaci. Doklad o 

nákupu může být nutné předložit příslušnému prodejci ke kontrole.  

8. Aktualizace a upgrady 

Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být 

nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft. Další informace o pravosti systému Windows naleznete na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104612. Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com. 

9. Verze s omezenými právy 

Některé verze softwaru, například software označený jako Neprodejná verze (Not for Resale) nebo Verze pro vzdělávání (Academic Edition), jsou distribuovány k 

omezeným účelům. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodávat. Pokud chcete používat software označený jako 

Verze pro vzdělávání (Academic Edition nebo AE), musíte být oprávněným uživatelem ve vzdělávání (Qualified Educational User). Chcete-Ii zjistit podrobnosti o 

softwaru pro vzdělávání nebo ověřit, zda jste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, vyhledejte informace na webu microsoft.com/education nebo se obraťte na 

afilaci společnosti Microsoft ve své zemi.  

10. Písma, ikony, obrázky a zvuky  

a. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného 

výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.  

b. Ikony. obrázky a zvuky. Je-Ii software spuštěn, můžete získat přístup k jeho ikonám, obrázkům, zvukům a médiím a používat je pouze z 

licencovaného počítače. Ukázky obrázků, zvuků a médií poskytnuté se softwarem nesmíte sdílet ani je používat pro žádný jiný účel.  

11. Rozhraní .NET Framework  

Software obsahuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework, které můžete používat výhradně v souladu s podmínkami popsanými na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406, pokud používáte součásti .NET Framework k provádění interního testování typovými úlohami.  
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12. Vizuální standardy H.264/AVC a MPEG-4 a standardy videa VC-1  

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2 VlSUAL K OSOBNÍMU A NEKOMERČNÍMU 

SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1 A 

MPEG-4 PART 2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA 

LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOU JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ 

INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.; VIZ WWW.MPEGLA.COM. 

13. Program Adobe Flash Player  

Software může obsahovat verzi programu Adobe Flash Player. Souhlasíte s tím, že používání programu Adobe Rash Player podléhá licenčním podmínkám 

společnosti Adobe Systems Incorporated, které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe a Flashjsou registrované 

ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.  

14. Programy třetích stran 

Tento software obsahuje určité programy třetích stran. Souhlasíte, že vaše užívání těchto programů se řídí licenčními podmínkami, které jsou k těmto programům 

poskytnuty.  

15. Geografická a exportní omezení  

Pokud je na balení softwaru uveden geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní 

zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o 

geografických a exportních omezeních naleznete na adresách go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 a microsoft.com/exporting. 

16. Podpora a postup poskytnutí náhrady  

Společnost Microsoft poskytuje pro software, který je řádně licencován, omezené služby odborné pomoci, jak je popsáno na adrese 

upport.microsoft.com/common/international.aspx. 

Pokud jste software pořídili u prodejce a žádáte o náhradu, ale nezískáte ji v místě, kde jste software pořídili, obraťte se na společnost Microsoft, která vám sdělí 

informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Podrobnosti můžete získat na adrese microsoft.com/worldwide. V Severní Americe můžete také 

volat na telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo navštívit web microsoft.com/info/nareturns.htm. 

17. Úplná smlouva  

Tato smlouva (spolu s podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje společnost Microsoft a které 

používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a 

služby (pokud společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tuto smlouvu naleznete po spuštění softwaru 

na webu na adrese microsoft.com/about/legal!en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx, případně ji můžete zobrazit podle pokynů pro operaci Aktivace 

Windows v Centru akcí v softwaru. Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po spuštění softwaru a po zadání 

adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že u každé služby nebo zahrnuté aplikace, jejíž používání se řídí touto 

smlouvou a také konkrétními podmínkami, na které tato smlouva odkazuje, se před použitím služby seznámíte s příslušnými podmínkami. Rozumíte tomu, že 

používáním služby stvrzujete tuto smlouvu a podmínky, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují 

podmínky závazné pro obě smluvní strany: 

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8.1)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874 (Postup rozhodčího řízení)  

o go.microsoft.comlfwlink/?linkid=104605 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro program Windows Media Player)  

o go.microsoft.comlfwli nk/?linkid =246694 (Podmínky používání webu Windows Store)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 (Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft)  

o xbox.com/l~al!livetou (Podmínky používání služby Xbox LIVE)  

o go.microsoft.comlfwlink/?linkid=66406 (Podmínky pro rozhraní .NET Framework)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Licenční podmínky pro program Adobe Flash Player)  
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

Existuje k softwaru OMEZENÁ ZÁRUKA? Ano. Společnost Microsoft zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je 

popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v 

souvislosti s tím, že nedodržíte pokyny, ani problémy způsobené událostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft. Omezená  záruka začíná 

okamžikem, kdy první uživatel vaší kopie softwaru danou kopii získá, a trvá jeden rok. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které 

během tohoto roku obdržíte od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část roční lhůty nebo po 30 dní podle toho, které z těchto období je delší. 

Převedením softwaru se období omezené záruky neprodlužuje. Společnost Microsoft neposkytuje žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. Společnost 

Microsoft vylučuje veškeré předpokládané záruky, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Pokud místní zákony 

vyloučení předpokládaných záruk ze strany společnosti Microsoft nepovolují, platí veškeré předpokládané záruky, garance nebo podmínky pouze po 

dobu platnosti omezené záruky a jsou omezeny v maximálním možném rozsahu povoleném místními zákony. Jestliže místní zákony vyžadují bez 

ohledu na tuto smlouvu delší období omezené záruky bude platit toto delší období, můžete však využít pouze prostředky nápravy  popsané v této 

smlouvě. Část v závěru této smlouvy vysvětluje, jak můžete uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky.  

Co když společnost Microsoft svou záruku poruší? Pokud společnost Microsoft poruší svou omezenou záruku, je jediným prostředkem nápravy oprava nebo 

výměna softwaru. Máme také možnost namísto opravy nebo výměny softwaru vrátit kupní cenu (byla -li vámi uhrazena). Před vrácením peněz musíte software 

odinstalovat a vrátit jej do společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu.  

Co když společnost Microsoft poruší některou část této smlouvy? Při oprávněném požadavku na náhradu škody od společnosti Microsoft můžete získat pouze 

náhradu přímých škod do výše částky uhrazené za software (nebo do částky 50 USD, pokud jste software získali bezplatně). Nemáte nárok na náhradu za žádné 

jiné škody, a to včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Vyloučení a omezení škod v této smlouvě platí rovněž 

v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo kdy společnost Microsoft o možnosti vzniku 

takových škod věděla nebo měla vědět. Některé státy a země neumožňují vyloučení či omezení následných, náhodných a dalších škod, tato omezení a vyloučení 

se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud vám místní zákony dovolují uplatnit u společnosti Microsoft požadavek na náhradu dalších škod i přesto, že to 

tato smlouva nedovoluje, nemůžete získat náhradu převyšující částku, kterou jste za software zaplatili (nebo částku 50 USD, pokud jste software získali 

bezplatně).  

POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY 

K uplatnění služby v rámci omezené záruky budete potřebovat doklad o nákupu.  

1. Spojené státy americké a Kanada. Informace o službě omezené záruky nebo o způsobu získání náhrady za software pořízený ve Spojených státech amerických 

a Kanadě získáte od společnosti Microsoft na telefonním čísle (800) MICROSOFT, na adrese Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, 

WA 98052-6399, USA nebo na webu microsoft.com/info/nareturns.htm. 

 2. Evropa. Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje omezenou záruku společnost Microsoft 

lreland Operations Limited. Chcete-li uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky, obraťte se na adresu Microsoft lreland Operations Limited, Customer Care 

Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi (viz 

microsoft.com/worldwide). 

3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft na telefonním čísle 13 20 58 nebo na adrese Microsoft Pty 

Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.  

4. Další země. Pokud jste software získali v jiné zemi, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft v dané zemi (viz microsoft.com/worldwide). 

EULAID: WinBlue_R8_2_ED_CC_R_CS-CZ 
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LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 8.1 PRO 

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat software Microsoft Windows 8.1 Pro. Tento dokument představuje licenční smlouvu mezi vámi a společností Microsoft 

Corporation (případně některou z jejich afilací v závislosti na místě vašeho bydliště) a popisuje vaše práva k užívání softwaru Windows 8.1 Pro. Smlouva je pro 

usnadnění práce uspořádána do dvou částí. První část obsahuje úvodní podmínky zpracované formou otázek a odpovědí. Na ně navazují části Další podmínky a 

Omezená záruka, které přinášejí podrobnější informace. Přečtěte si celou smlouvu, včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují 

důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče, 

jakmile software spustíte. Část Další podmínky obsahuje závazné ustanovení o rozhodčím řízení a ustanovení o zřeknutí se skupinové žaloby. V případě, 

že žijete ve Spojených státem amerických, ovlivňují tato ustanovení vaše práva při řešení soudního sporu se společností Microsoft, a proto 

doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli. 

Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami v jejich úplnosti a souhlasíte s přenosem určitých údajů během 

aktivace softwaru a při práci s jeho internetovými funkcemi. Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmíte  software ani jeho 

funkce používat. Místo toho byste jej měli vrátit prodejci a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží.  

Jak mohu software používat? Software ani jeho kopie neprodáváme - pouze k němu poskytujeme licenci. V rámci této licence vám udělujeme právo k instalaci 

a provozování jedné kopie v jednom počítači (licencovaný počítač), v každém okamžiku pro jednoho uživatele, za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky této 

smlouvy. V typickém případě to znamená, že smíte nainstalovat jednu kopii softwaru do osobního počítače a poté software v tomto počítači používat. Software 

není licencován k používání jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, nesmíte jej tedy zpřístupnit pro současné používání více uživateli v síti. 

Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.  

Mohu si pořídit záložní kopii? Ano, můžete si pořídit jednu kopii softwaru pro účely zálohy a používat ji tak, jak je popsáno dále.  

Jak je to s aktualizací softwaru? Pokud instalujete software, na který se vztahuje tato smlouva, jako aktualizaci vašeho stávajícího softwaru operačního systému, 

tato aktualizace nahrazuje původní software, který aktualizujete. Po provedení aktualizace vám k původnímu softwaru nezůstávají žádná práva a nesmíte jej nadále 

používat ani žádným způsobem převádět. Tato smlouva upravuje vaše práva k užívání aktualizovaného softwaru a nahrazuje smlouvu k softwaru, který jste 

aktualizovali. Po dokončení aktualizace nemusí být některé aplikace migrovány nebo mohou být nekompatibilní se systémem Windows 8.1 Pro a je možné, že k 

přehrávání určitých typů médií nebo zaznamenávání dat na média, včetně disků DVD, bude nutný další software.  

Mohu software převést na jiný počítač či uživatele? Software můžete převést na jiný počítač, který patří vám. Můžete také převést software (společně s licencí) 

na počítač vlastněný jiným uživatelem, pokud a) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a b) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. K provedení 

převodu je třeba převést původní média, certifikát pravosti, kód Product Key a doklad o nákupu přímo na daného uživatele. Nesmíte si ponechat žádné kopie 

softwaru. K převedení softwaru můžete použít záložní kopii,jejíž pořízení vám povolujeme, nebo média, na kterých byl software  dodán. Vždy, když převedete 

software na nový počítač, musíte jej odebrat z předchozího počítače. Software nesmíte převést s cílem sdílet licence mezi počítači. Software Get Genuine Windows, 

sadu PRO či Media Center Pack můžete převést pouze spolu s licencovaným počítačem.  

Jak funguje aktivace po Internetu? Když se při používání softwaru poprvé připojíte k Internetu, software se automaticky spojí s počítačovými systémy společnosti 

Microsoft nebo její afilace za účelem ověření pravosti a přiřadí licenci k licencovanému počítači. Tento proces se označuje jako "aktivace". Vzhledem k tomu, že 

cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému používání 

softwaru, nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat.  

Shromažďuje software mé osobní údaje? Pokud připojíte svůj počítač k Internetu, některé funkce softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti 

Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace, včetně osobních údajů. Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni. Pokud 

se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání. Velkou část těchto funkcí lze vypnout 

nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.  

Jak vaše údaje a další informace používáme? Společnost Microsoft používá informace, které shromáždí prostřednictvím funkcí softwaru, k jeho upgradům či 

opravám a k dalšímu zlepšování svých produktů a služeb. Za určitých okolností tyto informace také sdílíme s dalšími stranami. Zprávy o chybách například sdílíme 

s příslušnými dodavateli hardwaru a softwaru, aby je mohli využít ke zlepšení kompatibility svých produktů s produkty Microsoft. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto 

informace shromažďovat, používat a zpřístupnit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262.  

K čemu se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje k softwaru, k médiím, na kterých jste software obdrželi, a také k veškerým aktualizacím, doplňkům 

a službám společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodávány za samostatných podmínek. Vztahuje se také k aplikacím v systému Windows, které 

jsou jeho součástí a nepředstavují přitom funkce softwaru.  

Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět? Ano. Vzhledem k tomu, že software je licencován, nikoli prodáván, společnost Microsoft si 

vyhrazuje všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Zejména vám tato licence 

nedává žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět: samostatné používání nebo virtualizace funkcí softwaru; publikování, kopírování (s 

výjimkou povolené záložní kopie), pronajímání nebo půjčování softwaru či jeho poskytování na leasing; převádění softwaru (s výjimkou situací povolených v této 

smlouvě); snaha obejít technická ochranná opatření v softwaru, provádění zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání softwaru, s výjimkou situací, kdy to zákony 

v místě vašeho pobytu povolují i přes ustanovení této smlouvy. V takovém případě můžete provádět pouze operace povolené vašim i zákony. Internetové funkce 

ani funkci Microsoft Zabezpečení rodiny nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do jejich používání jinými uživateli, ani se při jejich používání 

snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti. 

http://www.lion-tech.eu/
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DALŠÍ PODMÍNKY 

1. Licence a scénáře používání více uživateli 

a. Počítač. Termín "počítač" v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální s vnitřním paměťovým zařízením schopný provozovat 

software. Za počítač se pokládají i jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade. Software je licencován k provozování s nejvýše dvěma procesory v 

licencovaném počítači.  

b. Více verzí. Software zahrnuje více verzí (například 32bitovou a 64bitovou verzi). Smíte nainstalovat pouze jednu z těchto verzí. 

c. Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware nebo software, který využíváte k multiplexování či sdružování připojení, tedy ke snížení počtu zařízení nebo 

uživatelů, kteří mají k softwaru přístup a používají jej, nesnižuje požadovaný počet licencí. Takový hardware či software můžete používat pouze v případě, 

že vlastníte licenci pro každou kopii softwaru, kterou používáte.  

d. Připojení zařízení. Přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, můžete umožnit až 20 dalším zařízením za účelem používání 

souborových služeb, tiskových služeb, internetových informačních služeb, sdílení připojení k Internetu a telefonních služeb v licencovaném počítači. Za 

účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném počítači umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však 

neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto 

zařízení.  

e. Klient Hyper-V. V softwaru smíte použít technologii Klient Hyper-V k vytvoření virtuální instance tohoto nebo jiného softwaru, pokud daný software takové 

vytvoření virtuální instance povoluje.  

f. Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-Ii virtualizační software, včetně technologie Klient Hyper-V, k vytvoření jednoho nebo více virtuálních 

počítačů v jediném počítačovém hardwarovém systému, každý z virtuálních počítačů a samotný fyzický počítač je pro účely této smlouvy pokládán za 

samostatný počítač. Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v jednom počítači, bez ohledu na to, zda jde o fyzický, 

nebo virtuální počítač. Pokud chcete software používat ve více virtuálních počítačích, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci 

pro každou z nich. Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve 

virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.  

g. Vzdálený přístup. Software obsahuje technologie Vzdálená plocha a Vzdálená pomoc, které umožňují vzdálený přístup k softwaru nebo aplikacím 

nainstalovaným v licencovaném počítači z jiných zařízení.  

 Vzdálená plocha. Licence na technologii Vzdálená plocha a podobné technologie je udělována pro jednoho uživatele, který k tomuto softwaru 

přistupuje z místního počítače nebo vzdáleně. Pro účely této smlouvy jste tímto licencovaným uživatelem vy. Prostřednictvím Vzdálené plochy 

máte z jiného zařízení přístup k softwaru, který běží v tomto licencovaném hostitelském počítači. V každém okamžiku může jeden další uživatel 

získat prostřednictvím Vzdálené plochy přístup k licencovanému softwaru, který běží v tomto hostitelském počítači, z libovolného zařízení. 

Předpokladem je, že vzdálené zařízení disponuje samostatnou licencí ke spouštění edice Pro systému Windows 8 nebo Windows 8.1 .  

 Vzdálená pomoc. Vzdálenou pomoc a podobné technologie smíte použít ke sdílení aktivní relace bez pořizování dalších licencí k softwaru. 

Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů.  

2. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby  

a. Platnost. Žijete-Ii ve Spojených státech amerických, tato část 2 je platná pro všechny spory s TOU VÝJIMKOU, ŽE NEZAHRNUJE SPORY TÝKAJÍCÍ SE 

PROSAZOVÁNÍ NEBO OPRÁVNĚNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, AŤ UŽ VAŠICH, SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH 

POSKYTOVATELŮ LICENCÍ. Sporem se rozumí jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiný typ sporu mezi vámi a společností Microsoft týkající se softwaru 

(včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, ať už vychází z obsahu smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení, předpisů nebo z jakékoli jiné 

zákonné nebo spravedlivé báze. Termín „spor“ bude mít nejširší možný význam, jaký povoluje zákon.  

b. Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost Microsoft předat druhé straně oznámení o sporu, tedy písemné prohlášení s uvedením 

jména, adresy a kontaktních údajů strany poskytující oznámení, skutečností, které jsou podkladem sporu, a požadovaného způsobu nápravy. Případné 

oznámení o sporu musíte zaslat na adresu Microsoft Corporation, A TTN: LCA ARBITRATlON, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. 

Příslušný formulář je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlinkl/linkid=245499. Společnost Microsoft vám případné oznámení o sporu zašle 

prostřednictvím společnosti U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji má k dispozici, případně na vaši e-mailovou adresu. Případný spor se obě smluvní strany 

pokusí vyřešit v neformálním jednání během 60 dnů od data, kdy bylo odesláno oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo společnost Microsoft 

zahájit rozhodčí řízení.  

c. Soud pro drobné žaloby. Pokud spor splňuje veškeré požadavky pro řešení u soudu pro drobné žaloby, můžete jej vést také u soudu pro drobné žaloby 

v oblasti vašeho bydliště nebo u soudu v okrese King County, Washington. U soudu pro drobné žaloby můžete spor vést bez ohledu na to, zda nejprve 

proběhlo neformální vyjednávání.  

d. Závazné rozhodčí řízení. Pokud se vám a společnosti Microsoft nepodaří vyřešit případný spor v neformálním jednání ani u soudu pro drobné 

žaloby, veškeré další úsilí o vyřešení sporu bude vedeno výhradně závazně stanoveným rozhodcem v souladu se zákonem Federal Arbitration 

Act („zákon FAA“). Vzdáváte se práva vést jakýkoli soudní spor (nebo se jej účastnit jako strana nebo účastník hromadné žaloby) u soudu 

před soudcem nebo porotou. Namísto toho budou veškeré spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou 

omezeného práva na odvolání podle amerického zákona FAA. Rozhodnutí rozhodce může vymáhat kterýkoli soud, do jehož jurisdikce strany spadají.  

e. Zřeknutí se hromadné žaloby. Veškerá jednání s cílem vyřešit nebo vést jakýkoli spor před jakýmkoli shromážděním budou vedena výhradně 

na individuální bázi. Ani vy, ani společnost Microsoft nebudete usilovat o projednání sporu formou hromadné žaloby, žaloby podávané 

soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádného jiného řízení, ve kterém některá ze stran jedná nebo navrhuje jednání v 

zastoupení. Žádné rozhodčí ani jiné řízení nebude spojeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech dotčených řízení.  

f. Postup rozhodčího řízení, náklady, poplatky a odměny. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena asociací American Arbitration Association („asociace 

AAA“) na základě jejích pravidel Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech). Pokud jste fyzickou osobou a používáte 

software pro osobní účely nebo potřeby domácnosti, nebo pokud hodnota sporu nepřesahuje 75 000 USD (bez ohledu na to, zda jste fyzickou osobou 

a jak software používáte), bude uplatněna také její směrnice Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Doplňující postupy pro spory 

ve spotřebitelských záležitostech). Další informace získáte na adrese adr.org nebo na telefonním čísle + 1 800 778 7879. U sporu, ve kterém se jedná o 

částku do 75 000 USD, vám společnost Microsoft neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky určené  pro asociaci MA a 

rozhodce. Vy i společnost Microsoft souhlasíte s podmínkami, jimiž se postupy, poplatky a odměny řídí a které jsou k dispozici na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874. Chcete-Ii zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci MA formulář, který je k dispozici na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Souhlasíte s tím, že zahájíte rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště nebo v okrese King County, 

Washington. Společnost Microsoft souhlasí s tím, že zahájí rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště. 

http://www.lion-tech.eu/
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g. Žalobu či podnět ke sporuje třeba podat do jednoho roku. V rozsahu povoleném rozhodným právem je nutné jakoukoli žalobu či podnět ke sporu, na 

který se vztahuje část 2, podat do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (část 2.c) nebo u rozhodce (část 2.d). Tato roční lhůta začíná okamžikem, 

od kterého je možné žalobu nebo podnět ke sporu podat. Pokud nejsou žaloba nebo podnět ke sporu podány do jednoho roku, je jejich možnost trvale 

vyloučena.  

h. Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby v části 2.e shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým 

částem sporu, část 2 (Rozhodčí řízení) se na tyto části nebude vztahovat. Namísto toho budou takové části odděleny a projednány před soudem, zatímco 

o zbývajících částech se bude dále jednat v rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli j iné ustanovení v 

části 2, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení části 2 bude zachována plná platnost a účinnost.  

3. Volba rozhodného práva  

Veškeré žaloby a spory týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o 

ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruce či neoprávněném obohacení a dále občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo 

země vašeho bydliště, s výjimkou zákona FAA, kterým se řídí všechna ustanovení ohledně rozhodčího řízení. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, 

bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, 

včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní 

řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje.  

4. Aktivace 

a. Podrobnější informace o aktivaci. Software zobrazí upozornění, zdaje jeho nainstalovaná kopie řádně licencována. V průběhu aktivace odešle software 

informace o softwaru a vašem počítači do systémů společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, IP adresu 

počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace o aktivaci naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262. 

Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft. Software můžete 

rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo 

telefonní služby.  

b. Opakovaná aktivace. Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.  

c. Selhání aktivace. Pokud bude během online aktivace zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé, nejsou řádně licencovány nebo 

obsahují neoprávněné změny, aktivace se nezdaří a software se pokusí o opravu a nahrazení veškerého pozměněného softwaru Microsoft pravým 

softwarem společnosti Microsoft. Pokud nainstalovaná kopie softwaru není řádně licencována nebo zahrnuje neoprávněné změny, zobrazí software 

upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru. Jestliže bude zjištěno, že vaše kopie softwaru není řádně 

licencována, nebudete moci získat určité aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.  

5. Internetové funkce; ochrana osobních údajů  

Některé funkce softwaru používají internetové protokoly, které do systémů společnosti Microsoft (nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů služeb) odesílají 

informace o počítači, například IP adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software 

nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace využívá ke zpřístupnění internetových funkcí v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém 

Windows 8.1, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 a informacemi, které mohou být uvedeny v uživatelském rozhraní systému 

Windows. Některé internetové funkce mohou být zpřístupněny a aktualizovány později - například v případě, že si pořídíte aplikaci, která některou z těchto funkcí 

využívá, nebo pro dosažení větší bezpečnosti a spolehlivosti softwaru.  

a. Služba Windows Update. Pokud v softwaru používáte službu Windows Update, budou pro její správné fungování příležitostně zapotřebí aktualizace 

této služby a stažení souborů. Stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.  

b. Technologie WDRM (správa digitálních práv systému Windows). Někteří vlastníci obsahu používají k ochraně svých autorských práva dalšího duševního 

vlastnictví technologii správy digitálních práv systému Windows (DRM), včetně možnosti deaktivace funkce přehrávání chráněného obsahu v softwaru 

v případě, že kontrola WDRM skončí neúspěšně. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s licencemi poskytnout i seznam odvolání.  

c. Program Windows Media Player. Při používání přehrávače Windows Media Player tento program vyhledává v systémech společnosti Microsoft 

kompatibilní online hudební služby ve vaší oblasti a nové verze přehrávače. Program Windows Media Player můžete používat pouze způsoby, které jsou 

popsány na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605. 

d. Program Windows Defender. Jestliže aktivujete program Windows Defender, bude ve vašem počítači vyhledávat řadu typů škodlivého softwaru 

(„malware“), včetně virů, červů, robotů, virů typu rootkit, spywaru, adwaru ajiného potenciálně nežádoucího softwaru. Pokud při prvním použití softwaru 

zvolíte doporučená nastavení zabezpečení, bude malware a další potenciálně nežádoucí software vyhodnocený jako nebezpečný automaticky odebrán. 

Toto odebrání může způsobit, že jiný software v počítači přestane pracovat nebo dojde k porušení licence k používání tohoto softwaru. Je možné, že 

bude odebrán či deaktivován software, který není nežádoucí. Používáte-li program Windows Defender společně se službou Windows Update, bude 

prostřednictvím služby Windows Update pravidelně aktualizován.  

e. Odebrání škodlivého softwaru. Software může pravidelně vyhledávat a odstraňovat malware z vašeho počítače pomocí nástroje pro odstranění 

škodlivého softwaru, který byl jako poslední stažen do vašeho počítače. Po dokončení kontroly a v pravidelných intervalech bude společnosti Microsoft 

odesílána zpráva se specifickými informacemi o zjištěném malwaru a chybách a s dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace pomohou 

chránit váš počítač před škodlivým softwarem a zlepšit software a další produkty společnosti Microsoft. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze 

zablokovat podle pokynů uvedených na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid =241725.  

f. Filtr SmartScreen. Pokud je aktivován filtr SmartScreen, kontroluje adresy webových stránek a stahované soubory, které se pokoušíte zobrazit, a 

porovnává je s často aktualizovaným seznamem webových stránek a stahovaných souborů, které byly nahlášeny společnosti Microsoft jako nebezpečné 

nebo podezřelé. Filtr SmartScreen dále kontroluje stažené programy, které se pokoušíte spustit, a porovnává je se seznamem běžně stahovaných a 

spouštěných programů. Pomáhá vám tak v rozhodování o důvěryhodnosti programů. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů 

pro aplikaci Internet Explorer na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. Aktivací filtru SmartScreen v systému Windows nebo v aplikaci Internet 

Explorer vyjadřujete svůj souhlas s používáním této funkce a souhlasíte s tím, že budete filtr SmartScreen používat výhradně společně se systémem 

Windows nebo aplikací Internet Explorer. Nejste oprávněni kopírovat, zobrazovat, distribuovat, shromažďovat ani ukládat žádná data poskytnutá filtrem 

SmartScreen, ať už ručně nebo prostřednictvím aktivace či autorizace jakéhokoli softwaru nebo služby.  

g. Překládání adres (NAT službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Při každém spuštění licencovaného počítače se služba Teredo pokusí vyhledat na 
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Internetu veřejnou službu Internet Protocol verze 6 (IPv6). Tato akce proběhne automaticky při připojení licencovaného počítače do veřejné nebo 

privátní sítě, neprobíhá ale ve spravovaných sítích jako jsou podnikové domény. Používáte-Ii program, který vyžaduje, aby služba Teredo použila 

připojení IPv6, nebo nakonfigurujete bránu firewall tak, aby bylo připojení IPv6 vždy povoleno, bude služba Teredo pravidelně  kontaktovat službu 

Microsoft Teredo prostřednictvím Internetu. Jediné informace odesílané do společnosti Microsoft jsou při tom standardní informace o počítači a název 

požadované služby (například teredo.ipv6.microsoft.com). Informace odesílané službou Teredo z vašeho počítače slouží k určení toho, zdaje váš počítač 

připojen k Internetu a může lokalizovat veřejnou službu IPv6. Jakmile je služba nalezena, jsou odesílány informace nutné k zachování připojení ke službě 

IPv6.  

h. Plug and Playa rozšíření standardu Plug and Play. Může se stát, že počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné pro komunikaci s hardwarem, který k 

němu připojíte. V takovém případě může funkce aktualizací v softwaru získat správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizací může 

správce zakázat.  

i. Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty k potvrzení identity uživatelů Internetu odesílajících šifrované informace standardu X.509, k 

digitálnímu podepisování souborů a maker a k ověření integrity a původu obsahu souborů. Software může přes Internet načítat a aktualizovat certifikáty, 

seznamy odvolaných certifikátů a seznam důvěryhodných certifikačních úřadů.  

j. Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních  dotazů DNS 

či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/lP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout nastavením 

registru.  

k. Akcelerátory. Pokud v aplikaci Internet Explorer kliknete na akcelerátor nebo na něj přesunete ukazatel myši, příslušnému poskytovateli služby (kterým 

nemusí být společnost Microsoft) mohou být zaslány následující informace: název a úplná webová adresa nebo adresa URL aktuáln í webové stránky, 

standardní informace o počítače a případně další obsah, který jste vybrali. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

l. Aktualizace poskytovatele vyhledávání. Software stáhne aktualizaci dat o poskytovatelích vyhledávání v počítači. Tato aktualizace upgraduje vaše 

poskytovatele o nejnovější funkce, například nové ikony nebo návrhy na vyhledávání. Jedná se o jednorázovou aktualizaci, avšak software se o aktualizaci 

pokusí několikrát, pokud se nepodaří aktualizaci úspěšně stáhnout. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

m. Soubory cookie. Pokud se rozhodnete používat online funkce softwaru, jako je online nápověda a podpora, mohou být nastaveny soubory cookie. 

Informace o tom, jak soubory cookie blokovat, řídit jejich používání a odstraňovat je, naleznete v části Soubory cookie Prohlášení o ochraně osobních 

údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170. 

n. Windows Store. Kromě podmínek této smlouvy týkajících se internetových funkcí můžete používat web Windows Store pouze za podmínek, které jsou 

k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Tyto podmínky obsahují rovněž informace o službě Windows Notification Service. Tuto 

službu mohou používat aplikace systému Windows nebo další předinstalované aplikace na obrazovce Start. Souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat 

oznámení, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8.1 a v podmínkách služby pro web Windows Store.  

6. Aplikace systému Windows  

Aplikace systému Windows (jako například Pošta, Kalendář nebo Lidé) jsou aplikace vyvinuté společností Microsoft, které jsou součástí systému Windows a jsou 

vám licencovány v rámci této smlouvy. Ke každé z aplikací systému Windows máte přístup z odpovídající dlaždice na obrazovce Start. Některé z aplikací systému 

Windows poskytují přístupový bod k službám online, jejichž používání se někdy řídí samostatnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Tyto podmínky 

a zásady můžete vyhledat v nastavení aplikace. Pokud nejsou zobrazeny nebo v nastavení aplikace prezentovány jiné podmínky, souhlasíte s tím, že služby, ke 

kterým máte přístup z aplikací systému Windows, podléhají Smlouvě o poskytování služby společnosti Microsoft dostupné na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, u aplikací systému Windows, které přistupují ke službám Xbox, pak na adrese xbox.com/legal/livetou. Průběžně 

pracujeme na vylepšování služeb a můžeme je kdykoli změnit. Služby nemusí být v některých zemích k dispozici. Kteroukoli z aplikací systému Windows můžete 

kdykoli odinstalovat, případně opětovně nainstalovat po stažení z webu Windows Store. Některé aplikace systému Windows obsahují reklamu. Personalizovanou 

reklamu můžete odhlásit na adrese choice.live.com. 

7. Doklad o licenci 

Pokud jste software získali na disku nebo na jiném fyzickém médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti společně s pravým kódem Product 

Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software získali a stáhli online,je vaším dokladem o licenci pravý kód Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který 

jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru společnosti Microsoft. Pokud jste software získali 

a stáhli prostřednictvím webu Windows Store, je vaším dokladem o nákupu doklad o nákupu softwaru Windows 8 Pro, ze kterého jste provedli aktualizaci. Doklad 

o nákupu může být nutné předložit příslušnému prodejci ke kontrole.  

8. Aktualizace a upgrady 

Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být 

nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft. Další informace o pravosti systému Windows naleznete na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104612. Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com. 

9. Verze s omezenými právy 

Některé verze softwaru, například software označený jako Neprodejná verze (Not for Resale) nebo Verze pro vzdělávání (Academic Edition), jsou distribuovány k 

omezeným účelům. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodávat. Pokud chcete používat software označený jako 

Verze pro vzdělávání (Academic Edition nebo AE), musíte být oprávněným uživatelem ve vzdělávání (Qualified Educational User). Chcete-Ii zjistit podrobnosti o 

softwaru pro vzdělávání nebo ověřit, zda jste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, vyhledejte informace na webu microsoft.com/education nebo se obraťte na 

afilaci společnosti Microsoft ve své zemi.  

10. Písma, ikony, obrázky a zvuky  

a. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného 

výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.  

b. Ikony. obrázky a zvuky. Je-Ii software spuštěn, můžete získat přístup k jeho ikonám, obrázkům, zvukům a médiím a používat je pouze z licencovaného 
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počítače. Ukázky obrázků, zvuků a médií poskytnuté se softwarem nesmíte sdílet ani je používat pro žádný jiný účel.  

11. Rozhraní .NET Framework  

Software obsahuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework, které můžete používat výhradně v souladu s podmínkami popsanými na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406, pokud používáte součásti .NET Framework k provádění interního testování typovými úlohami.  

12. Vizuální standardy H.264/AVC a MPEG-4 a standardy videa VC-1  

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2 VlSUAL K OSOBNÍMU A NEKOMERČNÍMU 

SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1 A 

MPEG-4 PART 2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA  

LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOU JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ 

INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.; VIZ WWW.MPEGLA.COM. 

13. Program Adobe Flash Player  

Software může obsahovat verzi programu Adobe Flash Player. Souhlasíte s tím, že používání programu Adobe Rash Player podléhá licenčním podmínkám 

společnosti Adobe Systems Incorporated, které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe a Flashjsou registrované ochranné 

známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.  

14. Programy třetích stran 

Tento software obsahuje určité programy třetích stran. Souhlasíte, že vaše užívání těchto programů se řídí licenčními podmínkami, které jsou k těmto programům 

poskytnuty.  

15. Geografická a exportní omezení  

Pokud je na balení softwaru uveden geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní 

zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další  informace o 

geografických a exportních omezeních naleznete na adresách go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 a microsoft.com/exporting. 

16. Podpora a postup poskytnutí náhrady  

Společnost Microsoft poskytuje pro software, který je řádně licencován, omezené služby odborné pomoci, jak je popsáno na adrese 

upport.microsoft.com/common/international.aspx. 

Pokud jste software pořídili u prodejce a žádáte o náhradu, ale nezískáte ji v místě, kde jste software pořídili, obraťte se na společnost Microsoft, která vám sdělí 

informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Podrobnosti můžete získat na adrese microsoft.com/worldwide. V Severní Americe můžete také 

volat na telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo navštívit web microsoft.com/info/nareturns.htm. 

17. Úplná smlouva  

Tato smlouva (spolu s podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje společnost Microsoft a které 

používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a 

služby (pokud společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tuto smlouvu naleznete po spuštění softwaru 

na webu na adrese microsoft.com/about/legal!en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx, případně ji můžete zobrazit podle pokynů pro operaci Aktivace 

Windows v Centru akcí v softwaru. Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po spuštění softwaru a po zadání 

adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že u každé služby nebo zahrnuté aplikace, jejíž používání se řídí touto 

smlouvou a také konkrétními podmínkami, na které tato smlouva odkazuje, se před použitím služby seznámíte s příslušnými podmínkami. Rozumíte tomu, že 

používáním služby stvrzujete tuto smlouvu a podmínky, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují 

podmínky závazné pro obě smluvní strany: 

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8.1)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874 (Postup rozhodčího řízení)  

o go.microsoft.comlfwlink/?linkid=104605 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro program Windows Media Player)  

o go.microsoft.comlfwli nk/?linkid =246694 (Podmínky používání webu Windows Store)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 (Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft)  

o xbox.com/l~al!livetou (Podmínky používání služby Xbox LIVE)  

o go.microsoft.comlfwlink/?linkid=66406 (Podmínky pro rozhraní .NET Framework)  

o go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Licenční podmínky pro program Adobe Flash Player)  
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

Existuje k softwaru OMEZENÁ ZÁRUKA? Ano. Společnost Microsoft zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je 

popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v 

souvislosti s tím, že nedodržíte pokyny, ani problémy způsobené událostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft. Omezená záruka začíná okamžikem, 

kdy první uživatel vaší kopie softwaru danou kopii získá, a trvá jeden rok. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které během tohoto 

roku obdržíte od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část roční lhůty nebo po 30 dní podle toho, které z těchto období je delší. Převedením softwaru 

se období omezené záruky neprodlužuje. Společnost Microsoft neposkytuje žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. Společnost Microsoft vylučuje 

veškeré předpokládané záruky, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Pokud místní zákony vyloučení 

předpokládaných záruk ze strany společnosti Microsoft nepovolují, platí veškeré předpokládané záruky, garance nebo podmínky pouze po dobu 

platnosti omezené záruky a jsou omezeny v maximálním možném rozsahu povoleném místními zákony. Jestliže místní zákony vyžadují bez ohledu na 

tuto smlouvu delší období omezené záruky bude platit toto delší období, můžete však využít pouze prostředky nápravy popsané v  této smlouvě. Část v 

závěru této smlouvy vysvětluje, jak můžete uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky.  

Co když společnost Microsoft svou záruku poruší? Pokud společnost Microsoft poruší svou omezenou záruku, je jediným prostředkem nápravy oprava nebo 

výměna softwaru. Máme také možnost namísto opravy nebo výměny softwaru vrátit kupní cenu (byla -li vámi uhrazena). Před vrácením peněz musíte software 

odinstalovat a vrátit jej do společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu.  

Co když společnost Microsoft poruší některou část této smlouvy? Při oprávněném požadavku na náhradu škody od společnosti Microsoft můžete získat pouze 

náhradu přímých škod do výše částky uhrazené za software (nebo do částky 50 USD, pokud jste software získali bezplatně). Nemáte nárok na náhradu za žádné 

jiné škody, a to včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Vyloučení a omezení škod v této smlouvě platí rovněž 

v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo kdy společnost Microsoft o možnosti vzniku 

takových škod věděla nebo měla vědět. Některé státy a země neumožňují vyloučení či omezení následných, náhodných a dalších škod, tato omezení a vyloučení 

se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud vám místní zákony dovolují uplatnit u společnosti Microsoft požadavek na náhradu dalších škod i přesto, že to 

tato smlouva nedovoluje, nemůžete získat náhradu převyšující částku, kterou jste za software zaplatili (nebo částku 50 USD, pokud jste software získali 

bezplatně).  

POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY 

K uplatnění služby v rámci omezené záruky budete potřebovat doklad o nákupu.  

1. Spojené státy americké a Kanada. Informace o službě omezené záruky nebo o způsobu získání náhrady za software pořízený ve Spojených státech amerických 

a Kanadě získáte od společnosti Microsoft na telefonním čísle (800) MICROSOFT, na adrese Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, 

WA 98052-6399, USA nebo na webu microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Evropa. Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje omezenou záruku společnost Microsoft 

lreland Operations Limited. Chcete-li uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky, obraťte se na adresu Microsoft lreland Operations Limited, Customer Care 

Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo na afilaci společnost i Microsoft ve své zemi (viz 

microsoft.com/worldwide). 

3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft na telefonním čísle 13 20 58 nebo na adrese Microsoft Pty 

Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.  

4. Další země. Pokud jste software získali v jiné zemi, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft v dané zemi (viz microsoft.com/worldwide). 

EULAID: WinBlue_R8_2_ED_PS_R_CS-CZ 
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LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 7 HOME PREMIUM 

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte 

si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tištěné licenčn í podmínky, které mohou být dodány se 

softwarem, mohou nahradit nebo upravit jakékoli licenční podmínky dodané elektronicky. 

Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny: 

 aktualizace,  

 dodatky,  

 internetové služby a  

 služby odborné pomoci  

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. 

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte. Místo toho jej vraťte prodejci a obdržíte náhradu ve formě 

peněz či zboží. Pokud náhradu nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte zde informace o zásadách 

poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/worldwide. V České republice použijte telefonní číslo +420 

2611 97 111 nebo adresu www.microsoft.com/CZE.  

Jak je popsáno níže, představuje použití softwaru rovněž váš souhlas s přenosem určitých počítačových informací během aktivace, ověření a pro 

internetové služby 

 

Dodržíte-Ii tyto licenční podmínky, máte následující práva ke každé licenci, kterou získáte. 

1. PŘEHLED. 

a. Software. Software zahrnuje software operačního systému pro stolní počítače. Tento software nezahrnuje služby Windows Live. Služba Windows Live 

je služba poskytovaná společností Microsoft v rámci samostatné smlouvy. 

b. Model licencování. Podle níže uvedeného oddílu 2 písm. b) je licence k softwaru poskytována na jednotlivé kopie pro jednotlivé počítače. Počítač je 

fyzický hardwarový systém s vnitřním paměťovým zařízením schopným provozovat software. Jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade jsou 

považovány za samostatné počítače. 

2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. 

a. Jedna kopie pro jeden počítač. Není-li povoleno jinak v níže uvedeném oddílu 2 písm. b), můžete nainstalovat jednu kopii softwaru v jednom počítači. 

Takový počítač je pak „licencovaným počítačem“. 

b. Sada Family Pack. Jste-li „Oprávněným uživatelem sady Family Pack“, smíte instalovat jednu kopii softwaru označeného „Family Pack“ do tří počítačů 

ve vaší domácnosti pro užívání osobami, které tam pobývají. Tyto počítače jsou pak „licencovanými počítači“ a podléhají těmto licenčním podmínkám. 

Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele sady Family Pack, navštivte web go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=141399 nebo se obraťte na 

afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. 

c. Licencovaný počítač. Software smíte v licencovaném počítači používat nejvýše na dvou procesorech současně. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách 

stanoveno jinak, nesmíte software používat v žádném jiném počítači.  

d. Počet uživatelů. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, smí software používat vždy jen jeden uživatel.  

e. Alternativní verze. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou verzi. Najednou můžete instalovat a používat 

pouze jednu verzi.  

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO UŽÍVACÍ PRÁVA. 

a. Multiplexování. Hardware nebo software, který používáte ke 

 sdružování připojení nebo 

 snižování počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému softwaru 

(někdy označováno termínem multiplexování nebo sdružování), nesnižuje požadovaný počet licencí CAL. 

b. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze 

 vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a 

 dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro tisk obsahu. 

c. Ikony, obrázky a zvuky. Je-Ii software spuštěn, můžete používat jeho ikony, obrázky, zvuky a média, ale nesmíte je sdílet. Vzorové obrázky, zvuky a 

média poskytnuté se softwarem jsou určeny jen pro nekomerční použití. 

d. Použití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném počítači smíte software instalovat a používat v rámci pouze 

jediného virtuálního (nebo jinak emulovaného) hardwarového systému v licencovaném počítači. V případě použití ve virtuálním prostředí nemusí být 

obsah chráněný technologií správy digitálních práv, nástrojem BitLocker nebo jakoukoli technologií šifrování pro celé diskové jednotky zabezpečen do 

stejné míry jako chráněný obsah, který není ve virtuálním prostředí. Musíte dodržovat všechny místní i mezinárodní zákony, které se na takový 

chráněný obsah vztahují. 
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e. Připojení zařízení. Smíte umožnit až 20 dalším zařízením získat přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, a používat pouze 

Souborovou službu, Tiskové služby, Internetovou informační službu, Sdílení připojení k Internetu a telefonní služby. 

f. Technologie vzdáleného přístupu. Smíte vzdáleně přistupovat a používat software instalovaný v licencovaném počítači z jiného počítače ke sdílení 

relace pomocí funkce Vzdálená pomoc nebo obdobné technologie. „Relace“ znamená přímou nebo nepřímou interakci se softwarem prostřednictvím 

libovolné kombinace vstupních, výstupních a zobrazovacích zařízení. 

g. Zařízení Media Center Extender. Smíte současně spouštět pět relací zařízení Media Center Extender (nebo jiného softwaru či zařízení, která poskytují 

podobné funkce pro podobný účel) pro zobrazení obsahu nebo uživatelského rozhraní softwaru na jiných obrazovkách či zařízeních. 

h. Elektronický program televize. Pokud software zahrnuje přístup ke službě elektronického programu televize, která zobrazuje upravené výpisy 

televizních programů, bude se na tuto službu vztahovat samostatná servisní smlouva. Pokud nesouhlasíte s podmínkami servisní smlouvy, můžete i 

nadále používat tento software, ale nebudete mít přístup ke službě elektronického programu televize. Služba může obsahovat reklamní obsah a další 

související data, která jsou v rámci softwaru přijímána a ukládána. Služba není k dispozici ve všech oblastech. Pokyny týkající se přístupu k servisní 

smlouvě naleznete v informacích k softwaru. 

i. Související informace o médiích. Požadujete-Ii, aby v rámci přehrávání byly poskytovány související informace o médiích, může se stát, že poskytovaná 

data nebudou ve vašem jazyce. Zákony a ustanovení některých zemích či oblastech mohou omezovat možnost přístupu k určitým typům obsahu. 

j. Celosvětové použití aplikace Media Center. Aplikace Media Center není navržena pro použití ve všech zemích. Přestože informace k aplikaci Media 

Center mohou obsahovat odkazy na určité funkce, jako je například elektronický program televize, anebo poskytovat informace o postupu při 

konfiguraci tuneru televize, tyto funkce nemusí ve vaší oblasti fungovat. Seznam funkcí, u nichž se může stát, že ve vaší oblasti nebudou fungovat, 

naleznete v informacích k aplikaci Media Center. 

4. POVINNÁ AKTIVACE. 

Aktivace spojuje použití softwaru s konkrétním počítačem. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a počítači společnosti Microsoft. Tyto 

informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace 

naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Máte-Ii 

řádnou licenci, máte právo užívat instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivaci. Není-Ii software aktivován, 

nemáte právo k jeho užívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. Obcházení či jiné překonání 

aktivace není povoleno. Pokud je počítač připojen k síti Internet, software se může automaticky připojit ke společnosti Microsoft a aktivovat se. Software 

můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. Pokud tak učiníte, mohou vám být účtovány telefonní poplatky a poplatky 

za přístup k Internetu. Některé změny vašich počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru. Software vás bude 

upozorňovat na nutnost aktivace, dokud ji neprovedete.  

5. OVĚŘENÍ. 

a. V rámci ověření probíhá kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Dále se ověřuje, zda nebyla provedena žádná neoprávněná 

změna ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru. V rámci ověření může také proběhnout kontrola přítomnosti určitého škodlivého 

softwaru nebo neoprávněného softwaru souvisejícího s takovými neoprávněnými změnami. Ověření potvrzující, že máte řádnou licenci, vás opravňuje 

k užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo k tomu, abyste získali určité výhody. Vyhýbat se ověření není povoleno. Cílem je zamezit užívání 

softwaru bez licence. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

b. Software příležitostně provede sám na sobě ověřovací kontrolu. Tuto kontrolu může iniciovat software nebo společnost Microsoft. Software může 

příležitostně vyžadovat aktualizace a další stahování ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru umožňujících fungování aktivace a 

ověřování. Aktualizace nebo stahování jsou nutné pro správné fungování softwaru a tyto funkce mohou být staženy a instalovány, aniž byste na to byli 

dále upozorňováni. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, počítači a výsledku ověření. Tyto 

informace zahrnují například verzi a kód Product Key softwaru, jakoukoli neoprávněnou změnu ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí 

softwaru, jakýkoli nalezený škodlivý nebo neoprávněný software a adresu IP počítače. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci 

ani k vašemu kontaktování. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Další informace o ověřování a o informacích 

odesílaných v jeho průběhu a po něm naleznete na adrese qo.microsořt.com/fwlink/?Linkid =104611. 

c. V případě, že bude ověřením zjištěno, že je software nepravý, není řádně licencován nebo se nejedná o pravý produkt Windows, případně obsahuje 

neoprávněné změny, budou ovlivněny funkce a způsob užívání softwaru, například:  

společnost Microsoft může  

 opravit software, odebrat, zablokovat nebo zakázat jakékoli neoprávněné změny, které by mohly zasahovat do řádného užívání softwaru, nebo  

 zkontrolovat a odebrat škodlivý a neoprávněný software, o němž je známo, že s takovými neoprávněnými změnami souvisí, nebo  

 poskytnout upozornění, že software není řádně licencován a nejedná se o pravý produkt Windows,  

a vy můžete  

 být vyzýváni k získání řádně licencované kopie softwaru nebo  

 být přinuceni k získání licence na užívání softwaru a k nové aktivaci softwaru postupem podle pokynů společnosti Microsoft  

a je možné, že nebudete moci  

 užívat software nebo některé jeho funkce nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat určité aktualizace či upgrady od společnosti Microsoft.  

d. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů, Další informace o získání aktualizací od 

autorizovaných zdrojů naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid= 104612. 

6. POTENCIÁLNĚ NEVYŽÁDANÝ SOFTWARE. Je-li aktivován program Windows Defender, bude v počítači vyhledávat spyware, software placený zobrazováním 

reklamy či jiný potenciálně nevyžádaný software. Při nalezení potenciálně nevyžádaného softwaru se zobrazí dotaz, zda má být nalezený software ignorován, 

zablokován (umístěn do karantény) nebo odebrán. Pokud nezměníte výchozí nastavení, bude veškerý potenciálně nevyžádaný software vyhodnocený jako 
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závažný po dokončení vyhledávání automaticky odebrán. Odebrání nebo zablokování potenciálně nevyžádaného softwaru může mít za následek  

 nefunkčnost jiného softwaru v počítači nebo  

 porušení licence k užívání jiného softwaru ve vašem počítači.  

Při použití tohoto softwaru se může stát, že odstraníte nebo zablokujete software, který není potenciálně nevyžádaným softwarem.  

7. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. 

a. Souhlas pro internetové služby. Funkce softwaru popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Windows 7 se připojují 

k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení 

výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení 

o zásadách ochrany osobních údajů pro operační systém Windows 7 na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid =104604. Použitím těchto funkcí 

vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o Počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například 

internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. 

Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb. 

Plug and Playa rozšíření standardu Plug and Play. K počítači smíte připojit nový hardware, a to přímo nebo prostřednictvím sítě. Je možné, že váš 

počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem. Je-Ii tomu tak, funkce aktualizace softwaru mohou získat od 

společnosti Microsoft správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizace může správce zakázat.  

Služba Windows Update. Pro správné fungování služby Windows Update softwaru (pokud ji používáte) budou příležitostně zapotřebí aktualizace 

a stažení souborů do služby Windows Update; stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.  

Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. Mezi tyto funkce 

patří například kliparty, šablony, školení online, pomoc online a Appshelp. Tyto funkce webového obsahu nemusíte používat.  

Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesíláním Šifrovaných 

informací standardu X.509. Mohou být také použity k digitálnímu podepisování souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů, 

Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů prostřednictvím Internetu.  

Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace kořenového adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných 

certifikačních úřadů, Funkci automatické aktualizace kořenového adresáře můžete vypnout. 

Správa digitálních práv služby Windows Media. Vlastníci obsahu používají technologii správy digitálních práv pro službu Windows Media (WM DRM) 

k ochraně svých práv duševního vlastnictví včetně práv autorských. Tento software a software třetích stran používá technologi i WMDRM k 

přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WM DRM. Pokud software není schopen zajistit ochranu obsahu, mohou vlastníci obsahu 

požádat společnost Microsoft o odvolání práva k užívání softwaru pro přehrávání nebo kopírování obsahu chráněného technologií  WM DRM. 

Odvolání neovlivní ostatní obsah. Při stahování licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s těmito licencemi 

poskytnout i seznam odvolání. Vlastníci obsahu mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii WM DRM. Před 

provedením upgradu zobrazí software společnosti Microsoft obsahující technologii WM DRM žádost o váš souhlas. Pokud provedení upgradu 

odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade. Funkce WM DRM přistupující k Internetu je možné vypnout. Jsou-li tyto 

funkce vypnuty, můžete i nadále přehrávat obsah, pro který máte platnou licenci. 

Program Windows Media Player. Používáte-Ii program Windows Media Player, bude u společnosti Microsoft kontrolovat, zda nejsou k dispozici 

kompatibilní hudební služby online ve vaší oblasti a nové verze přehrávače.  

Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid =104605. 

Odebrání škodlivého softwaru. Vyberete-Ii během instalace možnost „získat důležité aktualizace pro instalaci“, software může vyhledat a odebrat 

z počítače určitý malware. Malware je škodlivý software. Při spuštění softwaru bude odebrán škodlivý software uvedený v aktua lizovaném 

seznamu na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Při kontrole škodlivého softwaru bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se 

specifickými informacemi o zjištěném škodlivém softwaru, chybách a dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace budou  použity ke 

zlepšování softwaru a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. V těchto zprávách nejsou obsaženy žádné informace, které by vás mohly 

identifikovat nebo které by bylo možné použít k vašemu kontaktování. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze zablokovat podle pokynů uvedených 

na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj 

Windows Malicious Software Removal na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=113995.  

Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních  dotazů 

DNS či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout 

nastavením registru. 

Služba Synchronizace času systému Windows. Tato služba synchronizuje čas v počítači se správným časem na serveru time.windows.com jednou 

týdně. Tuto funkci můžete vypnout nebo můžete pomocí apletu ovládacího panelu Datum a čas zvolit upřednostňovaný zdroj času. Toto připojení 

používá standardní protokol NTP.  

Překládání adres (NAT) službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Tato funkce pomáhá existující domácí bráně sítě Internet s překladem do 

protokolu IPv6. IPv6 je nová generace protokolu IP. Umožňuje povolit koncová připojení často požadovaná aplikacemi typu peer-to-peer. Při 

každém spuštění softwaru se klientská služba Teredo pokusí vyhledat veřejnou internetovou službu Teredo. Učiní tak odesláním dotazu 

prostřednictvím Internetu. Tento požadavek pouze přenáší standardní informace DNS umožňující určit, jestli je váš počítač připojen k síti Internet, 

a lokalizovat veřejnou službu Teredo. Pokud  

o používáte aplikaci, která vyžaduje připojení IPv6, nebo  

o nakonfigurujete bránu firewall tak, aby vždy povolila připojení pomocí protokolu IPv6,  

budou informace internetového protokolu standardně odesílány službě Teredo společnosti Microsoft v pravidelných intervalech. Žádné další 

informace nebudou společnosti Microsoft zasílány. Toto výchozí nastavení můžete změnit tak, aby byly použity servery jiných výrobců, než je 
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společnost Microsoft. Tuto funkci můžete také vypnout pomocí nástroje příkazového řádku s názvem „netsh“.  

Akcelerátory. Pokud na akcelerátor kliknete v prohlížeči Internet Explorer nebo na něm ponecháte ukazatel myši, poskytovateli služby mohou být 

zaslány následující informace:  

o titulek a celá internetová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky, 

o standardní informace o počítači a 

o jakýkoli obsah, který jste případně vybrali. 

Pokud používáte akcelerátor dodaný společností Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti Microsoft o 

zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud používáte 

akcelerátor dodaný třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů uplatňovaným třetí stranou.  

Služba návrhů na vyhledávání. Pokud v aplikaci Internet Explorer zadáte hledaný výraz do pole Okamžité hledání nebo zadáte do panelu Adresa 

před hledaný výraz otazník (?), zobrazí se během zadávání návrhy na vyhledávání (je-Ii tato funkce podporována poskytovatelem vyhledávání). 

Text zadaný do pole Okamžité hledání nebo za otazníkem (?) na panelu Adresa bude poskytovateli odesílán během zadávání. Poskytovateli 

vyhledávání bude odeslán text zadaný v poli Okamžité hledání nebo na panelu Adresa rovněž při stisknutí klávesy Enter nebo klepnutí na tlačítko 

Hledat. Pokud používáte poskytovatele vyhledávání společnosti Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti 

Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud 

používáte poskytovatele vyhledávání, který je třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů 

uplatňovaným třetí stranou. Návrhy na vyhledávání lze kdykoli vypnout. K tomuto účelu použijte příkaz Spravovat doplňky pod tlačítkem Nástroje 

v aplikaci Internet Explorer. Další informace o službě návrhů na vyhledávání naleznete na adrese go. microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

Souhlas s aktualizací infračerveného vysílače/přijímače. Software může obsahovat technologii zajišťující správnou funkci zařízení infračerveného 

vysílače/přijímače, které je dodáváno s určitými produkty využívajícími aplikaci Media Center. Souhlasíte, že software může aktualizovat firmware 

tohoto zařízení.  

Propagace online aplikace Media Center. V případě použití funkcí aplikace Media Center obsažených v softwaru pro přístup k internetovému 

obsahu nebo k jiným internetovým službám mohou tyto služby získávat ze softwaru některé informace, které vám umožní obdržení, přijetí a 

využití určitých propagačních nabídek:  

o určité informace o počítači, například vaše adresa IP, typ operačního systému a používaný prohlížeč, název a verze 

softwaru, který používáte,  

o požadovaný obsah a  

o kód jazyka počítače, v němž je software instalován.  

Použití funkcí Media Center pro připojení k takovým službám odpovídá vašemu souhlasu se shromažďováním a užíváním takových informací. 

b. Užití informací. Informace o počítači, o akcelerátorech, o návrzích pro vyhledávání a zprávy o chybách může společnost Microsoft využívat ke zlepšování 

svého softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat 

ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.  

c. Zneužití internetových služeb. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné 

uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem,  

8. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k funkcím 

obsaženým k licencované verzi softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení 

neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v 

softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby, Nesmíte:  

 překračovat žádná technická omezení softwaru,  

 provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně 

povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 používat komponenty softwaru ke spouštění aplikací, které v softwaru nelze spustit, 

 vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,  

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

9. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework („Součásti .NET“). 

Smíte provádět interní testování těchto součástí typovou úlohou. Výsledky testování takových součástí typovou úlohou smíte zveřejnit, je však nutné dodržet 

podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406. Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít se společností Microsoft, platí, 

že pokud zpřístupníte takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoft právo zpřístupnit výsledky testu typovou úlohou, které provede 

na vašich produktech konkurujících příslušné součásti .NET, za předpokladu, že budou taktéž dodrženy podmínky stanovené na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406.  

10. ZÁLOŽNÍ KOPIE 

a. Média. Pokud jste software získali na disku či jiném médiu, smíte vytvořit jednu záložní kopii média. Tuto kopii smíte použít jen k přeinstalování softwaru 

v licencovaném počítači.  

b. Elektronické stažení. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, smíte na disku či jiném médiu vytvořit jednu kopii softwaru pro účel instalace  

softwaru do počítače. Tuto kopii smíte použít také k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.  
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11. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní 

referenční účely. 

12. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.  

13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání („Academic Edition“ nebo ,,AE“) jste oprávněni používat pouze v případě, 

že jste Oprávněný uživatel ve vzdělávání („Qualified Educational User“). Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele ve vzdělávání, navštivte 

web www.microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. 

14. GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, že vyžaduje aktivaci v určitém geografickém regionu, můžete software aktivovat pouze v geografickém 

regionu uvedeném na obalu softwaru. Software nemusí být možné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických omezeních naleznete na 

adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=141397. 

15. UP GRADY. Chcete-Ii upgradovat software, musíte být držitelem licence na software, na nějž se tento upgrade vztahuje. Po upgradu tato smlouva nahrazuje 

smlouvu na software, ze kterého jste prováděli upgrade. Po provedení upgradu již nesmíte dále používat software, z něhož jste  upgradovali.  

16. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“). 

a. Pravý Doklad o licenci. Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný 

společně s pravým kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, je vaším dokladem o licenci pravý kód 

Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele 

pravého softwaru společnosti Microsoft. Doklad o nákupu může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

b. Licence na technologii WA U (Windows Anytime Upgrade). Pokud jste software upgradovali za použití technologie WAU (Windows Anytime Upgrade), 

je vaším dokladem o licenci k upgradovanému softwaru pravý kód Product Key Windows Anytime Upgrade a váš doklad o nákupu. Doklad o nákupu 

může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

c. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese www.howtotell.com.  

17. PŘEVOD NA JINÝ POČÍTAČ. 

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači. Takový počítač se pak stává „licencovaným 

počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi počítači.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači, a však jen v případě, že licenční podmínky softwaru, z 

něhož jste upgradovali, toto umožňují. Takový počítač se pak stává „licencovaným počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s c ílem sdílet tuto licenci 

mezi počítači.  

18.  PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU.  

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. První uživatel softwaru smí jednou převést software a tuto smlouvu přímo na třetí stranu formou 

převodu původních médií, Certifikátu pravosti, kódu Product Key a dokladu o nákupu. Před převodem softwaru mimo počítač musí první uživatel 

software odebrat. První uživatel si nesmí ponechat žádné kopie softwaru.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést na třetí stranu pouze společně s licencovaným počítačem. Nesmíte si ponechat žádné 

kopie softwaru ani dřívější verze.  

c. Další požadavky. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva.  

19. POZNÁMKA O VIZUÁLNÍM STANDARDU H.264/AVC, STANDARDU VIDEA VC-1, VIZUÁLNÍM STANDARDU MPEG-4 A STANDARDU VIDEA MPEG-2. Tento 

software zahrnuje technologie vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 a MPEG-2. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku: 

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1,MPEG-4 PART 2 VISUAL A MPEG-2 VIDEO K OSOBNÍMU A 

NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) 

DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 A MPEG-2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO 

ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE  

NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.  

20. PROGRAMY TŘETÍCH STRAN. Software obsahuje programy třetích stran. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi 

dodávány.  

21. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní 

i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. 

Další informace naleznete na adrese www.microsoft.comjexporting.  

22. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje služby odborné pomoci pro software, jak je popsáno na adrese 

www.support.microsoft.comjcommonjinternational.aspx. Používáte-Ii software, který není správně licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci nárok. 

23. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže), veškeré podmínky (včetně tištěných licenčních podmínek dodaných se softwarem, které 

mohou upravovat nebo nahrazovat některé z těchto podmínek) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které 

užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.  

24. ROZHODNÉ PRÁVO.  

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení 

práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s 

místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.  

b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.  

25. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž 

určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní 

řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.  

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
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26. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše 

částky, kterou jste za software zaplatili. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, 

nepřímých nebo náhodných škod.  

Toto omezení se vztahuje  

 na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran 

a  

 na nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v 

rozsahu povoleném rozhodným právem.  

Omezení se uplatní i v případě, že  

 oprava, výměna či refundace za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo  

 společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod.  

Některé státy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. 

Nemusí se na vás rovněž vztahovat v případě, že váš stát neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.  

OMEZENÁ ZÁRUKA 

A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-Ii dodržovat pokyny a je-li software správně licencován, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v 

materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním. 

B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁ DA NÝCH ZÁRUK. Omezená záruka 

pokrývá užití softwaru po dobu jednoho roku ode dne, kdy jej získal první uživatel. Pokud v průběhu tohoto roku obdržíte dodatky, aktualizace 

nebo náhradní software, bude se na ně vztahovat záruka po zbytek záruční doby nebo po dobu 30 dní, podle toho, které z těchto období je delší. 

Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.  

V rozsahu povoleném zákonem mají všechny předpokládané záruky, garance nebo podmínky platnost pouze po dobu trvání omezené záruky. 

Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat 

proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.  

C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou 

mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.  

D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Společnost Microsoft bezplatně opraví nebo nahradí software. Nebude-Ii jej společnost Microsoft 

moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, která je uvedena na dokladu o nákupu softwaru. Společnost Microsoft rovněž bezplatně opraví 

nebo nahradí dodatky, aktualizace nebo náhradní software. Nebude-Ii je společnost Microsoft moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, 

kterou jste za ně případně zaplatili. Chcete-Ii získat finanční náhradu, musíte odinstalovat software a vrátit veškerá média a další související 

materiály společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu. Toto jsou jediné prostředky nápravy za porušení omezené záruky.  

E. PRÁVA ZÁKAZNÍKO NEJSOU DOTČENA. Podle místních zákona můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit.  

F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.  

1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech 

amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:  

 (800) MICROSOFT,  

 Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo  

 web www.microsoft.com/info/nareturns.htm .  

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost 

Microsoft Ireland Operations Umited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit  

 buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, 

Dublin 18, Irsko, nebo  

 na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web ww.microsoft.com/worldwide). V České republice použijte telefonní číslo +420 2611 97 111 nebo 

adresu www.microsoft.com/CZE.  

3. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu a Afriky. Pokud jste software získali mimo území Spojených států 

amerických, Kanady, Evropy, Středního východu a Afriky, obraťte se na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz www.microsoft.com/worldwide).  

G. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinou přímou zárukou, kterou společnost Microsoft poskytuje. Společnost Microsoft neposkytuje 

žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rozsahu povoleném místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky 

prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo 

podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v klauzuli Prostředky nápravy při porušení záruky uvedené výše, a to v rozsahu 

povoleném vašimi místními zákony.  

H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na porušení této omezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanovení o omezení 

a vyloučení náhrady škody.  

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých státech vaší země liší. Můžete mít rovněž 

další práva, která se v jednotlivých zemích liší.  

!!!!EULAID!!!!  

http://www.lion-tech.eu/
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LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte 

si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tištěné licenčn í podmínky, které mohou být dodány se 

softwarem, mohou nahradit nebo upravit jakékoli licenční podmínky dodané elektronicky. 

Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny: 

 aktualizace,  

 dodatky,  

 internetové služby a  

 služby odborné pomoci  

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. 

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte. Místo toho jej vraťte prodejci a obdržíte náhradu ve formě 

peněz či zboží. Pokud náhradu nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte zde informace o zásadách 

poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/worldwide. V České republice použijte telefonní číslo +420 

2611 97 111 nebo adresu www.microsoft.com/CZE.  

Jak je popsáno níže, představuje použití softwaru rovněž váš souhlas s přenosem určitých počítačových informací během aktivace, ověření a pro 

internetové služby 

Dodržíte-Ii tyto licenční podmínky, máte následující práva ke každé licenci, kterou získáte. 

1. PŘEHLED. 

a. Software. Software zahrnuje software operačního systému pro stolní počítače. Tento software nezahrnuje služby Windows Live. Služba Windows Live 

je služba poskytovaná společností Microsoft v rámci samostatné smlouvy. 

b. Model licencování. Licence k softwaru je poskytována na jednotlivé kopie pro jednotlivé počítače. Počítač je fyzický hardwarový systém s vnitřním 

paměťovým zařízením schopným provozovat software. Jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade jsou považovány za samostatné počítače. 

2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. 

a. Jedna kopie pro jeden počítač. Jednu kopii softwaru smíte nainstalovat do jednoho počítače. Takový počítač je pak "licencovaným počítačem" 

b. Licencovaný počítač. Software smíte v licencovaném počítači používat nejvýše na dvou procesorech současně. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách 

stanoveno jinak, nesmíte software používat v žádném jiném počítači.  

c. Počet uživatelů. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, smí software používat vždy jen jeden uživatel.  

d. Alternativní verze. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou verzi. Najednou můžete instalovat a používat 

pouze jednu verzi.  

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO UŽÍVACÍ PRÁVA. 

a. Multiplexování. Hardware nebo software, který používáte ke 

 sdružování připojení nebo 

 snižování počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému softwaru 

(někdy označováno termínem multiplexování nebo sdružování), nesnižuje požadovaný počet licencí CAL. 

b. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze 

 vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a 

 dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro tisk obsahu. 

c. Ikony, obrázky a zvuky. Je-Ii software spuštěn, můžete používat jeho ikony, obrázky, zvuky a média, ale nesmíte je sdílet. Vzorové obrázky, zvuky a 

média poskytnuté se softwarem jsou určeny jen pro nekomerční použití. 

d. Použití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném počítači smíte software instalovat a používat v rámci pouze 

jediného virtuálního (nebo jinak emulovaného) hardwarového systému v licencovaném počítači. V případě použití ve virtuálním prostředí nemusí být 

obsah chráněný technologií správy digitálních práv, nástrojem BitLocker nebo jakoukoli technologií šifrování pro celé diskové  jednotky zabezpečen do 

stejné míry jako chráněný obsah, který není ve virtuálním prostředí. Musíte dodržovat všechny místní i mezinárodní zákony, které se na takový chráněný 

obsah vztahují. 

http://www.lion-tech.eu/
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e. Ukládání. Smíte uložit jednu kopii softwaru do paměťového zařízení, jako je například síťový server. Tuto kopii smíte použít k instalaci softwaru do 

libovolného jiného počítače, jemuž byla přiřazena licence. 

f. Připojení zařízení. Smíte umožnit až 20 dalším zařízením získat přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, a používat pouze 

Souborovou službu, Tiskové služby, Internetovou informační službu, Sdílení připojení k Internetu a telefonní služby. 

g. Technologie vzdáleného přístupu. K softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení, smíte získat přístup a používat jej vzdáleně z jiného 

počítače pomocí technologií vzdáleného přístupu podle následujících podmínek: 

 Vzdálená plocha. K relaci z jiného zařízení pomocí funkce Vzdálená plocha nebo obdobných technologií smí přistupovat jediný primární uživate l 

licencovaného počítače. "Relace" znamená přímou nebo nepřímou interakci se softwarem prostřednictvím libovolné kombinace vstupních, 

výstupních a zobrazovacích zařízení. Ostatní uživatelé mohou pomocí těchto technologií přistupovat k relaci z libovolného zařízení za předpokladu, 

že vzdálené zařízení je samostatně licencováno ke spouštění softwaru.  

 Další technologie přístupu. Ke sdílení aktivní relace můžete používat funkci Vzdálená pomoc nebo obdobné technologie.  

h. Zařízení Media Center Extender. Smíte současně spouštět pět relací zařízení Media Center Extender (nebo jiného softwaru či zařízení, která poskytují 

podobné funkce pro podobný účel) pro zobrazení obsahu nebo uživatelského rozhraní softwaru na jiných obrazovkách či zařízeních. 

i. Elektronický program televize. Pokud software zahrnuje přístup ke službě elektronického programu televize, která zobrazuje upravené výpisy 

televizních programů, bude se na tuto službu vztahovat samostatná servisní smlouva. Pokud nesouhlasíte s podmínkami servisní smlouvy, můžete i 

nadále používat tento software, ale nebudete mít přístup ke službě elektronického programu televize. Služba může obsahovat reklamní obsah a další 

související data, která jsou v rámci softwaru přijímána a ukládána. Služba není k dispozici ve všech oblastech. Pokyny týkající se přístupu k servisní 

smlouvě naleznete v informacích k softwaru. 

j. Související informace o médiích. Požadujete-Ii, aby v rámci přehrávání byly poskytovány související informace o médiích, může se stát, že poskytovaná 

data nebudou ve vašem jazyce. Zákony a ustanovení některých zemích či oblastech mohou omezovat možnost přístupu k určitým typům obsahu. 

k. Celosvětové použití aplikace Media Center. Aplikace Media Center není navržena pro použití ve všech zemích. Přestože informace k aplikaci Media 

Center mohou obsahovat odkazy na určité funkce, jako je například elektronický program televize, anebo poskytovat informace o postupu při 

konfiguraci tuneru televize, tyto funkce nemusí ve vaší oblasti fungovat. Seznam funkcí, u nichž se může stát, že ve vaší oblasti nebudou fungovat, 

naleznete v informacích k aplikaci Media Center. 

4. POVINNÁ AKTIVACE. 

Aktivace spojuje použití softwaru s konkrétním počítačem. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a počítači společnosti Microsoft. Tyto 

informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace 

naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Máte-Ii 

řádnou licenci, máte právo užívat instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivaci. Není-Ii software aktivován, 

nemáte právo k jeho užívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. Obcházení či jiné překonání 

aktivace není povoleno. Pokud je počítač připojen k síti Internet, software se může automaticky připojit ke společnosti Microsoft a aktivovat se. Software 

můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. Pokud tak učiníte, mohou vám být účtovány telefonní poplatky a poplatky 

za přístup k Internetu. Některé změny vašich počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru. Software vás bude 

upozorňovat na nutnost aktivace, dokud ji neprovedete.  

5. OVĚŘENÍ. 

a. V rámci ověření probíhá kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Dále se ověřuje, zda nebyla provedena žádná neoprávněná 

změna ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru. V rámci ověření může také proběhnout kontrola přítomnosti určitého škodlivého 

softwaru nebo neoprávněného softwaru souvisejícího s takovými neoprávněnými změnami. Ověření potvrzující, že máte řádnou licenci, vás opravňuje 

k užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo k tomu, abyste získali určité výhody. Vyhýbat se ověření není povoleno. Cílem je zamezit užívání 

softwaru bez licence. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

b. Software příležitostně provede sám na sobě ověřovací kontrolu. Tuto kontrolu může iniciovat software nebo společnost Microsoft. Software může 

příležitostně vyžadovat aktualizace a další stahování ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru umožňujících fungování aktivace a 

ověřování. Aktualizace nebo stahování jsou nutné pro správné fungování softwaru a tyto funkce mohou být staženy a instalovány, aniž byste na to byli 

dále upozorňováni. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, počítači a výsledku ověření. Tyto 

informace zahrnují například verzi a kód Product Key softwaru, jakoukoli neoprávněnou změnu ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí 

softwaru, jakýkoli nalezený škodlivý nebo neoprávněný software a adresu IP počítače. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci 

ani k vašemu kontaktování. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Další informace o ověřování a o informacích 

odesílaných v jeho průběhu a po něm naleznete na adrese qo.microsořt.com/fwlink/?Linkid =104611. 

c. V případě, že bude ověřením zjištěno, že je software nepravý, není řádně licencován nebo se nejedná o pravý produkt Windows, případně obsahuje 

neoprávněné změny, budou ovlivněny funkce a způsob užívání softwaru, například:  

společnost Microsoft může  
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 opravit software, odebrat, zablokovat nebo zakázat jakékoli neoprávněné změny, které by mohly zasahovat do řádného užívání softwaru, nebo  

 zkontrolovat a odebrat škodlivý a neoprávněný software, o němž je známo, že s takovými neoprávněnými změnami souvisí, nebo  

 poskytnout upozornění, že software není řádně licencován a nejedná se o pravý produkt Windows,  

a vy můžete  

 být vyzýváni k získání řádně licencované kopie softwaru nebo  

 být přinuceni k získání licence na užívání softwaru a k nové aktivaci softwaru postupem podle pokynů společnosti Microsoft  

a je možné, že nebudete moci  

 užívat software nebo některé jeho funkce nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat určité aktualizace či upgrady od společnosti Microsoft.  

d. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů, Další informace o získání aktualizací od 

autorizovaných zdrojů naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid= 104612. 

6. POTENCIÁLNĚ NEVYŽÁDANÝ SOFTWARE. Je-li aktivován program Windows Defender, bude v počítači vyhledávat spyware, software placený zobrazováním 

reklamy či jiný potenciálně nevyžádaný software. Při nalezení potenciálně nevyžádaného softwaru se zobrazí dotaz, zda má být nalezený software ignorován, 

zablokován (umístěn do karantény) nebo odebrán. Pokud nezměníte výchozí nastavení, bude veškerý potenciálně nevyžádaný software vyhodnocený jako 

závažný po dokončení vyhledávání automaticky odebrán. Odebrání nebo zablokování potenciálně nevyžádaného softwaru může mít za následek  

 nefunkčnost jiného softwaru v počítači nebo  

 porušení licence k užívání jiného softwaru ve vašem počítači.  

Při použití tohoto softwaru se může stát, že odstraníte nebo zablokujete software, který není potenciálně nevyžádaným softwarem.  

7. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. 

a. Souhlas pro internetové služby. Funkce softwaru popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Windows 7 se připojují 

k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení 

výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení 

o zásadách ochrany osobních údajů pro operační systém Windows 7 na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid =104604. Použitím těchto funkcí 

vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o Počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například 

internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. 

Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb. 

Plug and Playa rozšíření standardu Plug and Play. K počítači smíte připojit nový hardware, a to přímo nebo prostřednictvím sítě. Je možné, že váš 

počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem. Je-Ii tomu tak, funkce aktualizace softwaru mohou získat od 

společnosti Microsoft správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizace může správce zakázat.  

Služba Windows Update. Pro správné fungování služby Windows Update softwaru (pokud ji používáte) budou příležitostně zapotřebí aktualizace 

a stažení souborů do služby Windows Update; stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.  

Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. Mezi tyto funkce 

patří například kliparty, šablony, školení online, pomoc online a Appshelp. Tyto funkce webového obsahu nemusíte používat.  

Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesíláním Š ifrovaných 

informací standardu X.509. Mohou být také použity k digitálnímu podepisování souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů, 

Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů prostřednictvím Internetu.  

Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace kořenového adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných 

certifikačních úřadů, Funkci automatické aktualizace kořenového adresáře můžete vypnout. 

Správa digitálních práv služby Windows Media. Vlastníci obsahu používají technologii správy digitálních práv pro službu Windows Media (WM DRM) 

k ochraně svých práv duševního vlastnictví včetně práv autorských. Tento software a software třetích stran používá technologi i WMDRM k 

přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WM DRM. Pokud software není schopen zajistit ochranu obsahu, mohou vlastníci obsahu 

požádat společnost Microsoft o odvolání práva k užívání softwaru pro přehrávání nebo kopírování obsahu chráněného technologií  WM DRM. 

Odvolání neovlivní ostatní obsah. Při stahování licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s těmi to licencemi 

poskytnout i seznam odvolání. Vlastníci obsahu mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii WM DRM. Před 

provedením upgradu zobrazí software společnosti Microsoft obsahující technologii WM DRM žádost o váš souhlas. Pokud provedení  upgradu 

odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade. Funkce WM DRM přistupující k Internetu je možné vypnout. Jsou-li tyto 

funkce vypnuty, můžete i nadále přehrávat obsah, pro který máte platnou licenci. 

Program Windows Media Player. Používáte-Ii program Windows Media Player, bude u společnosti Microsoft kontrolovat, zda nejsou k dispozici 

kompatibilní hudební služby online ve vaší oblasti a nové verze přehrávače.  

Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid =104605. 
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Odebrání škodlivého softwaru. Vyberete-Ii během instalace možnost „získat důležité aktualizace pro instalaci“, software může vyhledat a odebrat 

z počítače určitý malware. Malware je škodlivý software. Při spuštění softwaru bude odebrán škodlivý software uvedený v aktua lizovaném 

seznamu na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Při kontrole škodlivého softwaru bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se 

specifickými informacemi o zjištěném škodlivém softwaru, chybách a dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace budou  použity ke 

zlepšování softwaru a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. V těchto zprávách nejsou obsaženy žádné informace, které by vás mohly 

identifikovat nebo které by bylo možné použít k vašemu kontaktování. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze zablokovat podle pokynů uvedených 

na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj 

Windows Malicious Software Removal na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=113995.  

Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních  dotazů 

DNS či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout 

nastavením registru. 

Služba Synchronizace času systému Windows. Tato služba synchronizuje čas v počítači se správným časem na serveru time.windows.com jednou 

týdně. Tuto funkci můžete vypnout nebo můžete pomocí apletu ovládacího panelu Datum a čas zvolit upřednostňovaný zdroj času. Toto připojení 

používá standardní protokol NTP.  

Překládání adres (NAT) službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Tato funkce pomáhá existující domácí bráně sítě Internet s překladem do 

protokolu IPv6. IPv6 je nová generace protokolu IP. Umožňuje povolit koncová připojení často požadovaná aplikacemi typu peer-to-peer. Při 

každém spuštění softwaru se klientská služba Teredo pokusí vyhledat veřejnou internetovou službu Teredo. Učiní tak odesláním dotazu 

prostřednictvím Internetu. Tento požadavek pouze přenáší standardní informace DNS umožňující určit, jestli je váš počítač připojen k síti Internet, 

a lokalizovat veřejnou službu Teredo. Pokud  

o používáte aplikaci, která vyžaduje připojení IPv6, nebo  

o nakonfigurujete bránu firewall tak, aby vždy povolila připojení pomocí protokolu IPv6,  

budou informace internetového protokolu standardně odesílány službě Teredo společnosti Microsoft v pravidelných intervalech. Žádné další 

informace nebudou společnosti Microsoft zasílány. Toto výchozí nastavení můžete změnit tak, aby byly použity servery jiných výrobců, než je 

společnost Microsoft. Tuto funkci můžete také vypnout pomocí nástroje příkazového řádku s názvem „netsh“.  

Akcelerátory. Pokud na akcelerátor kliknete v prohlížeči Internet Explorer nebo na něm ponecháte ukazatel myši, poskytovateli služby mohou 

být zaslány následující informace:  

o titulek a celá internetová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky, 

o standardní informace o počítači a 

o jakýkoli obsah, který jste případně vybrali. 

Pokud používáte akcelerátor dodaný společností Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti Microsoft o 

zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud používáte 

akcelerátor dodaný třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů uplatňovaným třetí stranou.  

Služba návrhů na vyhledávání. Pokud v aplikaci Internet Explorer zadáte hledaný výraz do pole Okamžité hledání nebo zadáte do panelu Adresa 

před hledaný výraz otazník (?), zobrazí se během zadávání návrhy na vyhledávání (je-Ii tato funkce podporována poskytovatelem vyhledávání). 

Text zadaný do pole Okamžité hledání nebo za otazníkem (?) na panelu Adresa bude poskytovateli odesílán během zadávání. Poskytovateli 

vyhledávání bude odeslán text zadaný v poli Okamžité hledání nebo na panelu Adresa rovněž při stisknutí klávesy Enter nebo klepnutí na tlačítko 

Hledat. Pokud používáte poskytovatele vyhledávání společnosti Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti 

Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud 

používáte poskytovatele vyhledávání, který je třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů 

uplatňovaným třetí stranou. Návrhy na vyhledávání lze kdykoli vypnout. K tomuto účelu použijte příkaz Spravovat doplňky pod tlačítkem Nástroje 

v aplikaci Internet Explorer. Další informace o službě návrhů na vyhledávání naleznete na adrese go. microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

Souhlas s aktualizací infračerveného vysílače/přijímače. Software může obsahovat technologii zajišťující správnou funkci zařízení infračerveného 

vysílače/přijímače, které je dodáváno s určitými produkty využívajícími aplikaci Media Center. Souhlasíte, že software může aktualizovat firmware 

tohoto zařízení.  

Propagace online aplikace Media Center. V případě použití funkcí aplikace Media Center obsažených v softwaru pro přístup k internetovému 

obsahu nebo k jiným internetovým službám mohou tyto služby získávat ze softwaru některé informace, které vám umožní obdržení,  přijetí a 

využití určitých propagačních nabídek:  

o určité informace o počítači, například vaše adresa IP, typ operačního systému a používaný prohlížeč, název a verze softwaru, který 

používáte,  

o požadovaný obsah a  

o kód jazyka počítače, v němž je software instalován.  

Použití funkcí Media Center pro připojení k takovým službám odpovídá vašemu souhlasu se shromažďováním a užíváním takových informací. 

b. Užití informací. Informace o počítači, o akcelerátorech, o návrzích pro vyhledávání a zprávy o chybách může společnost Microsoft využívat ke zlepšování 

svého softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat 

ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.  

c. Zneužití internetových služeb. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné 

uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem,  

8. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k funkcím 

obsaženým k licencované verzi softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení 

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
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neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v 

softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby, Nesmíte:  

 překračovat žádná technická omezení softwaru,  

 provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně 

povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 používat komponenty softwaru ke spouštění aplikací, které v softwaru nelze spustit, 

 vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,  

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

9. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework („Součásti .NET“). 

Smíte provádět interní testování těchto součástí typovou úlohou. Výsledky testování takových součástí typovou úlohou smíte zveřejnit, je však nutné dodržet 

podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406. Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít se společností Microsoft, platí, 

že pokud zpřístupníte takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoft právo zpřístupnit výsledky testu typovou úlohou, které provede 

na vašich produktech konkurujících příslušné součásti .NET, za předpokladu, že budou taktéž dodrženy podmínky stanovené na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406.  

10. ZÁLOŽNÍ KOPIE 

a. Média. Pokud jste software získali na disku či jiném médiu, smíte vytvořit jednu záložní kopii média. Tuto kopii smíte použít jen k přeinstalování softwaru 

v licencovaném počítači.  

b. Elektronické stažení. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, smíte na disku či jiném médiu vytvořit jednu kopii softwaru pro účel instalace  

softwaru do počítače. Tuto kopii smíte použít také k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.  

11. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní 

referenční účely. 

12. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.  

13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání („Academic Edition“ nebo ,,AE“) jste oprávněni používat pouze v případě, 

že jste Oprávněný uživatel ve vzdělávání („Qualified Educational User“). Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele ve vzdělávání, navštivte 

web www.microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. 

14. GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, že vyžaduje aktivaci v určitém geografickém regionu, můžete software aktivovat pouze v geografickém 

regionu uvedeném na obalu softwaru. Software nemusí být možné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických omezeních naleznete na 

adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=141397. 

15. UP GRADY. Chcete-Ii upgradovat software, musíte být držitelem licence na software, na nějž se tento upgrade vztahuje. Po upgradu tato smlouva nahrazuje 

smlouvu na software, ze kterého jste prováděli upgrade. Po provedení upgradu již nesmíte dále používat software, z něhož jste  upgradovali.  

16. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“). 

a. Pravý Doklad o licenci. Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný 

společně s pravým kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, je vaším dokladem o  licenci pravý kód 

Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele 

pravého softwaru společnosti Microsoft. Doklad o nákupu může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

b. Licence na technologii WA U (Windows Anytime Upgrade). Pokud jste software upgradovali za použití technologie WAU (Windows Anytime Upgrade), 

je vaším dokladem o licenci k upgradovanému softwaru pravý kód Product Key Windows Anytime Upgrade a váš  doklad o nákupu. Doklad o nákupu 

může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

c. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese www.howtotell.com.  

17. PŘEVOD NA JINÝ POČÍTAČ. 

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači. Takový počítač se pak stává „licencovaným 

počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi počítači.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači, a však jen v případě, že licenční podmínky softwaru, z 

něhož jste upgradovali, toto umožňují. Takový počítač se pak stává „licencovaným počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s c ílem sdílet tuto licenci 

mezi počítači.  

http://www.lion-tech.eu/
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18.  PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU.  

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. První uživatel softwaru smí jednou převést software a tuto smlouvu přímo na třetí stranu formou 

převodu původních médií, Certifikátu pravosti, kódu Product Key a dokladu o nákupu. Před převodem softwaru mimo počítač musí první uživatel 

software odebrat. První uživatel si nesmí ponechat žádné kopie softwaru.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést na třetí stranu pouze společně s licencovaným počítačem. Nesmíte si ponechat žádné 

kopie softwaru ani dřívější verze.  

c. Další požadavky. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva.  

19. POZNÁMKA O VIZUÁLNÍM STANDARDU H.264/AVC, STANDARDU VIDEA VC-1, VIZUÁLNÍM STANDARDU MPEG-4 A STANDARDU VIDEA MPEG-2. Tento 

software zahrnuje technologie vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 a MPEG-2. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku: 

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1,MPEG-4 PART 2 VISUAL A MPEG-2 VIDEO K OSOBNÍMU A 

NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) 

DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 A MPEG-2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO 

ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE  

NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.  

20. PROGRAMY TŘETÍCH STRAN. Software obsahuje programy třetích stran. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi 

dodávány.  

21. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní 

i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. 

Další informace naleznete na adrese www.microsoft.comjexporting.  

22. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje služby odborné pomoci pro software, jak je popsáno na adrese 

www.support.microsoft.comjcommonjinternational.aspx. Používáte-Ii software, který není správně licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci 

nárok.  

23. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže), veškeré podmínky (včetně tištěných licenčních podmínek dodaných se softwarem, které 

mohou upravovat nebo nahrazovat některé z těchto podmínek) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které 

užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.  

24. ROZHODNÉ PRÁVO.  

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení 

práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s 

místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.  

b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.  

25. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž 

určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní 

řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.  

26. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše 

částky, kterou jste za software zaplatili. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, 

nepřímých nebo náhodných škod.  

Toto omezení se vztahuje  

 na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a  

 na nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu 

povoleném rozhodným právem.  

Omezení se uplatní i v případě, že  

 oprava, výměna či refundace za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo  

 společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod.  

Některé státy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. 

Nemusí se na vás rovněž vztahovat v případě, že váš stát neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.  
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-Ii dodržovat pokyny a je-li software správně licencován, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v 

materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním. 

B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁ DA NÝCH ZÁRUK. Omezená záruka 

pokrývá užití softwaru po dobu jednoho roku ode dne, kdy jej získal první uživatel. Pokud v průběhu tohoto roku obdržíte dodatky, aktualizace 

nebo náhradní software, bude se na ně vztahovat záruka po zbytek záruční doby nebo po dobu 30 dní, podle toho, které z těchto  období je delší. 

Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.  

V rozsahu povoleném zákonem mají všechny předpokládané záruky, garance nebo podmínky platnost pouze po dobu trvání omezené záruky. 

Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat 

proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.  

C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou 

mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.  

D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Společnost Microsoft bezplatně opraví nebo nahradí software. Nebude-Ii jej společnost Microsoft 

moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, která je uvedena na dokladu o nákupu softwaru. Společnost Microsoft rovněž bezplatně opraví 

nebo nahradí dodatky, aktualizace nebo náhradní software. Nebude-Ii je společnost Microsoft moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, 

kterou jste za ně případně zaplatili. Chcete-Ii získat finanční náhradu, musíte odinstalovat software a vrátit veškerá média a další související 

materiály společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu. Toto jsou jediné prostředky nápravy za porušení omezené záruky.  

E. PRÁVA ZÁKAZNÍKO NEJSOU DOTČENA. Podle místních zákona můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit.  

F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.  

1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech 

amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:  

 (800) MICROSOFT,  

 Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo  

 web www.microsoft.com/info/nareturns.htm .  

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost 

Microsoft Ireland Operations Umited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit  

 buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, 

Dublin 18, Irsko, nebo  

 na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web ww.microsoft.com/worldwide). V České republice použijte telefonní číslo +420 2611 97 111 nebo 

adresu www.microsoft.com/CZE.  

3. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu  

a Afriky. Pokud jste software získali mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu a Afriky, obraťte se na pobočku 

společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz www.microsoft.com/worldwide).  

G. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinou přímou zárukou, kterou společnost Microsoft poskytuje. Společnost Microsoft neposkytuje 

žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rozsahu povoleném místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky 

prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo 

podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v klauzuli Prostředky nápravy při porušení záruky uvedené výše, a to v rozsahu 

povoleném vašimi místními zákony.  

H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na porušení této omezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanovení o 

omezení a vyloučení náhrady škody.  

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých státech vaší země liší. Můžete mít rovněž 

další práva, která se v jednotlivých zemích liší.  

!!!!EULAID!!!! 
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LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 7 ULTIMATE 

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte 

si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tištěné licenčn í podmínky, které mohou být dodány se 

softwarem, mohou nahradit nebo upravit jakékoli licenční podmínky dodané elektronicky. 

Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny: 

 aktualizace,  

 dodatky,  

 internetové služby a  

 služby odborné pomoci  

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. 

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte. Místo toho jej vraťte prodejci a obdržíte náhradu ve formě 

peněz či zboží. Pokud náhradu nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte zde informace o zásadách 

poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/worldwide. V České republice použijte telefonní číslo +420 

2611 97 111 nebo adresu www.microsoft.com/CZE.  

Jak je popsáno níže, představuje použití softwaru rovněž váš souhlas s přenosem určitých počítačových informací během aktivace, ověření a pro 

internetové služby 

Dodržíte-Ii tyto licenční podmínky, máte následující práva ke každé licenci, kterou získáte. 

1. PŘEHLED. 

a. Software. Software zahrnuje software operačního systému pro stolní počítače. Tento software nezahrnuje služby Windows Live. Služba Windows Live 

je služba poskytovaná společností Microsoft v rámci samostatné smlouvy. 

b. Model licencování. Licence k softwaru je poskytována na jednotlivé kopie pro jednotlivé počítače. Počítač je fyzický hardwarový systém s vnitřním 

paměťovým zařízením schopným provozovat software. Jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade jsou považovány za samostatné počítače. 

2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. 

a. Jedna kopie pro jeden počítač. Jednu kopii softwaru smíte nainstalovat do jednoho počítače. Takový počítač je pak "licencovaným počítačem" 

b. Licencovaný počítač. Software smíte v licencovaném počítači používat nejvýše na dvou procesorech současně. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách 

stanoveno jinak, nesmíte software používat v žádném jiném počítači.  

c. Počet uživatelů. Není-Ii v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, smí software používat vždy jen jeden uživatel.  

d. Alternativní verze. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou verzi. Najednou můžete instalovat a používat 

pouze jednu verzi.  

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO UŽÍVACÍ PRÁVA. 

a. Multiplexování. Hardware nebo software, který používáte ke 

 sdružování připojení nebo 

 snižování počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k serverovému softwaru 

(někdy označováno termínem multiplexování nebo sdružování), nesnižuje požadovaný počet licencí CAL. 

b. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze 

 vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a 

 dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro tisk obsahu. 

c. Ikony, obrázky a zvuky. Je-Ii software spuštěn, můžete používat jeho ikony, obrázky, zvuky a média, ale nesmíte je sdílet. Vzorové obrázky, zvuky a 

média poskytnuté se softwarem jsou určeny jen pro nekomerční použití. 

d. Použití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném počítači smíte software instalovat a používat v rámci pouze 

jediného virtuálního (nebo jinak emulovaného) hardwarového systému v licencovaném počítači. V případě použití ve virtuálním prostředí nemusí být 

obsah chráněný technologií správy digitálních práv, nástrojem BitLocker nebo jakoukoli technologií šifrování pro celé diskové  jednotky zabezpečen do 

stejné míry jako chráněný obsah, který není ve virtuálním prostředí. Musíte dodržovat všechny místní i mezinárodní zákony, které se na takový chráněný 

obsah vztahují. 

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
http://www.microsoft.com/worldwide.
http://www.microsoft.com/CZE.
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e. Ukládání. Smíte uložit jednu kopii softwaru do paměťového zařízení, jako je například síťový server. Tuto kopii smíte použít k instalaci softwaru do 

libovolného jiného počítače, jemuž byla přiřazena licence. 

f. Připojení zařízení. Smíte umožnit až 20 dalším zařízením získat přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, a používat pouze 

Souborovou službu, Tiskové služby, Internetovou informační službu, Sdílení připojení k Internetu a telefonní služby. 

g. Technologie vzdáleného přístupu. K softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení, smíte získat přístup a používat jej vzdáleně z jiného 

počítače pomocí technologií vzdáleného přístupu podle následujících podmínek: 

 Vzdálená plocha. K relaci z jiného zařízení pomocí funkce Vzdálená plocha nebo obdobných technologií smí přistupovat jediný primární uživate l 

licencovaného počítače. "Relace" znamená přímou nebo nepřímou interakci se softwarem prostřednictvím libovolné kombinace vstupních, 

výstupních a zobrazovacích zařízení. Ostatní uživatelé mohou pomocí těchto technologií přistupovat k relaci z libovolného zařízení za předpokladu, 

že vzdálené zařízení je samostatně licencováno ke spouštění softwaru.  

 Další technologie přístupu. Ke sdílení aktivní relace můžete používat funkci Vzdálená pomoc nebo obdobné technologie.  

h. Zařízení Media Center Extender. Smíte současně spouštět pět relací zařízení Media Center Extender (nebo jiného softwaru či zařízení, která poskytují 

podobné funkce pro podobný účel) pro zobrazení obsahu nebo uživatelského rozhraní softwaru na jiných obrazovkách či zařízeních. 

i. Elektronický program televize. Pokud software zahrnuje přístup ke službě elektronického programu televize, která zobrazuje upravené výpisy 

televizních programů, bude se na tuto službu vztahovat samostatná servisní smlouva. Pokud nesouhlasíte s podmínkami servisní smlouvy, můžete i 

nadále používat tento software, ale nebudete mít přístup ke službě elektronického programu televize. Služba může obsahovat reklamní obsah a další 

související data, která jsou v rámci softwaru přijímána a ukládána. Služba není k dispozici ve všech oblastech. Pokyny týkající se přístupu k servisní 

smlouvě naleznete v informacích k softwaru. 

j. Související informace o médiích. Požadujete-Ii, aby v rámci přehrávání byly poskytovány související informace o médiích, může se stát, že poskytovaná 

data nebudou ve vašem jazyce. Zákony a ustanovení některých zemích či oblastech mohou omezovat možnost přístupu k určitým typům obsahu. 

k. Celosvětové použití aplikace Media Center. Aplikace Media Center není navržena pro použití ve všech zemích. Přestože informace k aplikaci Media 

Center mohou obsahovat odkazy na určité funkce, jako je například elektronický program televize, anebo poskytovat informace o postupu při 

konfiguraci tuneru televize, tyto funkce nemusí ve vaší oblasti fungovat. Seznam funkcí, u nichž se může stát, že ve vaší oblasti nebudou fungovat, 

naleznete v informacích k aplikaci Media Center. 

4. POVINNÁ AKTIVACE. 

Aktivace spojuje použití softwaru s konkrétním počítačem. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a počítači společnosti Microsoft. Tyto 

informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace 

naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Máte-Ii 

řádnou licenci, máte právo užívat instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivaci. Není-Ii software aktivován, 

nemáte právo k jeho užívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. Obcházení či jiné překonání 

aktivace není povoleno. Pokud je počítač připojen k síti Internet, software se může automaticky připojit ke společnosti Microsoft a aktivovat se. Software 

můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. Pokud tak učiníte, mohou vám být účtovány telefonní poplatky a poplatky 

za přístup k Internetu. Některé změny vašich počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru. Software vás bude 

upozorňovat na nutnost aktivace, dokud ji neprovedete.  

5. OVĚŘENÍ. 

a. V rámci ověření probíhá kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Dále se ověřuje, zda nebyla provedena žádná neoprávněná 

změna ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru. V rámci ověření může také proběhnout kontrola přítomnosti určitého škodlivého 

softwaru nebo neoprávněného softwaru souvisejícího s takovými neoprávněnými změnami. Ověření potvrzující, že máte řádnou licenci, vás opravňuje 

k užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo k tomu, abyste získali určité výhody. Vyhýbat se ověření není povoleno. Cílem je zamezit užívání 

softwaru bez licence. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

b. Software příležitostně provede sám na sobě ověřovací kontrolu. Tuto kontrolu může iniciovat software nebo společnost Microsoft. Software může 

příležitostně vyžadovat aktualizace a další stahování ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí softwaru umožňujících fungování aktivace a 

ověřování. Aktualizace nebo stahování jsou nutné pro správné fungování softwaru a tyto funkce mohou být staženy a instalovány, aniž byste na to byli 

dále upozorňováni. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, počítači a výsledku ověření. Tyto 

informace zahrnují například verzi a kód Product Key softwaru, jakoukoli neoprávněnou změnu ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí 

softwaru, jakýkoli nalezený škodlivý nebo neoprávněný software a adresu IP počítače. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci 

ani k vašemu kontaktování. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Další informace o ověřování a o informacích 

odesílaných v jeho průběhu a po něm naleznete na adrese qo.microsořt.com/fwlink/?Linkid =104611. 

c. V případě, že bude ověřením zjištěno, že je software nepravý, není řádně licencován nebo se nejedná o pravý produkt Windows, případně obsahuje 

neoprávněné změny, budou ovlivněny funkce a způsob užívání softwaru, například:  

společnost Microsoft může  

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
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 opravit software, odebrat, zablokovat nebo zakázat jakékoli neoprávněné změny, které by mohly zasahovat do řádného užívání softwaru, nebo  

 zkontrolovat a odebrat škodlivý a neoprávněný software, o němž je známo, že s takovými neoprávněnými změnami souvisí, nebo  

 poskytnout upozornění, že software není řádně licencován a nejedná se o pravý produkt Windows,  

a vy můžete  

 být vyzýváni k získání řádně licencované kopie softwaru nebo  

 být přinuceni k získání licence na užívání softwaru a k nové aktivaci softwaru postupem podle pokynů společnosti Microsoft  

a je možné, že nebudete moci  

 užívat software nebo některé jeho funkce nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat určité aktualizace či upgrady od společnosti Microsoft.  

d. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů, Další informace o získání aktualizací od 

autorizovaných zdrojů naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid= 104612. 

6. POTENCIÁLNĚ NEVYŽÁDANÝ SOFTWARE. Je-li aktivován program Windows Defender, bude v počítači vyhledávat spyware, software placený zobrazováním 

reklamy či jiný potenciálně nevyžádaný software. Při nalezení potenciálně nevyžádaného softwaru se zobrazí dotaz, zda má být nalezený software ignorován, 

zablokován (umístěn do karantény) nebo odebrán. Pokud nezměníte výchozí nastavení, bude veškerý potenciálně nevyžádaný software vyhodnocený jako 

závažný po dokončení vyhledávání automaticky odebrán. Odebrání nebo zablokování potenciálně nevyžádaného softwaru může mít za následek  

 nefunkčnost jiného softwaru v počítači nebo  

 porušení licence k užívání jiného softwaru ve vašem počítači.  

Při použití tohoto softwaru se může stát, že odstraníte nebo zablokujete software, který není potenciálně nevyžádaným softwarem.  

7. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. 

a. Souhlas pro internetové služby. Funkce softwaru popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Windows 7 se připojují 

k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení 

výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení 

o zásadách ochrany osobních údajů pro operační systém Windows 7 na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid =104604. Použitím těchto funkcí 

vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o Počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například 

internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. 

Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb. 

Plug and Playa rozšíření standardu Plug and Play. K počítači smíte připojit nový hardware, a to přímo nebo prostřednictvím sítě. Je možné, že váš 

počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem. Je-Ii tomu tak, funkce aktualizace softwaru mohou získat od 

společnosti Microsoft správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizace může správce zakázat.  

Služba Windows Update. Pro správné fungování služby Windows Update softwaru (pokud ji používáte) budou příležitostně zapotřebí aktualizace 

a stažení souborů do služby Windows Update; stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.  

Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. Mezi tyto funkce 

patří například kliparty, šablony, školení online, pomoc online a Appshelp. Tyto funkce webového obsahu nemusíte používat.  

Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesíláním Šifrovaných 

informací standardu X.509. Mohou být také použity k digitálnímu podepisování souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů, 

Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů prostřednictvím Internetu.  

Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace kořenového adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných 

certifikačních úřadů, Funkci automatické aktualizace kořenového adresáře můžete vypnout. 

Správa digitálních práv služby Windows Media. Vlastníci obsahu používají technologii správy digitálních práv pro službu Windows Media (WM DRM) 

k ochraně svých práv duševního vlastnictví včetně práv autorských. Tento software a software třetích stran používá technologi i WMDRM k 

přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WM DRM. Pokud software není schopen zajistit ochranu obsahu, mohou vlastníci obsahu 

požádat společnost Microsoft o odvolání práva k užívání softwaru pro přehrávání nebo kopírování obsahu chráněného technologií  WM DRM. 

Odvolání neovlivní ostatní obsah. Při stahování licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s těmito  licencemi 

poskytnout i seznam odvolání. Vlastníci obsahu mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii WM DRM. Před 

provedením upgradu zobrazí software společnosti Microsoft obsahující technologii WM DRM žádost o váš souhlas. Pokud provedení  upgradu 

odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade. Funkce WM DRM přistupující k Internetu  je možné vypnout. Jsou-li tyto 

funkce vypnuty, můžete i nadále přehrávat obsah, pro který máte platnou licenci. 

Program Windows Media Player. Používáte-Ii program Windows Media Player, bude u společnosti Microsoft kontrolovat, zda nejsou k dispozici 

kompatibilní hudební služby online ve vaší oblasti a nové verze přehrávače.  

Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid =104605. 

http://www.lion-tech.eu/
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Odebrání škodlivého softwaru. Vyberete-Ii během instalace možnost „získat důležité aktualizace pro instalaci“, software může vyhledat a odebrat 

z počítače určitý malware. Malware je škodlivý software. Při spuštění softwaru bude odebrán škodlivý software uvedený v aktua lizovaném 

seznamu na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Při kontrole škodlivého softwaru bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se 

specifickými informacemi o zjištěném škodlivém softwaru, chybách a dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace budou  použity ke 

zlepšování softwaru a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. V těchto zprávách nejsou obsaženy žádné informace, které by vás mohly 

identifikovat nebo které by bylo možné použít k vašemu kontaktování. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze zablokovat podle pokynů uvedených 

na adrese www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj 

Windows Malicious Software Removal na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=113995.  

Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních  dotazů 

DNS či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout 

nastavením registru. 

Služba Synchronizace času systému Windows. Tato služba synchronizuje čas v počítači se správným časem na serveru time.windows.com jednou 

týdně. Tuto funkci můžete vypnout nebo můžete pomocí apletu ovládacího panelu Datum a čas zvolit upřednostňovaný zdroj času. Toto připojení 

používá standardní protokol NTP.  

Překládání adres (NAT) službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Tato funkce pomáhá existující domácí bráně sítě Internet s překladem do 

protokolu IPv6. IPv6 je nová generace protokolu IP. Umožňuje povolit koncová připojení často požadovaná aplikacemi typu peer-to-peer. Při 

každém spuštění softwaru se klientská služba Teredo pokusí vyhledat veřejnou internetovou službu Teredo. Učiní tak odesláním dotazu 

prostřednictvím Internetu. Tento požadavek pouze přenáší standardní informace DNS umožňující určit, jestli je váš počítač připojen k síti Internet, 

a lokalizovat veřejnou službu Teredo. Pokud  

o používáte aplikaci, která vyžaduje připojení IPv6, nebo  

o nakonfigurujete bránu firewall tak, aby vždy povolila připojení pomocí protokolu IPv6,  

budou informace internetového protokolu standardně odesílány službě Teredo společnosti Microsoft v pravidelných intervalech. Žádné další 

informace nebudou společnosti Microsoft zasílány. Toto výchozí nastavení můžete změnit tak, aby byly použity servery jiných výrobců, než je 

společnost Microsoft. Tuto funkci můžete také vypnout pomocí nástroje příkazového řádku s názvem „netsh“.  

Akcelerátory. Pokud na akcelerátor kliknete v prohlížeči Internet Explorer nebo na něm ponecháte ukazatel myši, poskytovateli služby mohou 

být zaslány následující informace:  

o titulek a celá internetová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky, 

o standardní informace o počítači a 

o jakýkoli obsah, který jste případně vybrali. 

Pokud používáte akcelerátor dodaný společností Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti Microsoft o 

zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud používáte 

akcelerátor dodaný třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů uplatňovaným třetí stranou.  

Služba návrhů na vyhledávání. Pokud v aplikaci Internet Explorer zadáte hledaný výraz do pole Okamžité hledání nebo zadáte do panelu Adresa 

před hledaný výraz otazník (?), zobrazí se během zadávání návrhy na vyhledávání (je-Ii tato funkce podporována poskytovatelem vyhledávání). 

Text zadaný do pole Okamžité hledání nebo za otazníkem (?) na panelu Adresa bude poskytovateli odesílán během zadávání. Poskytovateli 

vyhledávání bude odeslán text zadaný v poli Okamžité hledání nebo na panelu Adresa rovněž při stisknutí klávesy Enter nebo klepnutí na tlačítko 

Hledat. Pokud používáte poskytovatele vyhledávání společnosti Microsoft, použití odeslaných informací se bude řídit Prohlášením společnosti 

Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Pokud 

používáte poskytovatele vyhledávání, který je třetí stranou, použití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů 

uplatňovaným třetí stranou. Návrhy na vyhledávání lze kdykoli vypnout. K tomuto účelu použijte příkaz Spravovat doplňky pod tlačítkem Nástroje 

v aplikaci Internet Explorer. Další informace o službě návrhů na vyhledávání naleznete na adrese go. microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

Souhlas s aktualizací infračerveného vysílače/přijímače. Software může obsahovat technologii zajišťující správnou funkci zařízení infračerveného 

vysílače/přijímače, které je dodáváno s určitými produkty využívajícími aplikaci Media Center. Souhlasíte, že software může aktualizovat firmware 

tohoto zařízení.  

Propagace online aplikace Media Center. V případě použití funkcí aplikace Media Center obsažených v softwaru pro přístup k internetovému 

obsahu nebo k jiným internetovým službám mohou tyto služby získávat ze softwaru některé informace, které vám umožní obdržení,  přijetí a 

využití určitých propagačních nabídek:  

o určité informace o počítači, například vaše adresa IP, typ operačního systému a používaný prohlížeč, název a verze softwaru, který 

používáte,  

o požadovaný obsah a  

o kód jazyka počítače, v němž je software instalován.  

Použití funkcí Media Center pro připojení k takovým službám odpovídá vašemu souhlasu se shromažďováním a užíváním takových informací. 

b. Užití informací. Informace o počítači, o akcelerátorech, o návrzích pro vyhledávání a zprávy o chybách může společnost Microsoft využívat ke zlepšování 

svého softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat 

ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.  

c. Zneužití internetových služeb. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné 

uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem,  

8. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k funkcím 

obsaženým k licencované verzi softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení 

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
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neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v 

softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby, Nesmíte:  

 překračovat žádná technická omezení softwaru,  

 provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně 

povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 používat komponenty softwaru ke spouštění aplikací, které v softwaru nelze spustit, 

 vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,  

 zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,  

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

9. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework („Součásti .NET“). 

Smíte provádět interní testování těchto součástí typovou úlohou. Výsledky testování takových součástí typovou úlohou smíte zveřejnit, je však nutné dodržet 

podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406. Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít se společností Microsoft, platí, 

že pokud zpřístupníte takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoft právo zpřístupnit výsledky testu typovou úlohou, které provede 

na vašich produktech konkurujících příslušné součásti .NET, za předpokladu, že budou taktéž dodrženy podmínky stanovené na adrese 

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=66406.  

10. ZÁLOŽNÍ KOPIE 

a. Média. Pokud jste software získali na disku či jiném médiu, smíte vytvořit jednu záložní kopii média. Tuto kopii smíte použít jen k přeinstalování softwaru 

v licencovaném počítači.  

b. Elektronické stažení. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, smíte na disku či jiném médiu vytvořit jednu kopii softwaru pro účel instalace  

softwaru do počítače. Tuto kopii smíte použít také k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.  

11. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní 

referenční účely. 

12. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.  

13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání („Academic Edition“ nebo ,,AE“) jste oprávněni používat pouze v případě, 

že jste Oprávněný uživatel ve vzdělávání („Qualified Educational User“). Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele ve vzdělávání, navštivte 

web www.microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. 

14. GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, že vyžaduje aktivaci v určitém geografickém regionu, můžete software aktivovat pouze v geografickém 

regionu uvedeném na obalu softwaru. Software nemusí být možné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických omezeních naleznete na 

adrese go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=141397. 

15. UP GRADY. Chcete-Ii upgradovat software, musíte být držitelem licence na software, na nějž se tento upgrade vztahuje. Po upgradu tato smlouva nahrazuje 

smlouvu na software, ze kterého jste prováděli upgrade. Po provedení upgradu již nesmíte dále používat software, z něhož jste  upgradovali.  

16. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“). 

a. Pravý Doklad o licenci. Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný 

společně s pravým kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software zakoupili a stáhli online, je vaším dokladem o  licenci pravý kód 

Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele 

pravého softwaru společnosti Microsoft. Doklad o nákupu může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

b. Licence na technologii WA U (Windows Anytime Upgrade). Pokud jste software upgradovali za použití technologie WAU (Windows Anytime Upgrade), 

je vaším dokladem o licenci k upgradovanému softwaru pravý kód Product Key Windows Anytime Upgrade a váš doklad o nákupu. Doklad o nákupu 

může být předložen příslušnému prodejci ke kontrole.  

c. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese www.howtotell.com.  

17. PŘEVOD NA JINÝ POČÍTAČ. 

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači. Takový počítač se pak stává „licencovaným 

počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi počítači.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést a instalovat jej v jiném počítači, a však jen v případě, že licenční podmínky softwaru, z 

něhož jste upgradovali, toto umožňují. Takový počítač se pak stává „licencovaným počítačem“. Tuto operaci nesmíte provést s c ílem sdílet tuto licenci 

mezi počítači.  

http://www.lion-tech.eu/
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18.  PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU.  

a. Software jiný než Windows Anytime Upgrade. První uživatel softwaru smí jednou převést software a tuto smlouvu přímo na třetí stranu formou 

převodu původních médií, Certifikátu pravosti, kódu Product Key a dokladu o nákupu. Před převodem softwaru mimo počítač musí první uživatel 

software odebrat. První uživatel si nesmí ponechat žádné kopie softwaru.  

b. Software Windows Anytime Upgrade. Software smíte převést na třetí stranu pouze společně s licencovaným počítačem. Nesmíte si ponechat žádné 

kopie softwaru ani dřívější verze.  

c. Další požadavky. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva.  

19. POZNÁMKA O VIZUÁLNÍM STANDARDU H.264/AVC, STANDARDU VIDEA VC-1, VIZUÁLNÍM STANDARDU MPEG-4 A STANDARDU VIDEA MPEG-2. Tento 

software zahrnuje technologie vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 a MPEG-2. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku: 

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1,MPEG-4 PART 2 VISUAL A MPEG-2 VIDEO K OSOBNÍMU A 

NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) 

DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 A MPEG-2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO 

ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE  

NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.  

20. PROGRAMY TŘETÍCH STRAN. Software obsahuje programy třetích stran. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi 

dodávány.  

21. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní 

i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. 

Další informace naleznete na adrese www.microsoft.comjexporting.  

22. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje služby odborné pomoci pro software, jak je popsáno na adrese 

www.support.microsoft.comjcommonjinternational.aspx. Používáte-Ii software, který není správně licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci 

nárok.  

23. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže), veškeré podmínky (včetně tištěných licenčních podmínek dodaných se softwarem, které 

mohou upravovat nebo nahrazovat některé z těchto podmínek) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které 

užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.  

24. ROZHODNÉ PRÁVO.  

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení 

práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s 

místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.  

b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.  

25. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž 

určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní 

řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.  

26. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše 

částky, kterou jste za software zaplatili. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, 

nepřímých nebo náhodných škod.  

Toto omezení se vztahuje  

 na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a  

 na nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu 

povoleném rozhodným právem.  

Omezení se uplatní i v případě, že  

 oprava, výměna či refundace za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo  

 společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod.  

Některé státy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. 

Nemusí se na vás rovněž vztahovat v případě, že váš stát neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.  

 

 

http://www.lion-tech.eu/
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-Ii dodržovat pokyny a je-li software správně licencován, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v 

materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním. 

B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁ DA NÝCH ZÁRUK. Omezená záruka 

pokrývá užití softwaru po dobu jednoho roku ode dne, kdy jej získal první uživatel. Pokud v průběhu tohoto roku obdržíte dodatky, aktualizace 

nebo náhradní software, bude se na ně vztahovat záruka po zbytek záruční doby nebo po dobu 30 dní, podle toho, které z těchto  období je delší. 

Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.  

V rozsahu povoleném zákonem mají všechny předpokládané záruky, garance nebo podmínky platnost pouze po dobu trvání omezené záruky. 

Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat 

proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.  

C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou 

mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.  

D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Společnost Microsoft bezplatně opraví nebo nahradí software. Nebude-Ii jej společnost Microsoft 

moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, která je uvedena na dokladu o nákupu softwaru. Společnost Microsoft rovněž bezplatně opraví 

nebo nahradí dodatky, aktualizace nebo náhradní software. Nebude-Ii je společnost Microsoft moci opravit nebo nahradit, vrátí vám částku, 

kterou jste za ně případně zaplatili. Chcete-Ii získat finanční náhradu, musíte odinstalovat software a vrátit veškerá média a další související 

materiály společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu. Toto jsou jediné prostředky nápravy za porušení omezené záruky.  

E. PRÁVA ZÁKAZNÍKO NEJSOU DOTČENA. Podle místních zákona můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit.  

F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.  

1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech 

amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:  

 (800) MICROSOFT,  

 Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo  

 web www.microsoft.com/info/nareturns.htm .  

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost 

Microsoft Ireland Operations Umited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit  

 buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, 

Dublin 18, Irsko, nebo  

 na pobočku společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web ww.microsoft.com/worldwide). V České republice použijte telefonní číslo +420 2611 97 111 nebo 

adresu www.microsoft.com/CZE.  

3. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu  

a Afriky. Pokud jste software získali mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu a Afriky, obraťte se na pobočku 

společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz www.microsoft.com/worldwide).  

G. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinou přímou zárukou, kterou společnost Microsoft poskytuje. Společnost Microsoft neposkytuje 

žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rozsahu povoleném místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky 

prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo 

podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v klauzuli Prostředky nápravy při porušení záruky uvedené výše, a to v rozsahu 

povoleném vašimi místními zákony.  

H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na porušení této omezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanovení o 

omezení a vyloučení náhrady škody.  

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých státech vaší země liší. Můžete mít rovněž 

další práva, která se v jednotlivých zemích liší.  

!!!!EULAID!!!! 

 

http://www.lion-tech.eu/
mailto:info@lion-tech.eu
http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm
http://www.microsoft.com/CZE.


34 
34 

PŘÍLOHA – LICENČNÍ SMLOUVA
 
 

Lion-Tech s.r.o. | www.lion-tech.eu | Okruhová 1135/44 | 155 00 | Praha 5 | info@lion-tech.eu  

IČ: 026 13 824 | DIČ: CZ02613824  | Společnost je zapsaná u Registrace u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 221562 

Copyright © Matt Gallagher (NSFileManager+DirectoryLocations) Všechna práva vyhrazena. 

Tento software se poskytuje „tak, jak je“ bez jakýchkoliv výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk. 

Autoři nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku používání tohoto 

softwaru. Tímto je komukoliv poskytováno svolení používat tento software za jakýmkoliv účelem, včetně 

komerčního použití, a také jej svobodně měnit a dále šířit, za předpokladu, že splní následující pod-

mínky: 1. Původ tohoto softwaru nesmí být mylně uváděn – nesmíte uvádět, že jste původní software 

napsali vy. Používáte-li tento software v určitém produktu, poděkování v produktové dokumentaci bude 

oceněno, není však vyžadováno. 2. Změněné verze zdrojového kódu musí být jasně označené jako změ-

něné a nesmí být mylně uváděné jako původní software. 3. Toto upozornění nesmí být odstraněno ani 

změněno v žádné distribuci zdrojového kódu. 

Alexander Lapshin (LADSlider) Copyright © 2014 Lapshin Alexandr Dmitryevich 

Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Soft-

ware“) je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a 

to včetně neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, po-

skytování sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, 

kterým software poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky: Výše uvedené upozornění 

na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech kopiích nebo podstatných 

částech softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁD-

ŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 

K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, 

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJI-

TOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH. 

Sam Soffes (SSZipArchive); Copyright © 2010-2012 Sam Soffes 

Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Soft-

ware“) je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a 

to včetně neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, po-

skytování sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, 

kterým software poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky: Výše uvedené upozornění 

na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech kopiích nebo podstatných 

částech softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁD-

ŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 

K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, 

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJI-

TOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH. 

Gilles Vollant (Minizip); Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

Tento software se poskytuje „tak, jak je“ bez jakýchkoliv výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk. 

Autoři nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku používání tohoto 

softwaru. Tímto je komukoliv poskytováno svolení používat tento software za jakýmkoliv účelem, včetně 

komerčního použití, a také jej svobodně měnit a dále šířit, za předpokladu, že splní následující pod-

mínky: 1. Původ tohoto softwaru nesmí být mylně uváděn – nesmíte uvádět, že jste původní software 

napsali vy. Používáte-li tento software v určitém produktu, poděkování v produktové dokumentaci bude 

oceněno, není však vyžadováno. 2. Změněné verze zdrojového kódu musí být jasně označené jako změ-

něné a nesmí být mylně uváděné jako původní software. 3. Toto upozornění nesmí být odstraněno ani 

změněno v žádné distribuci zdrojového kódu. 

Sveinbjorn Thordarson (STPrivilegedTask) Copyright © 2009-2011 Sveinbjorn Thordarson 

Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za předpo-

kladu, že budou splněny následující podmínky: * Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené 

upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Dále šířená 

binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a 

následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou s ní šířeny. Jméno 

Sveinbjorn Thordarson ani jména přispěvatelů nesmějí být bez předchozího písemného povolení pou-

žita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.  

TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁ-

RUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, 

ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. NADACE ANI JEJÍ PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY 

(VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT 

ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JIŽ JAKKOLIV VZNIKLÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV TEORIE 

ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ 

NEDBALOSTI NEBO JINAK) A VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY NA MOŽ-

NOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLO UPOZORNĚNO.  

Andy Matuschak (Sparkle); Copyright © 2006 Andy Matuschak 

Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Soft-

ware“) je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a 

to včetně neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, po-

skytování sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, 

kterým software poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky: Výše uvedené upozornění 

na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech kopiích nebo podstatných 

částech softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁD-

ŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 

K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, 

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJI-

TOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH. 

Colin Percival Copyright ©2003-2005 (bspatch.c and bsdiff.c, from bsdiff 4.3) All rights reserved 

Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za předpo-

kladu, že budou splněny následující podmínky: 1.Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené 

upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. 2. Dále šířená 

binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a 

následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou s ní šířeny. 3. Ani 

jméno vlastníka práv, ani jména přispěvatelů nemohou být použita při podpoře nebo právních aktech 

souvisejících s produkty odvozenými z tohoto softwaru bez výslovného písemného povolení. 

TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK 

JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK 

PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. NADACE ANI JEJÍ PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU 

ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, NIKO-

LIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT ČI ZISKU NEBO PŘE-

RUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JIŽ JAKKOLIV VZNIKLÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ 

VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) 

A VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLO 

UPOZORNĚNO. 

Mattt Thompson (AFNetworking) Copyright © 2013-2014 AFNetworking (http://afnetworking.com/) 

Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Soft-

ware“) je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a 

to včetně neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, po-

skytování sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, 

kterým software poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky: Výše uvedené upozornění 

na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech kopiích nebo podstatných 

částech softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁD-

ŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 

K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, 

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJI-

TOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH. 

Marcel Borsten (MBHMAC) © Copyright 2013 Marcel Borsten 

Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Soft-

ware“) je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a 

to včetně neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, po-

skytování sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, 

kterým software poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky: Výše uvedené upozornění 

na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech kopiích nebo podstatných 

částech softwaru. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁD-

ŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI 

K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, 

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJI-

TOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH. 

Mat Douglas (WeblySleek UI font) 

Veškerý doručitelný zdrojový kód byl autory věnován veřejné doméně. Komukoliv je umožněno volně 

kopírovat, upravovat, publikovat, používat, kompilovat, prodávat či distribuovat původní zdrojový kód, 

a to jak v podobě zdrojového kódu nebo jako zkompilovaný binární soubor, pro jakékoliv komerční či 

nekomerční účely za jakýchkoliv okolností. V jurisdikcích, které uznávají autorská práva, všichni autoři 

zdrojového kódu a odpovědní zástupci společností, pro které pracují, odkazující jejich dílo veřejné do-

méně. Činí toto věnování ve prospěch široké veřejnosti a to na úkor našich dědiců a nástupců.  

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU 

ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍ-

DAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, OBČANSKO-

PRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM 

NEBO Z JEHO POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH.. 

Roderick W. Smith(rEFInd) Copyright 2006-10 Christoph Pfisterer, Roderick W. Smith; All rights reserved. 

Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za předpo-

kladu, že budou splněny následující podmínky: * Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené 

upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Dále šířená 

binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a 

následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou s ní šířeny. Jméno 

Christoph Pfisterer ani jména přispěvatelů nesmějí být bez předchozího písemného povolení použita k 

podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.  

TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁ-

RUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, 

ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. NADACE ANI JEJÍ PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY 

(VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT 

ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JIŽ JAKKOLIV VZNIKLÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV TEORIE 

ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ 

NEDBALOSTI NEBO JINAK) A VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY NA MOŽ-

NOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLO UPOZORNĚNO.  

Additional components taken from the TianoCore project and from Intel’s EFI Application 
Toolkit are distributed under the following license: Copyright © 2004, Intel Corporation; All rights reserved. 

Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za předpo-

kladu, že budou splněny následující podmínky: * Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené 

upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Dále šířená 

binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a 

následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou s ní šířeny. Jméno 

Intel Corporation ani jména přispěvatelů nesmějí být bez předchozího písemného povolení použita k 

podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.  

TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁ-

RUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, 

ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. NADACE ANI JEJÍ PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY 

(VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT 

ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JIŽ JAKKOLIV VZNIKLÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV TEORIE 

ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ 

NEDBALOSTI NEBO JINAK) A VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY NA MOŽ-

NOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLO UPOZORNĚNO.  
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