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Níže jsou uvedeny tři samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje jen jedna sada. Chcete-li 

zjistit, které licenční podmínky se na vás vztahují, zkontrolujte licenční ustanovení vytištěné buď na 

vašem kódu Product Key, poblíž názvu produktu na štítku Certifikát pravosti, nebo na stránce ke stažen í 

souboru, pokud jste kód Product Key získali online. Pokud vaše ustanovení je FPP, vztahují se na vás níže 

uvedené Licenční podmínky pro maloobchodní prodej. Pokud vaše ustanovení je OEM, vztahují se na vás 

níže uvedené Licenční podmínky pro výrobce OEM. Pokud vaše ustanovení je PKC (Product Key Card), 

vztahují se na vás níže uvedené Licenční podmínky pro kartu Product Key Card.  

Potřebujete-li pomoc s určením typu své licence, přejděte na adresu www.microsoft.com/office/eula, kde 

můžete zjistit typ licence, který vlastníte.  

 

1. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ  

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 licenční 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.  

POUŢITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁ TE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁ TE, SOFTWARE 

NEPOUŢÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE PRODEJCI A  OBDRŢÍTE NÁ HRADU VE FORMĚ 

PENĚZ ČI ZBOŢÍ. 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 POPSÁ NO NÍŢE, PŘEDSTAVUJE POUŢITÍ SOFTWARU ROVNĚŢ VÁŠ SOUHLAS 

S PŘENOSEM URČITÝCH INFORMACÍ O POČÍTA ČI BĚHEM AKTIVACE A  OVĚŘENÍ A  DÁLE PRO 

INTERNETOVÉ SLUŢBY.  

DODRŢÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁ SLEDUJÍCÍ PRÁVA KE KA ŢDÉ LICENCI, 

KTEROU ZÍSKÁ TE.  

1. PŘEHLED. Licence na software je poskytována pro jednotlivé kopie pro jednotlivá zařízení.  

Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za samostatné zařízení.  

2. PRÁVA K UŢÍVÁ NÍ A  INSTALACI 

a. Jedna kopie pro jedno zařízení. Smíte nainstalovat jednu kopii softwaru v jednom zařízení. 

Toto zařízení je „licencované zařízení“.  

b. Licencované zařízení. V licencovaném zařízení smíte v každém okamžiku užívat vždy jen jednu 

kopii softwaru.  

c. Přenosné zařízení. Smíte instalovat další  kopii softwaru v přenosném zařízení pro účely užívání 
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jediným primárním uživatelem licencovaného zařízení.  

d. Oddělení součástí. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek.  Součásti nesmíte oddělit 

a instalovat je v jiných zařízeních.  

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 POŢA DAVKY A  UŢÍVACÍ PRÁVA 

a. Mult iplexování. Hardware nebo software, který používáte ke  

 sdružování připojení,  

 přesměrování informací 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. Prvky médií a šablony. Můžete mít přístup k médiím obrázků, klipartům, animacím, zvukům, 

hudbě, videoklipům, šablonám a jiným formám obsahu („prvkům médií“) poskytovaným se 

softwarem nebo jako součást služby přidružené k softwaru. Tyto prvky médií můžete kopírovat 

a používat v projektech a dokumentech.  Nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně 

licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu 

produktu představují prvky médií, (ii) udělovat vašim zákazníkům práva k dalšímu poskytování 

licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci, (iii) poskytovat licence na prvky médií ani 

distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, vlád, log, 

ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů 

způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo 

spojení s nimi, nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií.  Další 

informace naleznete na adrese www.microsoft.com/permission. 

d. Pouţití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném zařízení 

smíte software instalovat a používat v rámci pouze jediného virtuálního (nebo jinak 

emulovaného) hardwarového systému v licencovaném zařízení.  

e. Vzdálený přístup. Jediný primární uživatel licencovaného zařízení smí přistupovat k softwaru 

instalovanému na licencovaném zařízení a užívat jej vzdáleně z libovolného jiného zařízení.  

Smíte ostatním uživatelům povolit, aby přistupovali k softwaru pro účely poskytování služeb 

odborné pomoci. Pro tento přístup nebudete potřebovat další licence. Software nesmí na 

základě téže licence používat zároveň žádná další osoba pro žádný další účel.  

f. Nástroje pro vývoj. Software může obsahovat nástroje Microsoft Visual Studio Tools for 

Applications a další nástroje pro vývoj. Jakékoli nástroje pro vývoj obsažené v softwaru 

smíte používat pouze za účelem navrhování, vývoje, testování, užívání a předvádění vašich 

programů.  

g. Výběr jazykové verze. Pokud máte možnost jednorázového výběru jazykové verze, nejde 

však o jazykovou sadu ani o sadu LIP, můžete používat pouze tu jazykovou verzi, kterou 

jste vybrali. Nemáte-li možnost výběru jazyka, bude ve výchozím nastavení použita jazyková 

verze odpovídající jazyku operačního systému nebo jiný dostupný jazyk, pokud jazyk operačního 

systému není k dispozici. Pokud jste získali jazykovou sadu nebo sadu LIP, můžete použít další 
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jazyky zahrnuté v dané sadě. Sada LIP (Language Interface Pack) je sada jazykového rozhraní. 

Jazykové sady a sady LIP nabízí podporu dalších jazykových verzí pro software. Jazykové sady 

a sady LIP jsou součástí softwaru a nesmí být použity samostatně.  

h. Zkušební verze a převod. Část softwaru nebo veškerý software může být licencován jako 

zkušební verze. Vaše práva k užívání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební dobu. 

Zkušební software a délka zkušební doby je určena v průběhu procesu aktivace. Můžete 

mít možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená prá va. 

Možnosti převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po skončení 

platnosti zkušební doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušebního softwaru.  

V této době můžete nadále otevřít, zobrazit a vytisknout jakékoli dokumenty vytvořené za 

použití zkušební verze softwaru.  

i. Software získaný na základě odběru. Pokud jste získali licenci k softwaru na základě odběru, 

vaše práva k užívání softwaru jsou omezena na dobu odběru. Můžete mít možnost prodloužit 

odběr nebo jej převést na časově neomezenou licenci. V případě prodloužení odběru můžete 

nadále pokračovat v užívání softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru. Podrobné 

informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných 

materiálech. Po skončení platnosti odběru přestane většina funkcí softwaru fungovat. V této době 

můžete nadále otevřít, zobrazit a vytisknout jakékoli dokumenty vytvořené za použití softwaru.  

4. POVINNÁ A KTIVACE. Aktivace spojuje použití softwaru s určitým zařízením. V průběhu 

aktivace odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft. Tyto 

informace  zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP zařízení 

a informace získané z konfigurace hardwaru zařízení. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. POUŢITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE 

SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Máte-li řádnou licenci, máte právo užívat 

instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivaci.  NENÍ-LI 

SOFTWARE A KTIVOVÁ N, NEMÁ TE PRÁVO K JEHO UŢÍVÁ NÍ PO UPLYNUTÍ DOBY 

POVOLENÉ PRO A KTIVACI. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. OBCHÁ ZENÍ ČI JINÉ 

PŘEKONÁ NÍ A KTIVACE NENÍ POVOLENO. Software můžete aktivovat 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. SOFTWA RE VÁS BUDE UPOZORŇOVAT NA NUTNOST 

AKTIVACE DO DOBY, NEŢ JI PROVEDETE.  

5. OVĚŘENÍ 

a. Software bude čas od času vyžadovat stažení ověřovací  funkce softwaru. V rámci ověření probíhá 

kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Ověření potvrzující, že máte 

řádnou licenci, vás opravňuje k pokračování v užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo 

k tomu, abyste získali určité výhody. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 

b. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, 

zařízení a výsledku ověření. Mezi tyto informace pa tří například verze a kód Product Key softwaru 

a adresa IP licencovaného zařízení. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší 

identifikaci ani k vašemu kontaktování. POUŢITÍM 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 

www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx . 

c. V případě, že po ověření bude zjištěno, že software je nepravý, není řádně licencován 

nebo se  nejedná o pravý produkt Office, může to mít dopad na funkce a způsob užívání softwaru. 

Například 

d. společnost Microsoft může  
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 poskytnout upozornění, že software není řádně licencován a  nejedná se o pravý 

produkt Office,  

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 některé funkce softwaru nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat některé aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.  

e. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených 

zdrojů. Další informace o získávání aktualizací z autorizovaných zdrojů naleznete na adrese 

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

6. INTERNETOVÉ SLUŢBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. 

Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.  

a. Souhlas pro internetové sluţby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách 

ochrany osobních údajů pro systém Office 2010 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 systém Office 2010 na adrese 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1029. POUŢITÍM TĚCHTO 

FUNKCÍ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMA CÍ. Společnost 

Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným 

systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, 

prohlížeč, název a  verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software 

nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.  

 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 nápověda. 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 podpisu souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu 

souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů 

prostřednictvím Internetu.  

 Aplikace SharePoint Workspace. Pokud software zahrnuje aplikaci Microsoft SharePoint 

Workspace („SharePoint Workspace“), aplikace SharePoint Workspace vám umožní 

přímo komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím Internetu.  Pokud s kontaktem 

nemůžete přímo komunikovat prostřednictvím Internetu a váš správce používá infrastrukturu 

veřejných serverů společnosti Microsoft, vaše komunikace bude zašifrována a odeslána 

prostřednictvím serverů společnosti Microsoft k pozdějšímu doručení. Tuto službu nelze 

zakázat, pokud váš správce používá infrastrukturu veřejných  serverů společnosti Microsoft.  

Aplikace SharePoint Workspace předává vašim schváleným kontaktům některé informace 

o vašem zařízení a účtu SharePoint Workspace.  Pokud například  

 přidáte kontakt do seznamu kontaktů,  
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 naimportujete uživatelský účet do nového zařízení,  

 provedete aktualizaci informací ve vašem kontaktu identity nebo  

 odešlete pozvání pracovního prostoru aplikace SharePoint Workspace a jako odkaz na 

soubor pozvánky použijete adresu URL,  

mohou být informace o vás a vašich zařízeních odeslány na vaše kontakty. Jestliže aplikaci 

SharePoint Workspace konfigurujete pro použití serverů společnosti Microsoft, budou tyto 

servery shromažďovat informace o vašem zařízení a uživatelských účtech.  

b. Automatické aktualizace. Software s technologií Click-to-Run může u společnosti Microsoft 

pravidelně kontrolovat aktualizace a doplňky softwaru.  Tyto aktualizace a doplňky, jsou-li 

nalezeny, mohou být automaticky staženy a instalovány do licencovaného zařízení.   

c. Uţívání informací. Tyto informace o zařízení, zprávy o chybách a zprávy o malwaru může 

společnost Microsoft využívat ke zlepšení 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 produktù se softwarem spoleènosti Microsoft.  

d. Zneuţit í internetových sluţeb. 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.  

7. 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,  

 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,  

 užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,  

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

8. ZÁLOŢNÍ 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 zařízení.  

b. Elektronické staţení. Pokud jste software získali a stáhli online, smíte na disku či jiném médiu 

vytvořit jednu kopii softwaru pro účel instalace softwaru do licencovaného zařízení.  Tuto kopii 

smíte rovněž použít k přeinstalování softwaru v licencovaném zařízení.  

c. Click-to-Run. Pokud jste software získali a stáhli online pomocí technologie Click-to-Run, 

nebude možné vytvořit kopii softwaru na disku či jiném médiu. Místo toho můžete software 

stáhnout online znovu jen k přeinstalování softwaru v licencovaném zařízení.  

9. DOKUMENTA CE. Všichni uživatelé, kteří mají platný přístup k vašemu licencovanému zařízení 



nebo k interní síti, smí kopírovat a  používat dokumentaci pro vaše interní referenční účely.  

10. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWA RU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo 

„Not for Resale“) nesmíte prodat.  

11. AKADEMICKÝ SOFTWARE. Software označený jako akademický („Academic“) 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.  

12. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ A STUDIJNÍ POUŢITÍ. U softwaru označeného jako verze „Home and 

Student“ můžete instalovat jednu kopii softwaru do nejvýše třech licencovaných zařízení v domácnosti 

za účelem použití osobami, pro které je tato domácnost bydlištěm. Software nesmí být použit ke 

komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím výnosy.  

13. SOFTWARE PRO ARMÁDNÍ POUŢITÍ. Licenci na software označený pro armádní použití 

(„Military Appreciation“) jste oprávněni poskytovat pouze v případě, že jste oprávněný uživatel 

v armádě („Qualified Military User“). Chcete-li být oprávněným uživatelem v armádě, ve 

Spojených státech amerických musíte být autorizovaným sponzorem výměnného programu 

ozbrojených sil v souladu s federálními nařízeními a zákony USA. Licence na software nesmí být 

poskytován pro použití ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím výnosy.  

Pokud je software označen jako verze „Military Appreciation“, smíte jej převést pouze v souladu se 

služebními předpisy a zákony pro armádní výměnné programy.  

14. SOFTWARE PRO KA NA DSKÉ OZBROJENÉ SÍLY. Licenci na software označený jako verze 

„Canadian Forces“ jste oprávněni poskytovat pouze v případě, že jste autorizovaný sponzor „CANEX 

Authorized Patron“. Chcete-li být autorizovaným sponzorem CANEX Authorized Patron, musíte být  

 členem kanadských ozbrojených sil (Canadian Forces, CF) ve službě nebo jeho manželem 

či manželkou;  

 členem záložních sil CF;  

 členem CF ve výslužbě nebo civilním zaměstnancem ministerstva národní obrany (Department of 

National Defense, DND) pobírajícím výslužné;  

 stálým zaměstnancem neveřejného fondu (Non-Public Fund, NPF) nebo DND na plný nebo 

částečný úvazek nebo jeho manželem či manželkou;  

 koncesionářem CANEX (pouze ředitelé);  

 opravňujícím zahraničním vojenským personálem;  

 zaměstnancem NPF v důchodu a pobírajícím penzi NPF;   

 zaměstnancem alternativního služebního dodavatele na plný úvazek;   

 vdovou personálu CF pobírající příspěvek v rámci zákonů  Child Family Services Act, Defence 

Services Pension Contribution Act, Pension Act nebo War Veterans Allowance Act;  

 členem sboru Canadian Corps of Commissionaires, pokud sídlíte nebo jste zaměstnaní na 

základně nebo v oddílu, nebo  

 členem sboru Royal Canadian Mounted Police.  

Licence na software nesmí být poskytován pro použití ke komerčním a neziskovým činnostem a k 

činnostem vytvářejícím výnosy. Pokud je software označen jako verze „Canadian Forces“, smíte jej 

převést pouze v souladu se služebními předpisy a zákony pro maloobchodní prodej Canex.  

15. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ POUŢITÍ. Software označený jako verze Home Use Program jste 

oprávněni používat pouze v případě, že jste uživatel Home Use Program.  Uživatel programu 

k domácímu použití musí být: 
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 zaměstnancem organizace, která má smlouvu Microsoft Volume License Agreement s  krytím 

Software Assurance, a  

 uživatelem licencované kopie softwaru nebo produktu, který zahrnuje software, s  aktivním krytím 

Software Assurance.  

16. GEOGRA FICKÁ 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=99189. 

17. UPGRADE NEBO PŘEVOD. Chcete-li software upgradovat nebo převést, musíte nejprve software 

kvalifikovaný pro upgrade či převod licencovat. Při upgradu nebo převodu nahradí tato smlouva 

smlouvu na software, z něhož byl upgrade nebo převod proveden. Po upgradu nebo  převodu nesmíte 

nadále užívat software, z něhož jste provedli upgrade nebo převod.  

18. DOKLA D 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 nutné předložit příslušnému prodejci 

ke kontrole.  

b. Licence na upgrade nebo převod.  Jestliže software upgradujete nebo převedete, váš doklad 

o licenci je  

 pravý doklad o licenci na software, ze kterého jste provedli upgrade nebo převod, a  

 pravý doklad o licenci na software, na který jste provedli upgrade nebo převod.  

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

www.howtotell.com . 

19. PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ. Počet převodů licence na jiné zařízení není omezen, avšak převod 

nesmíte provést častěji než každých 90 dnů. Pokud převedete licenci na jiné zařízení, stane se toto 

„licencovaným zařízením“. Jestliže licencované zařízení vyřadíte z důvodu selhání hardwaru, 

můžete l icenci převést dříve.  

20. PŘEVOD NA TŘETÍ STRA NU. První uživatel softwaru smí jednou převést software a tuto smlouvu 

přímo na třetí stranu formou převodu pravého dokladu o licenci. Před převodem softwaru mimo 

licencované zařízení musí první uživatel odstranit software. První uživatel si nesmí  ponechat žádné 

kopie softwaru. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá  strana souhlasit s tím, že se na 

převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva. Pokud se jedná o upgrade softwaru, musí být 

součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze softwaru.  

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.com/exporting. 

22. SLUŢBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje služby odborné pomoci pro software, 

jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

23. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže), jakákoli změna či dodatek dodaná 

se softwarem 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 
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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 NÁ HRA DY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A  JEJÍCH 

DODAVATELŮ MŮŢETE ZÍSKA T POUZE NÁ HRA DU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŢ DO VÝŠE ČÁSTKY, 

KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZA PLA TILI. NEZÍSKÁ TE NÁ HRADU ZA ŢÁ DNÉ JINÉ ŠKODY, 

VČETNĚ NÁ SLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A  ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO 

NÁ HODNÝCH 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 vyplývající z 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-li dodržovat pokyny, 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 JEJÍŢ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA 

VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁ DA NÝCH ZÁRUK.  OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŢITÍ 

SOFTWARU PO DOBU JEDNOHO ROKU ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRVNÍ UŢIVATEL. 

POKUD V PRŮBĚHU TOHOTO ROKU OBDRŢÍTE DODA TKY, A KTUA LIZACE NEBO 

NÁ HRA DNÍ SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTA HOVAT ZÁ RUKA 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 ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁ DA NÉ 

ZÁRUKY, GA RA NCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁ NÍ 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 NÁ PRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT BEZPLA TNĚ 

OPRAVÍ NEBO NA HRA DÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JEJ SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI 

OPRAVIT NEBO NA HRA DIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTERÁ JE UVEDENA NA DOKLADU 

O NÁ KUPU SOFTWARU. SPOLEČNOST MICROSOFT ROV NĚŢ BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO 

NA HRA DÍ DODA TKY, AKTUALIZA CE NEBO NÁ HRADNÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JE 

SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NA HRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, 

KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. CHCETE-LI ZÍSKA T FINA NČNÍ NÁ HRA DU, 

MUSÍTE ODINSTALOVAT SOFTWARE A VRÁTIT VEŠKERÁ MÉDIA A  DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ 

MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SPOLU S DOKLADEM O NÁ KUPU. TOTO JSOU 

JEDINÉ NÁ HRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY.  

E. PRÁVA ZÁKA ZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA.  PODLE MÍSTNÍCH ZÁ KONŮ MŮŢETE MÍT DALŠÍ 

SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TA TO SMLOUVA NEMŮŢE 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 

společnos t Microsoft:  

 (800) MICROSOFT,  

 Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399 nebo  

 přejděte na 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 Limited.  

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 afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz adresa www.microsoft.com/worldwide). 

www.microsoft.com/info/nareturns.htm
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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. ŢÁ DNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁRUKOU, KTEROU 

SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŢÁDNÉ 

JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARA NCE A NI PODMÍNKY. V ROZSA HU POVOLENÉM MÍSTNÍMI 

ZÁ KONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDA NÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, 

VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A  NEPORUŠENÍ PRÁV. 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 HRA DY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. NA PORUŠENÍ TÉTO 

OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTA HUJE KLA UZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY 

UVEDENÁ VÝŠE.  

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ 

PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ PRÁVA, 

KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.  
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2. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBCE OEM  

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a  

 výrobcem zařízení, který distribuuje software se zařízením, nebo  

 instalátorem serveru, který distribuuje software se zařízením.  

Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na software, který je dodáván s těmito licenčními podmínkami, včetně 

médií, na nichž jste jej získali (pokud existují).  Licenční podmínky vytištěné na papíře, které mohou být 

dodány se softwarem, zastupují libovolné licenční podmínky online. 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.  

Pokud získáte aktualizace nebo dodatky přímo od společnosti Microsoft, platí tyto podmínky s výjimkou 

toho, že příslušné licence vám poskytuje společnost Microsoft, nikoli výrobce nebo instalátor.  

POUŢITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁ TE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁ TE, SOFTWARE 

NEPOUŢÍVEJTE. MÍSTO TOHO SE OBRAŤTE NA PRODEJCE NEBO INSTA LÁTORA A ZJISTĚTE 

JEHO ZÁSADY NÁ HRAD VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŢÍ.  

JAK JE POPSÁ NO NÍŢE, PŘEDSTAVUJE POUŢITÍ SOFTWARU ROVNĚŢ VÁŠ SOUHLAS 

S PŘENOSEM URČITÝCH INFORMACÍ O POČÍTA ČI BĚHEM AKTIVACE A  OVĚŘENÍ A  DÁLE PRO 

INTERNETOVÉ SLUŢBY.  

DODRŢÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁ SLEDUJÍCÍ PRÁVA KE KA ŢDÉ LICENCI, 

KTEROU ZÍSKÁ TE.  

1. PŘEHLED. Licence na software je poskytována pro jednotlivé kopie pro jednotlivá zařízení.  

Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za samostatné zařízení . 

2. PRÁVA K UŢÍVÁ NÍ A  INSTALACI. 

a. Jedna kopie pro jedno zařízení. Licence k softwaru je trvale přiřazena zařízení, s nímž je 

software distribuován. Toto zařízení je „licencované zařízení“.  

b. Licencované zařízení. V licencovaném zařízení smíte v každém okamžiku užívat vždy jen jednu 

kopii softwaru.  

c. Oddělení součástí. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Součásti nesmíte oddělit 

a instalovat je v jiných zařízeních.  

d. Alternativní verze. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou 

a 64bitovou verzi. Najednou můžete používat pouze jednu verzi. Pokud vám výrobce nebo 

instalátor poskytne více jazykových verzí, smíte vždy používat pouze jedinou jazykovou verzi.  

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŢA DAVKY A  UŢÍVACÍ PRÁVA . 

a. Mult iplexování. Hardware nebo software, který používáte ke  

 sdružování připojení,  



 přesměrování informací 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. Prvky médií a šablony. Můžete mít přístup k médiím obrázků, klipartům, animacím, zvukům, 

hudbě, videoklipům, šablonám a jiným formám obsahu („prvkům médií“) poskytovaným se 

softwarem nebo jako součást služby přidružené k softwaru. Tyto prvky médií můžete kopírovat 

a používat v projektech a dokumentech.  Nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně 

licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu 

produktu představují prvky médií, (ii) udělovat vašim zákazníkům práva k dalšímu poskytování 

licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci, (iii) poskytovat licence na prvky médií ani 

distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, vlád, log, 

ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů 

způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo 

spojení s nimi, nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další 

informace naleznete na adrese www.microsoft.com/permission. 

d. Pouţití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném zařízení 

smíte software instalovat a používat v rámci pouze jediného virtuálního (nebo jinak 

emulovaného) hardwarového systému v licencovaném zařízení.  

e. Vzdálený přístup. Jediný primární uživatel licencovaného zařízení smí přistupovat k softwaru 

instalovanému na licencovaném zařízení a užívat jej vzdáleně z libovolného jiného zařízení.  Smíte 

ostatním uživatelům povolit, aby přistupovali k softwaru pro účely poskytování služeb odborné 

pomoci. Pro tento přístup nebudete potřebovat další licence. Software nesmí na základě téže 

licence používat zároveň žádná další osoba pro žádný další účel.  

f. Nástroje pro vývoj. Software může obsahovat nástroje Microsoft Visual Studio Tools for 

Applications a další nástroje pro vývoj. Jakékoli nástroje pro vývoj obsažené v softwaru 

smíte používat pouze za účelem navrhování, vývoje, testování, užívání a předvádění vašich 

programů. Tyto licenční podmínky se vztahují na vaše užívání těchto nástrojů.  

g. Výběr jazykové verze. Pokud výrobce počítače poskytuje možnost jednorázového 

výběru jazykové verze, můžete používat pouze tu jazykovou verzi, kterou jste vybrali. Nemáte-li 

možnost výběru jazyka, bude ve výchozím nastavení použita jazyková verze odpovídající jazyku 

operačního systému nebo jiný dostupný jazyk, pokud jazyk operačního systému není k dispozici. 

Pokud vám výrobce počítače poskytne jazykovou sadu nebo sadu LIP, můžete použít další jazyky 

zahrnuté v dané sadě. Sada LIP (Language Interface Pack) je sada jazykového rozhraní. Jazykové 

sady a sady LIP nabízí podporu dalších jazykových verzí pro software. Jazykové sady a sady LIP 

jsou součástí softwaru a nesmí být použity samostatně.  

h. Zkušební verze a převod. Část softwaru nebo veškerý software může být licencován jako 

zkušební verze. Vaše práva k užívání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební dobu. 

Zkušební software a délka zkušební doby je určena v průběhu procesu aktivace. Můžete mít 

možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená práva.  Možnosti 

převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po skončení pla tnosti 

zkušební doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušebního softwaru.  V této době 

můžete nadále otevřít, zobrazit a vytisknout jakékoli dokumenty vytvořené za použití zkušební 

verze softwaru.  

www.microsoft.com/permission


i. Software získaný na základě odběru. Pokud jste získali licenci k softwaru na základě odběru, 

vaše práva k užívání softwaru jsou omezena na dobu odběru. Můžete mít možnost prodloužit 

odběr nebo jej převést na časově neomezenou licenci. V případě prodloužení odběru můžete 

nadále pokračovat v užívání softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru. Podrobné 

informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných 

materiálech. Po skončení platnosti odběru přestane většina funkcí softwaru fungovat. V této době 

můžete nadále otevřít, zobrazit a vytisknout jakékoli dokumenty vytvořené za použití softwaru.  

4. POVINNÁ A KTIVACE. Aktivace spojuje použití softwaru s určitým zařízením. V průběhu 

aktivace odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft. Tyto 

informace  zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP zařízení 

a informace získané z konfigurace hardwaru zařízení. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. POUŢITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ 

SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Máte-li řádnou licenci, máte právo užívat 

instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivac i. NENÍ-LI 

SOFTWARE A KTIVOVÁ N, NEMÁ TE PRÁVO K JEHO UŢÍVÁ NÍ PO UPLYNUTÍ DOBY 

POVOLENÉ PRO A KTIVACI. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. OBCHÁ ZENÍ ČI JINÉ 

PŘEKONÁ NÍ A KTIVACE NENÍ POVOLENO. Software můžete aktivovat 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. SOFTWA RE VÁS BUDE UPOZORŇOVA T NA NUTNOST 

AKTIVACE DO DOBY, NEŢ JI PROVEDETE.  

5. OVĚŘENÍ 

a. Software bude čas od času vyžadovat stažení ověřovací funkce softwaru. V rámci ověření probíhá 

kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Ověření potvrzující, že máte 

řádnou licenci, vás opravňuje k pokračování v užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo 

k tomu, abyste získali určité výhody. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 

b. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, 

zařízení a výsledku ověření. Mezi tyto informace patří například verze a kód Product Key softwaru 

a adresa IP licencovaného zařízení. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší 

identifikaci ani k vašemu kontaktování. POUŢITÍM 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 

www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx . 

c. V případě, že po ověření bude zjištěno, že software je nepravý, není řádně licencován nebo se 

nejedná o pravý produkt Office, může to mít dopad na funkce a způsob užívání softwaru. 

Například  

společnost Microsoft může  

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

produkt Office,  

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 některé funkce softwaru nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat některé aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.  

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
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d. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených 

zdrojů. Další informace o získávání aktualizací z autorizovaných zdrojů naleznete  na adrese 

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

6. INTERNETOVÉ SLUŢBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. 

Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.  

a. Souhlas pro internetové sluţby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách 

ochrany osobních údajů pro systém Office 2010 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 systém Office 2010 na adrese 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1029. POUŢITÍM TĚCHTO 

FUNKCÍ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMA CÍ. Společnost 

Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným 

systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, 

prohlížeč, název a  verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software 

nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.  

 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 nápověda. 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 podpisu souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu 

souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů 

prostřednictvím Internetu.  

 Aplikace SharePoint Workspace. Pokud software zahrnuje aplikaci Microsoft SharePoint 

Workspace („SharePoint Workspace“), aplikace SharePoint Workspace vám umožní přímo 

komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím Internetu.  Pokud s kontaktem nemůžete 

přímo komunikovat prostřednictvím Internetu a váš správce používá infrastrukturu veřejných 

serverů společnosti Microsoft, vaše komunikace bude zašifrována a odeslána prostřednictvím 

serverů společnosti Microsoft k pozdějšímu doručení.  Tuto službu nelze zakázat, pokud váš 

správce používá infrastrukturu veřejných serverů společnosti Microsoft.  

Aplikace SharePoint Workspace předává vašim schváleným kontaktům některé informace o 

vašem zařízení a účtu SharePoint Workspace. Pokud například  

 přidáte kontakt do seznamu kontaktů,  

 naimportujete uživatelský účet do nového zařízení,  

 provedete aktualizaci informací ve vašem kontaktu identity nebo  

 odešlete pozvání pracovního prostoru aplikace SharePoint Workspace a jako odkaz na 

soubor pozvánky použijete adresu URL,  

mohou být informace o vás a vašich zařízeních odeslány na vaše kontakty.  Jestliže aplikaci 

SharePoint Workspace konfigurujete pro použití serverů společnosti Microsoft, budou tyto 

servery shromažďovat informace o vašem zařízení a uživatelských účtech.  

b. Automatické aktualizace. Software s technologií Click-to-Run může u společnosti Microsoft 

pravidelně kontrolovat aktualizace a doplňky softwaru.  Tyto aktualizace a doplňky, jsou-li 

nalezeny, mohou být automaticky staženy a instalovány do licencovaného zařízení.   

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


c. Uţívání informací. Tyto informace o zařízení, zprávy o chybách a zprávy o malwaru může 

společnost Microsoft využívat ke zlepšení 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 produktù se softwarem spoleènosti Microsoft.  

d. Zneuţit í internetových sluţeb. 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.  

7. 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 výrobce nebo instalátor a společnost Microsoft. Pokud vám 

rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, sm íte software užívat pouze 

způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. 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,  

 užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,  

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

8. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwarového média. Tuto kopii smíte použít jen 

k přeinstalování softwaru v licencovaném zařízení.  

9. DOKUMENTA CE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí 

kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.  

10. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWA RU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not 

for Resale“) nesmíte prodat.  

11. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ A STUDIJNÍ POUŢITÍ. Software označený jako verze „Home and 

Student“ nesmí být použit ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím výnosy.  

12. GEOGRA FICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, že vyžaduje aktivaci v určitém geografickém 

regionu, můžete software aktivovat pouze v geografickém regionu uvedeném na obalu softwaru nebo 

počítače. Software nemusí být možné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických 

omezeních naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 . 

13. UPGRADE NEBO PŘEVOD. Chcete-li software upgradovat nebo převést, musíte nejprve software 

kvalifikovaný pro upgrade či převod licencovat. Při upgradu nebo převodu nahradí tato smlouva 

smlouvu na software, z něhož byl upgrade nebo převod proveden. Po upgradu nebo převodu nesmíte 

nadále užívat software, z něhož jste provedli upgrade nebo převod.  



14. DOKLA D O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“) . 

a. Pravý Doklad o licenci. Pokud jste software získali v zařízení, na disku nebo na jiném médiu, je 

licencovaný software tvořen pravým štítkem Certifikát pravosti společnosti Microsoft a  pravou 

kopií softwaru. Tento štítek musí být připevněn na zařízení nebo uveden na balení výrobce nebo 

instalátora, jinak není platný. Pokud tento štítek obdržíte samostatně, je neplatný. Štítek na 

zařízení nebo balení, na nìmž je štítek umístìn, byste si mìli ponechat jako doklad, že jste 

nabyvatelem licence na užívání softwaru. Pokud je zařízení dodáno s několika pravými štítky 

Certifikát pravosti, smíte užívat všechny verze softwaru uvedené na těchto štítcích.  

b. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na  adrese 

www.howtotell.com . 

15. PŘEVOD NA TŘETÍ STRA NU. Smíte software převést přímo na třetí stranu pouze současně 

s licencovaným zařízením, štítkem Certifikát pravosti a touto smlouvou. Před převodem musí 

tato  strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva. Nesmíte 

si ponechat žádné kopie.  

16. 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.com/exporting . 

17. SLUŢBY ODBORNÉ POMOCI. Se žádostí o odbornou pomoc týkající se softwaru obecně se obraťte 

na výrobce nebo instalátora. Uveďte číslo odborné pomoci poskytnuté se softwarem. K aktualizacím 

a dodatkům získaným samostatně od společnosti Microsoft poskytuje společnost Microsoft odbornou 

pomoc způsobem popsaným na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

Používáte-li software, který není správně  licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci nárok.  

18. 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.  

19. ROZHODNÉ PRÁVO 

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených stá tech 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 spotřebi tele, 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.  

20. 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.  

21. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRA DY ŠKODY. S VÝJIMKOU PŘÍPADNÉ NÁ HRADY, KTEROU 

MŮŢE POSKYTNOUT VÝROBCE NEBO INSTA LÁTOR, NEZÍSKÁ TE NÁ HRADU ZA ŢÁDNÉ JINÉ 

ŠKODY, VČETNĚ NÁ SLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A  ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO 

NÁ HODNÝCH ŠKOD.  

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


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 vyplývající z 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  

 výrobce, instalá tor nebo společnost Microsoft věděli nebo měli vědět o možnosti vzniku 

takových 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-li 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 JEJÍŢ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, 

DÉLKA  VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDA NÝCH ZÁRUK. OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŢITÍ 

SOFTWARU PO DOBU 90 DNÍ ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRV NÍ UŢIVATEL. POKUD 

V PRŮBĚHU TĚCHTO 90 DNÍ OBDRŢÍTE DODA TKY, A KTUA LIZACE NEBO NÁ HRADNÍ 

SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTA HOVAT ZÁRUKA PO ZBYTEK ZÁ RUČNÍ DOBY NEBO PO 

DOBU 30 DNÍ PODLE TOHO, KTERÉ Z TĚCHTO OBDOBÍ JE DELŠÍ.  Pokud software převedete, 

bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.  

V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁ DA NÉ 

ZÁRUKY, GA RA NCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁ NÍ 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 jednáním 

(nebo  opomenutím), jednáním ostatních nebo událostmi,  které jsou mimo přiměřenou kontrolu 

výrobce, instalátora nebo společnosti Microsoft.  

D. PROSTŘEDKY NÁ PRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY.  VÝROBCE NEBO INSTA LÁTOR DLE 

SVÉHO UVÁŢENÍ (I) BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NA HRADÍ SOFTWARE NEBO (II) VÁM 

VRÁTÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPA DNĚ ZA PLATILI ZA PRODUKT.  VÝROBCE NEBO 

INSTALÁTOR MŮŢE ROV NĚŢ OPRAVIT NEBO NA HRADIT DOPLŇKY, AKTUA LIZA CE NEBO 

NÁ HRA DNÍ SOFTWARE NEBO NA HRADIT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPA DNĚ 

ZAPLATILI. MÁTE-LI DOTA ZY OHLEDNĚ ZÁSAD PRO NÁ HRADY, OBRAŤTE SE NA 

VÝROBCE NEBO INSTALÁTORA. TOTO JSOU JEDINÉ NÁ HRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ 

ZÁRUKY.  

E. PRÁVA ZÁKA ZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA.  PODLE MÍSTNÍCH ZÁ KONŮ MŮŢETE MÍT DALŠÍ 

SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TA TO SMLOUVA NEMŮŢE ZMĚNIT.  

F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. Obraťte se na výrobce nebo instalátora a zjistěte postup 

získání záručního servisu na software. Chcete-li obdržet náhradu, musíte postupovat v souladu se 

zásadami náhrad příslušného prodejce nebo instalátora.  

G. ŢÁ DNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁ RUKOU, 

KTEROU VÝROBCE, INSTA LÁTOR NEBO SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. VÝROBCE, 

INSTALÁTOR A SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJÍ ŢÁDNÉ JINÉ VÝSLOV NÉ 

ZÁRUKY, GA RA NCE A NI PODMÍNKY.  V ROZSA HU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY 

VÝROBCE, INSTALÁ TOR A SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJÍ PŘEDPOKLÁ DA NÉ 

ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A  NEPORUŠENÍ PRÁV. 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 HRA DY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. NA PORUŠENÍ TÉTO 

OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTA HUJE KLA UZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY 

UVEDENÁ VÝŠE.  

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ 

PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ PRÁVA, 

KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.



 

3. PODMÍNKY PRO KARTU PRODUCT KEY CARD 

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 software, 

který (i) byl původně předinstalován v zařízení a (ii) je uveden na kartě PRODUCT KEY CARD, kterou 

jste zakoupili za účelem převedení práv ke zkušební verzi na časově neomezená práva.  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.  

POKUD LICENČNÍ PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁ TE, SOFTWARE NEPOUŢÍVEJTE. MÍSTO 

TOHO VRAŤTE KARTU PRODUCT KEY CARD V MÍSTĚ NÁ KUPU A  OBDRŢÍTE NÁ HRADU 

VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŢÍ. 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 POPSÁ NO NÍŢE, PŘEDSTAVUJE POUŢITÍ SOFTWARU ROVNĚŢ VÁŠ SOUHLAS 

S PŘENOSEM URČITÝCH INFORMACÍ O POČÍTA ČI BĚHEM AKTIVACE A  OVĚŘENÍ A  DÁLE PRO 

INTERNETOVÉ SLUŢBY.  

DODRŢÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁ SLEDUJÍCÍ PRÁVA KE KA ŢDÉ LICENCI, 

KTEROU ZÍSKÁ TE.  

1. PŘEHLED. Licence na software je poskytována pro jednotlivé kopie pro jednotlivá zařízení. 

Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za samostatné zařízení.  

2. PRÁVA K UŢÍVÁ NÍ A  INSTALACI 

a. Jedna kopie pro jedno zařízení. Licence k softwaru je trvale přiřazena zařízení, v němž je 

software původně aktivován. Toto zařízení je „licencované zařízení“.  

b. Licencované zařízení. V licencovaném zařízení smíte v každém okamžiku užívat vždy jen jednu 

kopii softwaru.  

c. Oddělení součástí. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Součásti nesmíte oddělit 

a instalovat je v jiných zařízeních.  

d. Alternativní verze. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou 

a 64bitovou verzi. Najednou můžete používat pouze jednu verzi.  

3. DALŠÍ LICENČNÍ POŢA DAVKY A  UŢÍVACÍ PRÁVA 

a. Mult iplexování. Hardware nebo software, který používáte ke  

 sdružování připojení,  

 přesměrování informací nebo  

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

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

licencí CAL.  

www.microsoft.com/worldwide
www.microsoft.com/CZE


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 účely tisku obsahu.  

c. Prvky médií a šablony. Můžete mít přístup k médiím obrázků, klipartům, animacím, zvukům, 

hudbě, videoklipům, šablonám a jiným formám obsahu („prvkům médií“) poskytovaným se 

softwarem nebo jako součást služby přidružené k softwaru. Tyto prvky médií můžete kopírovat 

a používat v projektech a dokumentech.  Nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně 

licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu 

produktu představují prvky médií, (ii) udělovat vašim zákazníkům práva k dalšímu poskytování 

licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci, (iii) poskytovat licence na prvky médií ani 

distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, vlád, log, 

ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů 

způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo 

spojení s nimi, nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další 

informace naleznete na adrese www.microsoft.com/permission. 

d. Pouţití s technologiemi virtualizace. Místo použití softwaru přímo v licencovaném 

zařízení smíte software instalovat a používat v rámci pouze jediného virtuálního (nebo jinak 

emulovaného) hardwarového systému v licencovaném zařízení.  

e. Vzdálený přístup. Jediný primární uživatel licencovaného zařízení smí přistupovat k softwaru 

instalovanému na licencovaném zařízení a užívat jej vzdáleně z libovolného jiného zařízení.  

Smíte ostatním uživatelům povolit, aby přistupovali k softwaru pro účely poskytování služeb 

odborné pomoci. Pro tento přístup nebudete potřebovat další licence. Software nesmí na základě 

téže licence používat zároveň žádná další osoba pro žádný další účel . 

f. Nástroje pro vývoj. Software může obsahovat nástroje Microsoft Visual Studio Tools for 

Applications a další nástroje pro vývoj. Jakékoli nástroje pro vývoj obsažené v softwaru smíte 

používat pouze za účelem navrhování, vývoje, testování, užívání a předvádění vašich programů.  

g. Výběr jazykové verze. Pokud máte možnost jednorázového výběru jazykové verze, nejde však 

o jazykovou sadu ani o sadu LIP, můžete používat pouze tu jazykovou verzi, kterou jste vybrali. 

Nemáte-li možnost výběru jazyka, bude ve výchozím nastavení použita jazyková verze 

odpovídající jazyku operačního systému nebo jiný dostupný jazyk, pokud jazyk operačního 

systému není k dispozici. Pokud máte k dispozici jazykovou sadu nebo sadu LIP, vaše použití 

jazykových verzí není omezeno. Sada LIP (Language Interface Pack) je sada jazykového rozhraní. 

Jazykové sady a sady LIP nabízí podporu dalších jazykových verzí pro software. Jazykové sady a 

sady LIP jsou součástí softwaru a nesmí být použity samostatně.  

h. Zkušební verze a převod. Část softwaru nebo veškerý software může být licencován jako 

zkušební verze. Vaše práva k užívání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební dobu. 

Zkušební software a délka zkušební doby je určena v průběhu procesu aktivace. Můžete mít 

možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená práva.  Možnosti 

převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po skončení platnosti zkušební 

doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušebního softwaru. V této době můžete nadále 

otevřít, zobrazit a vytisknout jakékoli dokumenty vytvořené za použití zkušební verze softwaru.  

i. Software získaný na základě odběru. Pokud jste získali licenci k softwaru na základě odběru, 

vaše práva k užívání softwaru jsou omezena na dobu odběru. Můžete mít možnost prodloužit 

odběr nebo jej převést na časově neomezenou licenci. V případě prodloužení odběru můžete 

nadále pokračovat v užívání softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru. Podrobné 

informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných 

materiálech. Po skončení platnosti odběru přestane většina funkcí softwaru fungovat. V této době 

můžete nadále otevřít, zobrazit a vytisknout ja kékoli dokumenty vytvořené za použití softwaru.  

www.microsoft.com/permission


4. POVINNÁ A KTIVACE. Aktivace spojuje použití softwaru s určitým zařízením. V průběhu 

aktivace odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft. Tyto informace 

zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP zařízení a informace získané 

z konfigurace hardwaru zařízení. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. POUŢITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ 

SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Máte-li řádnou licenci, máte právo užívat 

instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu až do doby povolené pro aktivaci.  NENÍ-LI 

SOFTWARE A KTIVOVÁ N, NEMÁ TE PRÁVO K JEHO UŢÍVÁ NÍ PO UPLYNUTÍ DOBY 

POVOLENÉ PRO A KTIVACI. Cílem je zabránit použití softwaru bez licence. OBCHÁ ZENÍ ČI JINÉ 

PŘEKONÁ NÍ A KTIVACE NENÍ POVOLENO. Software můžete aktivovat 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. SOFTWA RE VÁS BUDE UPOZORŇOVA T NA NUTNOST 

AKTIVACE DO DOBY, NEŢ JI PROVEDETE.  

5. OVĚŘENÍ 

a. Software bude čas od času vyžadovat stažení ověřovací funkce softwaru. V rámci ověření probíhá 

kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Ověření potvrzující, že máte 

řádnou licenci, vás opravňuje k pokračování v užívání softwaru, určitých funkcí softwaru nebo 

k tomu, abyste získali určité výhody. Další informace naleznete na adrese 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx. 

b. Během ověřování a po něm může software odeslat společnosti Microsoft informace o softwaru, 

zařízení a výsledku ověření. Mezi tyto informace patří například verze a kód Product Key softwaru 

a adresa IP licencovaného zařízení. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší 

identifikaci ani k vašemu kontaktování. POUŢITÍM 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 

www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx . 

c. V případě, že po ověření bude zjištěno, že software je nepravý, není řádně licencován nebo se 

nejedná o pravý produkt Office, může to mít dopad na funkce a způsob užívání softwaru.  

Například  

společnost Microsoft může  

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

Office,  

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 některé funkce softwaru nebo pokračovat v jejich užívání nebo  

 získat některé aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.  

d. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených 

zdrojů. Další informace o získávání aktualizací z autorizovaných zdrojů naleznete na adrese 

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


6. INTERNETOVÉ SLUŢBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. 

Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.  

a. Souhlas pro internetové sluţby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách 

ochrany osobních údajů pro systém Office 2010 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 systém Office 2010 na adrese 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1029. POUŢITÍM TĚCHTO 

FUNKCÍ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMA CÍ. Společnost 

Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.  

Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným 

systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, 

prohlížeč, název a  verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software 

nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.  

 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 nápověda. 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 podpisu souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu 

souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů 

prostřednictvím Internetu.  

 Aplikace SharePoint Workspace. Pokud software zahrnuje aplikaci Microsoft SharePoint 

Workspace („SharePoint Workspace“), aplikace SharePoint Workspace vám umožní přímo 

komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím Internetu.  Pokud s kontaktem nemůžete 

přímo komunikovat prostřednictvím Internetu a váš správce používá infrastrukturu veřejných 

serverů společnosti Microsoft, vaše komunikace bude zašifrována a odeslána prostřednictvím 

serverů společnosti Microsoft k pozdějšímu doručení.  Tuto službu nelze zakázat, pokud váš 

správce používá infrastrukturu veřejných serverů společnosti Microsoft.  

Aplikace SharePoint Workspace předává vašim schváleným kontaktům některé informace o 

vašem zařízení a účtu SharePoint Workspace. Pokud například  

 přidáte kontakt do seznamu kontaktů,  

 naimportujete uživatelský účet do nového zařízení,  

 provedete aktualizaci informací ve vašem kontaktu identity nebo  

 odešlete pozvání pracovního prostoru aplikace SharePoint Workspace a jako odkaz na 

soubor pozvánky použijete adresu URL,  

mohou být informace o vás a vašich zařízeních odeslány na vaše kontakty.  Jestliže aplikaci 

SharePoint Workspace konfigurujete pro použití serverů společnosti Microsoft, budou tyto 

servery shromažďovat informace o vašem zařízení a uživatelských účtech.  

b. Automatické aktualizace. Software s technologií Click-to-Run může u společnosti Microsoft 

pravidelně kontrolovat aktualizace a doplňky softwaru. Tyto aktualizace a doplňky, jsou-li 

nalezeny, mohou být automaticky staženy a instalovány do licencovaného zařízení.   

c. Uţívání informací. Tyto informace o zařízení, zprávy o chybách a zprávy o malwaru může 

společnost Microsoft využívat ke zlepšení 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 produktù se softwarem spoleènosti Microsoft.  



d. Zneuţit í internetových sluţeb. 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.  

7. 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,  

 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,  

 užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,  

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

 pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani  

 užívat software pro komerční hostitelské služby.  

8. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Záložní kopii softwaru můžete objednat nebo stáhnout na adrese 

www.microsoft.com/office/backup/. Záložní kopii softwaru nesmíte distribuovat. Tuto kopii smíte 

použít jen k přeinstalování softwaru v licencovaném zařízení.  

9. DOKUMENTA CE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí 

kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.  

10. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWA RU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo 

„Not for Resale“) nesmíte prodat.  

11. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ A STUDIJNÍ POUŢITÍ. Software označený jako verze „Home and Student“ 

nesmí být použit k jakýmkoli komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím výnosy. 

12. GEOGRA FICKÁ OMEZENÍ. Je-li software označen tak, že vyžaduje aktivaci v určitém geografickém 

regionu, můžete software aktivovat pouze v geografickém regionu uvedeném na obalu softwaru nebo 

počítače. Software nemusí být možné aktivovat mimo tento region. Další informace o geografických 

omezeních naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 . 

13. UPGRADE NEBO PŘEVOD. Chcete-li software upgradovat nebo převést, musíte nejprve software 

kvalifikovaný pro upgrade či převod licencovat. Při upgradu nebo převodu nahradí tato smlouva 

smlouvu na software, z něhož byl upgrade nebo převod proveden. Po upgradu nebo převodu nesmíte 

nadále užívat software, z něhož jste provedli upgrade nebo převod.  

14. DOKLA D O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“)  

a. Pokud jste získali kartu Product Key Card, je vaším dokladem o licenci pravý štítek Certifikát 

pravosti od společnosti Microsoft s doprovodnou pravou kartou Product Key Card a  váš doklad 

o nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru  společnosti Microsoft. 

Tento štítek je pravý pouze v případě, že je připojen ke kartě Product Key Card. Pokud tento 

štítek obdržíte samostatně, je neplatný. Doklad o nákupu může být nutné předložit příslušnému 

prodejci ke kontrole.  

www.microsoft.com/office/backup/


b. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese 

www.howtotell.com . 

15. PŘEVOD NA TŘETÍ STRA NU. Smíte software převést přímo na třetí stranu pouze současně 

s licencovaným zařízením, štítkem Certifikát pravosti a touto smlouvou. Před převodem musí 

tato  strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva. Nesmíte 

si ponechat žádné kopie.  

16. 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.com/exporting . 

17. SLUŢBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft poskytuje služby odborné pomoci pro software, 

jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Používáte-li 

software, který není správně licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci  nárok.  

18. 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.  

19. 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.  

20. 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.  

21. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRA DY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A  JEJÍCH 

DODAVATELŮ MŮŢETE ZÍSKA T POUZE NÁ HRA DU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŢ DO VÝŠE ČÁSTKY, 

KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZA PLA TILI. NEZÍSKÁ TE NÁ HRADU ZA ŢÁ DNÉ JINÉ ŠKODY, 

VČETNĚ NÁ SLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A  ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO 

NÁ HODNÝCH 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 vyplývající z 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  

 výrobce nebo instalátor či společnost Microsoft věděli nebo měli vědět o možnosti vzniku 

takových škod.  

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


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-li dodržovat pokyny, 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 JEJÍŢ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA 

VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁ DA NÝCH ZÁRUK. OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŢITÍ 

SOFTWARU PO DOBU JEDNOHO ROKU ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRVNÍ UŢIVATEL. 

POKUD V PRŮBĚHU TOHOTO ROKU OBDRŢÍTE DODA TKY, A KTUA LIZACE NEBO 

NÁ HRA DNÍ SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTA HOVAT ZÁ RUKA 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 ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁ DA NÉ 

ZÁRUKY, GA RA NCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁ NÍ 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 NÁ PRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT BEZPLA TNĚ 

OPRAVÍ NEBO NA HRA DÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JEJ SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI 

OPRAVIT NEBO NA HRA DIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTERÁ JE UVEDENA NA DOKLADU 

O NÁ KUPU SOFTWARU. SPOLEČNOST MICROSOFT ROV NĚŢ BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO 

NA HRA DÍ DODA TKY, AKTUALIZA CE NEBO NÁ HRADNÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JE 

SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NA HRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, 

KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. CHCETE-LI ZÍSKA T FINA NČNÍ NÁ HRA DU, 

MUSÍTE ODINSTALOVAT SOFTWARE A  VRÁTIT VEŠKERÁ MÉDIA A  DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ 

MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SPOLU S DOKLADEM O NÁ KUPU. TOTO JSOU 

JEDINÉ NÁ HRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY.  

E. PRÁVA ZÁKA ZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA.  PODLE MÍSTNÍCH ZÁ KONŮ MŮŢETE MÍT DALŠÍ 

SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TA TO SMLOUVA NEMŮŢE 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  

 přejděte na 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 Limited. 

Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit  

www.microsoft.com/info/nareturns.htm


 buď na společnos t Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium 

Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, nebo  

 na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz adresa www.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. ŢÁ DNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁRUKOU, KTEROU 

SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŢÁDNÉ 

JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARA NCE A NI PODMÍNKY. V ROZSA HU POVOLENÉM MÍSTNÍMI 

ZÁ KONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDA NÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, 

VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A  NEPORUŠENÍ PRÁV. 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 HRA DY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. NA PORUŠENÍ TÉTO 

OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTA HUJE KLA UZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁ HRADY ŠKODY 

UVEDENÁ VÝŠE.  

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ 

PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. MŮŢETE MÍT ROVNĚŢ DALŠÍ PRÁVA, 

KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.  
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