Zákaznické licenční podmínky služby
Nezávazný český překlad End User License Terms

Podmínky používání software Microsoft
Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které
zahrnuje počítačový software poskytovaný níže uvedenou společností GTS
Czech s.r.o. a může zahrnovat přidružená media, tištěné materiály a online

nebo

elektronickou

dokumentaci

/individuálně

a

povšechně

„softwarové produkty“/. GTS Czech s.r.o. softwarové produkty nevlastní a
jejich používání je proto spojeno s jistými právy a omezeními o nichž
uživatele musí GTS Czech s.r.o. informovat. Právo užívat softwarové
produkty vyplývá ze smlouvy uživatele se společností GTS Czech s.r.o. a
se souhlasem a dodržováním následujících podmínek, které není GTS
Czech s.r.o. oprávněna pozměňovat nebo doplňovat.
1. Definice pojmů
„Klientský software“ je software, který umožňuje přístroji přístup k
službám a jejich používání funkčně poskytovaným serverovým softwarem.
„Přístroj/zařízení“ znamená každý počítač, pracovní stanici, terminál,
kapesní PC,
pager, telefon, osobní digitální asistent, „Smart Phone“ nebo jiný
elektronický přístroj.
„Server software“ je software, který poskytuje služby nebo funkčnost na
počítači
fungujícím jako server.
„Nedistribuční software“ je software popsaný v níže uvedeném odstavci č.
5. /“používání nedistribučního software“/.
Společnost GTS Czech s.r.o. je definována jako poskytovatel hostovaných
služeb založených na platformě Microsoft.

„Uživatel služby“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá placený
přístup k vybraným nebo všem softwarovým produktům nabízeným
prostřednictvím hostovaného řešení.
„Hostovaný software“ je založen na vzdáleném přístupu k vybraným
produktům společnosti Microsoft, které jsou nabízeny jako součást dalších
služeb GTS Czech s.r.o.
2. Vlastnictví softwarových produktů
Licenci na softwarové produkty poskytuje GTS Czech s.r.o. pobočka
Microsoft Corporation /“Microsoft“/. Microsoft nebo jeho dodavatelé vlastní
všechna práva včetně obrázků, fotografií, animací, videa, audia, hudby,
textů, které jsou součástí softwarových produktů. Softwarové produkty
jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními
smlouvami o autorských právech i dalšími zákony a smlouvami na
ochranu intelektuálního vlastnictví. Stav, že uživatel vlastní nebo používá
softwarové produkty nebo k nim má přístup, nedává právo softwarové
produkty vlastnit ani k nim mít právo po stránce intelektuálního a
autorského vlastnictví dle platné právní úpravy zákonů České republiky.
3. Používání zákaznického softwaru
Zákaznický software instalovaný GTS Czech s.r.o. do uživatelských
zařízení lze používat jen v souladu s pokyny a jen v souvislosti se
službami, které uživateli GTS Czech s.r.o. poskytuje. Podmínky tohoto
dokumentu jsou trvale a neodvolatelně nadřazeny podmínkám jakékoliv
licenční smlouvy Microsoft pro konečného uživatele, které mohou být
prezentovány v elektronické formě během doby, po kterou má uživatel
aktivovaný zákaznický software.
4. Používání nedistribučního softwaru
V souvislosti se službami, které uživateli poskytuje GTS Czech s.r.o., lze
získat přístup

k jistému „vzorkovému“ a /nebo „ nedistribučnímu“ softwarovému
vývoji/“SDK“/,
softwarovému kódu /individuálně a obecně „nedistribuční software“/.
Uživatel nesmí používat, upravovat, kopírovat,

a /nebo rozšiřovat

jakýkoliv nedistribuční software pokud výslovně nesouhlasí a nesplňuje
dodatečné podmínky, obsažené v právech na hostované služby/“SPUR“/,
o která je třeba požádat GTS Czech s.r.o., a která Vám GTS Czech s.r.o.
musí poskytnout. Pokud výslovně uživatel nebude souhlasit a dodržovat
tyto dodatečné podmínky poskytnuté GTS Czech s.r.o., Microsoft uživateli
nedovolí používat jakýkoli nedistribuční software.
5. Kopírování
Uživateli je zakázáno pořizovat jakékoli kopie softwarových produktů. Lze
však pořídit pouze jednu kopii klientského softwaru na uživatelském
přístroji na základě výslovného povolení GTS Czech s.r.o. Lze kopírovat
určitý

nedistribuční

software

v souladu

s

5.odstavcem/používání

nedistribučního softwaru/. Pokud uživateli skončí smlouva s GTS Czech
s.r.o. nebo ji GTS Czech s.r.o. zruší nebo ji vypoví, nebo pokud uživatel
předá zařízení jiné osobě nebo subjektu, je povinen vymazat nebo zničit
veškerý takový klientský software a/nebo nedistribuční software. Je
zakázáno

pořizovat

kopie

doprovodných

tiskových

materiálů

k

softwarovým produktům.
6. Omezení „Reverse engineering“, dekompilace
Softwarové produkty je zakázáno uživateli dekompilovat nebo rozebírat.
Lze tak činit výjimečně a jenom do té míry do jaké tuto činnost výslovně
povoluje právní úprava České republiky.
7. Zákaz pronajímání
Softwarové produkty je zakázáno pronajímat, poskytovat na splátky,
zapůjčovat

nebo

přímo

nebo

nepřímo

poskytovat

nebo

rozšiřovat

jakékoliv třetí straně ani této třetí straně umožnit přístup a /nebo užívat
funkčnost softwarových produktů.
8. Ukončení
Pokud uživatel porušuje tyto zákaznické licenční podmínky, může GTS
Czech s.r.o. ukončit uživatelské právo používat Softwarové Produkty, a to
bez ohledu na jakákoli jiná práva. V případě ukončení nebo zrušení musí
uživatel přestat používat Softwarové Produkty a/nebo ukončit k nim
přístup a zničit všechny kopie Softwarových Produktů a všechny jejich
součásti.
9. Záruky a náhrady
Jakékoli záruky nebo ručení za případné škody poskytuje GTS Czech s.r.o.
Neposkytuje je Microsoft ani jeho pobočky a společníci. GTS Czech s.r.o.
garantuje funkcionalitu hostovaných služeb v rámci hlavní služby připojení
k internetu, nenese zodpovědnost za vlastnosti software.
10. Podpora produktů
Veškerou

produktovou

podporu

Softwarových

Produktů

uživatelům

poskytuje GTS Czech s.r.o. Neposkytuje ji Microsoft ani jeho pobočky a
společníci.
11. Not fault tolerant
Softwarové Produkty mohou obsahovat technologii, která netoleruje
škody a není projektována, vyrobena ani určena k použití v prostředí nebo
aplikacích, v nichž by selhání Softwarových produktů mohlo přivodit smrt,
zranění nebo způsobit vážnou škodu osobám, majetku nebo prostředí.
12. Omezení vývozu
Softwarové produkty jsou z hlediska amerických zákonů kontroly vývozu
amerického původu. Souhlasíte s dodržováním všech uplatňovaných
mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují k softwarovým
produktům, včetně vládních vývozních omezení USA, jakož i omezení

vydaných vládou USA a jinými vládami týkajících se konečných uživatelů,
konečného použití a míst určení. Další informace jsou uvedeny na adrese
http://www.microsoft.com/exporting/.
13. Odpovědnost za porušení smluvních podmínek
Mimo veškerých závazků vůči GTS Czech s.r.o. uživatel souhlasí, že je za
jakékoli porušení těchto ustanovení a podmínek též právně odpovědný
přímo společnosti Microsoft.

