
LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT 

WINDOWS 7 HOME PREMIUM 

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi vami a 

· výrobcom počítača, ktorý distribuuje softvér s počítačom, alebo 

· inštalátorom softvéru, ktorý distribuuje softvér s počítačom. 

Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ste ho 

získali. Licenčné podmienky v tlačenej forme dodávané spolu so softvérom nahrádzajú akékoľvek licenčné 

podmienky zobrazené na obrazovke. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky 

· aktualizácie, 

· doplnky, 

· internetové sluţby a 

· sluţby technickej podpory 

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky. V takom prípade 
platia tieto iné podmienky. 

Ak získate aktualizácie alebo doplnky priamo od spoločnosti Microsoft, licenciu na ne udeľuje spoločnosť 
Microsoft, nie výrobca ani inštalátor. 

Pouţívaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami 
nesúhlasíte, softvér nepouţívajte. Namiesto toho sa obráťte na výrobcu alebo inštalátora 

a informujte sa o jeho reklamačných podmienkach. Musíte dodrţať príslušné reklamačné 

podmienky. Tieto podmienky môţu obmedzovať vaše práva alebo vyţadovať, aby ste vrátili 
celý systém, v ktorom je softvér nainštalovaný. 

Ako je uvedené niţšie, pouţívaním softvéru tieţ dávate súhlas na prenos určitých informácií 
z počítača počas aktivácie a overovania a pre internetové sluţby. 

Ak súhlasíte s týmito licenčnými podmienkami, pre kaţdú získanú licenciu máte práva 
uvedené niţšie. 

1. PREHĽAD. 

a. Softvér. Softvér obsahuje softvér operačného systému pre osobné počítače. Softvér neobsahuje 

sluţby Windows Live. Sluţby Windows Live poskytuje spoločnosť Microsoft na základe osobitnej 
zmluvy. 

b. Licenčný model. Licencia na softvér sa poskytuje na základe reţimu per copy per computer (na 

jednu kópiu, na jeden počítač). Počítač je fyzický hardvérový systém s interným ukladacím 
zariadením, v ktorom moţno prevádzkovať softvér. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa 

povaţuje za samostatný počítač. 

2. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŢÍVANIE. 



a. Jedna kópia na jeden počítač. Licencia na softvér je natrvalo pridelená k počítaču, s ktorým 

sa distribuuje softvér. Takýto počítač sa označuje ako „licencovaný počítač“. 

b. Licencovaný počítač. V licencovanom počítači smiete softvér naraz pouţívať najviac v dvoch 

procesoroch. Ak nie je v licenčných podmienkach uvedené inak, softvér nesmiete pouţívať 
v ţiadnom inom počítači. 

c. Počet pouţívateľov. Ak nie je v licenčných podmienkach uvedené inak, v licencovanom počítači 

smie softvér v tom istom čase pouţívať len jeden pouţívateľ. 

d. Alternatívne verzie. Softvér môţe obsahovať viac ako jednu verziu, napríklad 32-bitové 

a 64-bitové verzie. Naraz môţete pouţívať iba jednu verziu. Ak vám výrobca alebo inštalátor 
poskytne moţnosť jednorazového výberu jazykovej verzie, môţete pouţívať iba tú jazykovú 

verziu, ktorú si vyberiete. 

3. DODATOČNÉ POŢIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŢÍVANIE. 

a. Multiplexing. Hardvér alebo softvér pouţívaný na 

· zoskupenie pripojení alebo 

· zníţenie počtu zariadení alebo pouţívateľov, ktorí majú priamy prístup k softvéru alebo ho 

pouţívajú, 

(niekedy označovaný ako „multiplexing“ alebo „pooling“) nezniţuje počet potrebných licencií. 

b. Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môţete na zobrazenie a vytlačenie obsahu 

pouţiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Môţete iba 

· vloţiť písmo do obsahu tak, ako to umoţňujú obmedzenia na vkladanie písma, a 

· dočasne ho prevziať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu. 

c. Ikony, obrázky a zvuky. Počas prevádzky softvéru môţete pouţívať, ale nie zdieľať, jeho 

ikony, obrázky, zvuky a médiá. Vzorové obrázky, zvuky a médiá poskytované so softvérom sú 
určené len na nekomerčné pouţitie. 

d. Pouţitie s virtualizačnými technológiami. Namiesto pouţívania softvéru priamo 

v licencovanom počítači môţete softvér inštalovať a pouţívať len v jednom virtuálnom (alebo inak 
emulovanom) hardvérovom systéme licencovaného počítača. Pri pouţívaní vo virtuálnom 

prostredí nemusí byť obsah chránený technológiou spravovania digitálnych práv, technológiou 
BitLocker alebo inou technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky zabezpečený tak, 

ako chránený obsah nenachádzajúci sa vo virtuálnom prostredí. Musíte dodrţiavať všetky 

vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na takýto chránený obsah. 

e. Pripojenia zariadení. Prístup k softvéru inštalovanému v licencovanom počítači smiete povoliť 

maximálne 20 ďalším zariadeniam, a to len na pouţívanie súborových sluţieb, tlačových sluţieb, 
internetových informačných sluţieb a sluţieb zdieľania pripojenia a telefónnych sluţieb. 

f. Technológie vzdialeného prístupu. K softvéru nainštalovanému v licencovanom počítači 

môţete získavať prístup alebo ho pouţívať na diaľku z ďalšieho počítača a zdieľať reláciu 
pomocou technológie Pomoc na diaľku alebo podobných technológií. „Relácia“ znamená výsledok 

činnosti v spolupráci so softvérom (priamo alebo nepriamo) prostredníctvom kombinácie vstupu, 



výstupu a zobrazenia periférnych zariadení. 

g. Media Center Extender. Na zobrazenie pouţívateľského rozhrania alebo obsahu softvéru na 
ďalších obrazovkách alebo v ďalších zariadeniach môţete naraz spustiť päť relácií technológie 

Media Center Extender (prípadne iného softvéru alebo zariadení, ktoré poskytujú podobné 
funkcie na podobné účely). 

h. Elektronický programový sprievodca. Ak softvér obsahuje prístup k sluţbe elektronického 

programového sprievodcu, ktorá zobrazuje prispôsobené televízne zoznamy, vzťahuje sa na ňu 
osobitná zmluva o poskytovaní sluţieb. Ak nesúhlasíte s podmienkami zmluvy o poskytovaní 

sluţieb, môţete naďalej pouţívať softvér, ale nebudete môcť pouţívať sluţbu elektronického 
programového sprievodcu. Sluţba môţe zahŕňať reklamný obsah a súvisiace údaje, ktoré softvér 

prijíma a ukladá. Sluţba nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Pokyny týkajúce sa prístupu 
k zmluve o poskytovaní sluţieb nájdete v informáciách o softvéri. 

i. Súvisiace informácie o médiách. Ak v rámci pouţívania funkcie prehrávania ţiadate 

informácie o médiách, údaje vám nemusia byť poskytnuté vo vašom miestnom jazyku. V 
niektorých krajinách alebo oblastiach platia právne predpisy a nariadenia, ktoré môţu 

obmedzovať moţnosť pouţívateľa získať prístup k určitým typom obsahu. 

j. Pouţívanie technológie Media Center v jednotlivých krajinách. Technológia Media Center 

nie je navrhnutá na pouţívanie vo všetkých krajinách. Informácie technológie Media Center môţu 

napríklad odkazovať na niektoré funkcie, ako je elektronický programový sprievodca, alebo 
poskytovať informácie o konfigurácii televíznej karty, ale tieto funkcie nemusia fungovať vo vašej 

oblasti. Zoznam funkcií, ktoré nemusia fungovať vo vašej oblasti, nájdete v informáciách 
o technológii Media Center. 

4. POVINNÁ AKTIVÁCIA. 

Aktivácia spája pouţitie softvéru s konkrétnym počítačom. Počas aktivácie softvér odošle spoločnosti 

Microsoft informácie o softvéri a počítači. Tieto informácie zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key 

softvéru, adresu internetového protokolu počítača a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie 
počítača. Ďalšie informácie nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Pouţívaním 

softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. V prípade platnej licencie máte právo na 
pouţívanie verzie softvéru nainštalovaného počas inštalácie aţ do času povoleného na aktiváciu. 

Pokiaľ nie je softvér aktivovaný, po uplynutí času povoleného na aktiváciu nemáte právo 

na jeho pouţívanie. Zabraňuje sa tým nelicencovanému pouţívaniu. Proces aktivácie nie je 
dovolené vynechať ani obísť. Ak je počítač pripojený na Internet, softvér sa môţe automaticky 

spojiť so spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môţete aktivovať aj manuálne 
prostredníctvom Internetu alebo telefónu. V takom prípade vám môţu byť účtované poplatky za 

pouţívanie Internetu alebo telefonických sluţieb. Niektoré zmeny komponentov počítača alebo 

softvéru môţu vyţadovať opätovnú aktiváciu softvéru. Softvér vás bude upozorňovať na 
nutnosť aktivácie, kým tak nespravíte. 

5. OVEROVANIE. 

a. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je správne licencovaný. Zisťuje sa aj to, 

či v overovacích, licenčných a aktivačných funkciách softvéru neboli vykonané neoprávnené 
zmeny. Overovaním sa môţe tieţ zisťovať určitý škodlivý alebo neoprávnený softvér súvisiaci 

s takýmito neoprávnenými zmenami. Overenie potvrdzujúce, ţe máte platnú licenciu, vám 

umoţňuje pokračovať v pouţívaní softvéru a niektorých jeho funkcií alebo získavať ďalšie 
výhody. Proces overovania nie je dovolené obísť. Týmto spôsobom je softvér chránený pred 

nelicencovaným pouţívaním. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 



go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

b. Softvér občas vykoná overenie softvéru. Kontrolu môţe spustiť softvér alebo spoločnosť 
Microsoft. Softvér môţe občas vyţadovať aktualizácie alebo dodatočné súčasti na prevzatie 

overovacích, licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru, aby bolo moţné aktivovať aktivačnú 
funkciu a proces overovania. Aktualizácie a súčasti na prevzatie sú potrebné na správne 

fungovanie softvéru a môţu sa prevziať a nainštalovať bez ďalšieho upozornenia. Počas 

overovania aj po ňom môţe softvér odosielať spoločnosti Microsoft informácie o softvéri, počítači 
a výsledkoch overovania. Medzi tieto informácie patria napríklad verzia a kód Product Key 

softvéru, ľubovoľné neoprávnené zmeny overovacích, licenčných a aktivačných funkcií softvéru, 
akýkoľvek nájdený súvisiaci škodlivý alebo neoprávnený softvér a adresa internetového protokolu 

počítača. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo 
kontaktovala. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie informácie 

o overovaní a o tom, aké informácie sa odosielajú počas overovacej kontroly a po nej, nájdete na 

lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611. 

c. Ak sa pri overení zistí, ţe softvér je falošný, nesprávne licencovaný, ţe je nepravým produktom 

systému Windows alebo obsahuje neoprávnené zmeny, bude to mať vplyv na funkcie 
a pouţívanie softvéru. Napríklad: 

Spoločnosť Microsoft môţe: 

· opraviť softvér a odstrániť, izolovať alebo deaktivovať akékoľvek neoprávnené zmeny, ktoré 
môţu brániť správnemu pouţívaniu softvéru vrátane obchádzania aktivačných alebo 

overovacích funkcií softvéru, 

· skontrolovať a odstrániť škodlivý alebo neoprávnený softvér, o ktorom je známe, ţe súvisí 

s takýmito neoprávnenými zmenami, alebo 

· upozorňovať, ţe softvér je nesprávne licencovaný alebo ţe ide o nepravý produkt systému 

Windows. 

Vy môţete: 

· prijať pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru alebo 

· postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na pouţívanie softvéru 
a opätovnú aktiváciu. 

Nebudete môcť: 

· pouţívať ani naďalej pouţívať softvér alebo niektoré funkcie softvéru ani 

· získať určité aktualizácie alebo upgrady od spoločnosti Microsoft. 

d. Aktualizácie alebo upgrady softvéru môţete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo 
z autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov 

nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612. 

6. POTENCIÁLNE NEŢIADUCI SOFTVÉR. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo 
vašom počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne neţiaduci softvér. Ak nájde potenciálne 

neţiaduci softvér, táto funkcia vám ponúkne moţnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo 
odstrániť. Ak nezmeníte predvolené nastavenie, akýkoľvek potenciálne neţiaduci softvér označený 



ako „vysoko“ alebo „závaţne“ neţiaduci bude po nájdení automaticky odstránený. Odstránenie alebo 

zakázanie potenciálne neţiaduceho softvéru môţe spôsobiť: 

· nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo 

· porušenie licencie na pouţívanie iného softvéru vo vašom počítači. 

Pri pouţití tohto softvéru sa môţe stať, ţe odstránite alebo zakáţete softvér, ktorý nie je potenciálne 

neţiaduci. 

7. INTERNETOVÉ SLUŢBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové sluţby. Môţe ich 
kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. 

a. Súhlas pre internetové sluţby. Funkcie softvéru uvedené niţšie a v Prehlásení o ochrane 
osobných údajov pre systém Windows 7 sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým 

systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa sluţieb. V niektorých prípadoch nedostanete 
o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môţete tieto funkcie vypnúť alebo ich 

nemusíte pouţívať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných 

údajov pre systém Windows 7 na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Pouţívaním 
týchto funkcií súhlasíte s prenosom informácií uvedených niţšie. Spoločnosť Microsoft 

nepouţíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. 

Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie pouţívajú internetové protokoly, ktoré príslušným 

systémom odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ 

operačného systému a prehľadávača, názov a verziu pouţívaného softvéru a jazykový kód 
počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft pouţíva tieto informácie na 

sprístupnenie internetových sluţieb. 

· Funkcia Plug and Play a rozšírenia funkcie Plug and Play. K svojmu počítaču môţete priamo 

alebo prostredníctvom siete pripojiť nový hardvér. Počítač nemusí mať ovládače potrebné na 
komunikáciu s pridaným hardvérom. V takom prípade môţe funkcia aktualizácie softvéru 

získať správny ovládač od spoločnosti Microsoft a nainštalovať ho v počítači. Správca môţe 

funkciu aktualizácie vypnúť. 

· Windows Update. Na zabezpečenie správneho fungovania sluţby Windows Update (ak ju 

pouţívate) v softvéri sa občas vyţadujú aktualizácie alebo súčasti na prevzatie sluţby 
Windows Update, ktoré sa prevezmú a nainštalujú bez ďalšieho upozornenia. 

· Funkcie webového obsahu. Funkcie softvéru môţu prevziať príslušný obsah od spoločnosti 

Microsoft a poskytnúť vám ho. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie 
online, pomoc online a aplikácia Appshelp. Tieto funkcie webového obsahu nemusíte 

pouţívať. 

· Digitálne certifikáty. Softvér pouţíva digitálne certifikáty. Digitálne certifikáty potvrdzujú 

identitu pouţívateľov Internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie X.509. Moţno ich 

pouţiť aj na digitálne podpisovanie súborov a makier s cieľom overiť úplnosť a pôvod obsahu 
súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov 

prostredníctvom Internetu (ak sú k dispozícii). 

· Auto Root Update. Funkcia Auto Root Update aktualizuje zoznam dôveryhodných 

certifikačných autorít. Funkciu Auto Root Update môţete vypnúť. 

· Správa digitálnych prístupových práv Windows Media. Vlastníci obsahu pouţívajú technológiu 



správy digitálnych prístupových práv Windows Media („WMDRM“) na ochranu svojho 

duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Tento softvér a softvér tretích strán 
pouţívajú technológiu WMDRM na prehrávanie a kopírovanie obsahu chráneného 

technológiou WMDRM. Ak softvér pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môţu 
vyţadovať, aby spoločnosť Microsoft zrušila moţnosť softvéru pouţívať technológiu WMDRM 

na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie neovplyvní iný obsah. 

Prevzatím licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, ţe spoločnosť Microsoft môţe medzi 
licencie zahrnúť aj zoznam zrušeného softvéru. Vlastníci obsahu môţu na získanie prístupu 

k obsahu od vás vyţadovať upgrade technológie WMDRM. Pred upgradom si od vás softvér 
spoločnosti Microsoft obsahujúci technológiu WMDRM vyţiada súhlas. Ak upgrade 

odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý vyţaduje upgrade. Funkcie WMDRM 
s prístupom na Internet môţete vypnúť. Aj po vypnutí týchto funkcií môţete stále prehrávať 

obsah, na ktorý máte platnú licenciu. 

· Windows Media Player. Prehrávač Windows Media Player pri pouţívaní zisťuje u spoločnosti 
Microsoft: 

· kompatibilné hudobné sluţby online vo vašej oblasti a 

· nové verzie prehrávača. 

Ďalšie informácie nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605. 

· Odstránenie škodlivého softvéru. Ak počas inštalácie začiarknete políčko Získať dôleţité 
aktualizácie pre inštaláciu, softvér môţe vyhľadať a odstrániť z vášho počítača škodlivý 

softvér. Škodlivý softvér sa označuje výrazom „malware“. Ak je softvér spustený, odstráni 
škodlivý softvér, ktorý je uvedený a aktualizovaný na lokalite 

www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Počas kontroly škodlivého softvéru sa 
spoločnosti Microsoft odošle správa so špecifickými informáciami o zistenom škodlivom 

softvéri, s chybami a ďalšími informáciami o počítači. Tieto informácie sa pouţijú na 

vylepšenie softvéru a ďalších produktov a sluţieb spoločnosti Microsoft. Ţiadne informácie 
uvedené v týchto správach sa nepouţijú na to, aby sme vás identifikovali alebo kontaktovali. 

Funkciu zasielania správ môţete vypnúť podľa pokynov uvedených na lokalite 
www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane 

osobných údajov nástroja na odstraňovanie neţelaného softvéru na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995. 

· Network Awareness. Táto funkcia pasívnym sledovaním sieťového prenosu alebo aktívnymi 

dotazmi DNS alebo HTTP určuje, či je systém pripojený k sieti. Dotaz iba prenáša štandardné 
informácie TCP/IP alebo DNS na účely smerovania. Funkciu aktívnych dotazov môţete vypnúť 

pomocou nastavenia v databáze Registry. 

· Sluţba Windows Time. Táto sluţba raz týţdenne synchronizuje systém so serverom 
time.windows.com a nastavuje v počítači presný čas. Funkciu môţete vypnúť alebo si vybrať 

preferovaný časový zdroj v aplete Dátum a čas na Ovládacom paneli. Spojenie pouţíva 
štandardný protokol NTP. 

· Sluţba Network Address Translation (NAT) prevodu adresy IPv6 (Teredo). Táto funkcia 
umoţňuje existujúcim domácim zariadeniam internetových brán prevod na adresu IPv6. 

Adresa IPv6 je internetový protokol novej generácie. Umoţňuje koncovú pripojiteľnosť, ktorú 

často vyţadujú aplikácie obojsmernej komunikácie (peer-to-peer). Pri kaţdom spustení 
softvéru sa sluţba klienta siete Teredo pokúsi vyhľadať verejnú internetovú sluţbu Teredo. 

Vyhľadáva ju odoslaním dotazu prostredníctvom Internetu. Dotaz iba prenáša štandardné 



údaje sluţby DNS na vyhodnotenie toho, či je váš počítač pripojený na Internet a či môţe 

vyhľadať verejnú sluţbu Teredo. V prípade, ţe 

· pouţívate aplikáciu, ktorá vyţaduje pripojiteľnosť IPv6, alebo 

· konfigurujete bránu firewall tak, aby bola pripojiteľnosť IPv6 vţdy povolená, 

štandardné údaje internetového protokolu budú predvolene odosielané sluţbe Teredo 

spoločnosti Microsoft v pravidelných intervaloch. Ţiadne ďalšie informácie sa spoločnosti 

Microsoft neodošlú. Ak chcete pouţívať iné servery ako servery spoločnosti Microsoft, 
predvolené nastavenie môţete zmeniť. Pouţitím pomôcky príkazového riadka s názvom 

„netsh“ môţete funkciu vypnúť. 

· Urýchľovače. Ak v programe Internet Explorer kliknete alebo presuniete kurzor na 

urýchľovač, poskytovateľovi sluţby sa môţu odoslať nasledujúce údaje: 

· názov a celá webová adresa alebo adresa URL aktuálnej webovej stránky, 

· štandardné informácie o počítači a 

· akýkoľvek vybratý obsah. 

Ak pouţívate urýchľovač od spoločnosti Microsoft, pouţívanie odosielaných informácií 

podlieha Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v reţime online. Toto 
vyhlásenie je dostupné na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ak pouţívate 

urýchľovač od tretej strany, pouţívanie odosielaných informácií podlieha postupom na 

ochranu osobných údajov, ktoré pouţíva táto tretia strana. 

· Sluţba návrhov na vyhľadávanie. Ak v programe Internet Explorer zadáte vyhľadávací dotaz 

v poli Okamţité vyhľadávanie alebo ak zadáte otáznik (?) pred hľadaný výraz na paneli 
s adresou, počas zadávania sa budú zobrazovať návrhy (ak ich podporuje sluţba poskytujúca 

vyhľadávanie). Všetok text zadaný v poli Okamţité vyhľadávanie alebo na paneli s adresou 
(ak mu predchádza otáznik) sa počas zadávania odosiela sluţbe poskytujúcej vyhľadávanie. 

Navyše, po stlačení klávesu Enter alebo kliknutí na tlačidlo Hľadať sa sluţbe poskytujúcej 

vyhľadávanie odošle všetok text nachádzajúci sa v poli Okamţité vyhľadávanie alebo na 
paneli s adresou. Ak pouţívate sluţbu poskytujúcu vyhľadávanie od spoločnosti Microsoft, 

pouţívanie odosielaných informácií podlieha Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane 
osobných údajov v reţime online. Toto vyhlásenie je dostupné na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ak pouţívate sluţbu poskytujúcu vyhľadávanie od 

tretej strany, pouţívanie odosielaných informácií podlieha postupom na ochranu osobných 
údajov, ktoré pouţíva táto tretia strana. Sluţbu návrhov na vyhľadávanie môţete kedykoľvek 

vypnúť. V takom prípade pouţite poloţku Spravovanie doplnkov, ktorá sa zobrazí po stlačení 
tlačidla Nástroje v programe Internet Explorer. Ďalšie informácie o sluţbe návrhov na 

vyhľadávanie nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

· Súhlas na aktualizáciu infračerveného vysielača alebo prijímača. Softvér môţe obsahovať 
technológiu na zabezpečenie správnej funkčnosti infračerveného vysielača alebo prijímača 

dodávaného s určitými produktmi zaloţenými na technológii Media Center. Súhlasíte s tým, ţe 
softvér smie aktualizovať firmvér tohto počítača. 

· Propagačné ponuky online aplikácie Media Center. Ak pomocou funkcií aplikácie Media Center 
softvéru pristupujete k internetovému obsahu alebo iným internetovým sluţbám, takéto 

sluţby môţu od softvéru získať nasledujúce informácie, na základe ktorých budete môcť 



dostávať, prijímať a pouţívať určité propagačné ponuky: 

· určité informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ pouţívaného 
operačného systému a prehľadávača a názov a verziu pouţívaného softvéru,  

· vyţiadaný obsah a 

· jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. 

Pouţívaním funkcií aplikácie Media Center na pripojenie k týmto sluţbám vyjadrujete súhlas 

so zhromaţďovaním a pouţívaním takýchto informácií. 

b. Pouţívanie informácií. Spoločnosť Microsoft môţe informácie o počítači a urýchľovači, návrhy 

na vyhľadávanie, správy o chybách a o škodlivom softvéri pouţívať na zlepšenie svojho softvéru 
a sluţieb. Smieme ich tieţ zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. 

Informácie smú pouţívať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov pouţívaných so softvérom 
spoločnosti Microsoft. 

c. Zneuţitie internetových sluţieb. Tieto sluţby nesmiete pouţívať ţiadnym spôsobom, ktorý by 

ich mohol poškodiť alebo narušiť ich pouţívanie inými pouţívateľmi. Sluţby nesmiete pouţívať na 
získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek sluţbe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek 

spôsobom. 

8. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám len 

poskytuje niektoré práva na pouţívanie funkcií, ktoré sú súčasťou vydania licencovaného softvéru. 

Všetky ostatné práva si vyhradzujú výrobca alebo inštalátor a spoločnosť Microsoft. Softvér smiete 
pouţívať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok 

neposkytuje ďalšie práva aj napriek tomuto obmedzeniu. Musíte pri tom dodrţiavať akékoľvek 
technické obmedzenia softvéru, ktoré ho umoţňujú pouţívať iba určitými spôsobmi. Nesmiete: 

· obchádzať ţiadne technické obmedzenia softvéru, 

· spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti 

v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje príslušný právny 

poriadok, 

· pouţívať komponenty softvéru na prevádzku aplikácií, ktoré sa nedajú prevádzkovať v rámci 

softvéru, 

· napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií softvéru, neţ je uvedené v tejto zmluve 

alebo povolené príslušným právnym poriadkom, 

· poskytovať softvér ostatným na kopírovanie, 

· prenajímať, poskytovať za poplatok ani poţičiavať softvér ani 

· pouţívať softvér na účely sluţieb komerčného hosťovania softvéru. 

9. SKÚŠOBNÉ TESTOVANIE MICROSOFT .NET. Softvér obsahuje niekoľko komponentov .NET 

Framework („.NET Komponenty“). Môţete vykonať interné skúšobné testovanie týchto komponentov. 

Výsledky akéhokoľvek skúšobného testovania týchto komponentov smiete zverejniť za predpokladu, 
ţe súhlasíte s podmienkami uvedenými na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Napriek 

akejkoľvek inej zmluve, ktorú môţete mať uzavretú so spoločnosťou Microsoft, ak zverejníte výsledky 



skúšobných testov, spoločnosť Microsoft má právo zverejniť výsledky skúšobného testovania vašich 

produktov, ktoré konkurujú príslušnému .NET Komponentu za predpokladu, ţe dodrţí rovnaké 
podmienky uvedené na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

10. ZÁLOŢNÁ KÓPIA. Smiete vytvoriť jednu záloţnú kópiu softvéru. Smiete ju pouţívať len na 
opätovnú inštaláciu softvéru v licencovanom počítači. 

11. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek s prístupom k vášmu počítaču alebo k internej sieti smie kopírovať 

a pouţívať dokumentáciu na interné referenčné účely. 

12. SOFTVÉR, KTORÝ NIE JE URČENÝ NA ĎALŠÍ PREDAJ. Softvér označený ako „NFR“ (Not for 

Resale) alebo „Nie je určený na ďalší predaj“ je zakázané predávať. 

13. GEOGRAFICKÉ OBMEDZENIA. Ak je softvér označený ako softvér vyţadujúci aktiváciu 

v špecifickej geografickej oblasti, môţete ho aktivovať iba v geografickej oblasti uvedenej na obale 
softvéru alebo počítača. Softvér pravdepodobne nebudete môcť aktivovať mimo tejto oblasti. Ďalšie 

informácie o geografických obmedzeniach nájdete na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397. 

14. UPGRADY. Ak chcete pouţívať upgradovaný softvér, najskôr musíte vlastniť licenciu na softvér 

schválený na upgrade. Po upgrade táto zmluva nahrádza zmluvu pre pôvodný softvér, ktorý ste 
upgradovali. Po upgradovaní uţ nie je moţné pouţívať predchádzajúcu verziu softvéru. 

15. DOKLAD O LICENCII. 

a. Pravý doklad o licencii. Ak ste softvér získali nainštalovaný v počítači, na disku alebo inom 
médiu, licencovaný softvér je označený štítkom s Certifikátom pravosti spoločnosti Microsoft, 

ktorý je uvedený na obale pravej kópie softvéru. Štítok je platný, iba ak je pripevnený k počítaču 
alebo zobrazený na obale výrobcu alebo inštalátora. Ak štítok získate osobitne, nie je platný. 

Štítok na počítači alebo obal so štítkom by ste mali uchovať pre prípad dokazovania, ţe máte 
licenciu na pouţívanie softvéru. Ak sa s počítačom dodáva niekoľko štítkov s Certifikátom 

pravosti, môţete pouţívať všetky verzie softvéru uvedené na štítkoch. 

b. Licencia Windows Anytime Upgrade. Ak upgradujete softvér pomocou sluţby Windows 
Anytime Upgrade, váš doklad o licencii je identifikovaný: 

· štítkom s Certifikátom pravosti spoločnosti Microsoft pre pôvodný softvér, ktorý ste upgradovali, 
a 

· štítkom dokladu o kúpe od spoločnosti Microsoft zo súpravy Windows Anytime Upgrade Kit, 

ktorú ste pouţili na upgrade. Doklad o kúpe je moţné overiť podľa záznamov vášho 
predajcu. 

c. Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môţete overiť na lokalite www.howtotell.com. 

16. PREVOD NA TRETIU STRANU. Priamo na tretiu stranu môţete softvér previesť iba s licencovaným 

počítačom. Prevod musí zahŕňať softvér a štítok s Certifikátom pravosti. Nemôţete si ponechať 

ţiadne kópie softvéru ani staršiu verziu. Pred povoleným prevodom musí druhá strana súhlasiť s tým, 
ţe sa na prevod a pouţívanie softvéru vzťahuje táto zmluva. 

17. POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE H.264/AVC, VIDEOŠTANDARDE VC-1, 
VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-4 A VIDEOŠTANDARDE MPEG-2. Softvér obsahuje 

technológiu vizuálnej kompresie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 (časť 2) a MPEG-2. Spoločnosť MPEG LA, 



L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie nasledujúcich upozornení: 

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE 
TECHNOLÓGIE AVC, VC-1, VIZUÁLNE TECHNOLÓGIE MPEG-4 (ČASŤ 2) A VIDEOTECHNOLÓGIE 

MPEG-2 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE 
SO ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, 

VC-1, MPEG-4 (ČASŤ 2) A MPEG-2 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI 

AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE 
TAKÉHOTO VIDEA. ŢIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI 

JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S DANÝM PRODUKTOM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŢIADNE INÉ ÚČELY 
SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŢETE ZÍSKAŤ OD 

SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU WWW.MPEGLA.COM. 

18. PROGRAMY TRETÍCH STRÁN. Softvér obsahuje programy tretích strán. Na ich pouţívanie sa 

vzťahujú licenčné podmienky dodané s týmito programami. 

19. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom 
a nariadeniam platným v Spojených štátoch amerických. Musíte postupovať v súlade so všetkými 

vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa 
vzťahujú na softvér. Tieto právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, 

koncových pouţívateľov a koncového pouţitia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 

www.microsoft.com/exporting. 

20. SLUŢBY TECHNICKEJ PODPORY. Informácie o moţnostiach technickej podpory softvéru získate 

od výrobcu alebo inštalátora. Pozrite si číslo technickej podpory poskytnuté so softvérom. Spoločnosť 
Microsoft poskytuje technickú podporu pre aktualizácie a doplnky získané priamo od spoločnosti 

Microsoft na lokalite www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Ak pouţívate softvér, 
ktorý nie je platne licencovaný, nemáte nárok na pouţívanie sluţieb technickej podpory. 

21. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva (vrátane záruky uvedenej niţšie), dodatočné podmienky 

(vrátane akýchkoľvek licenčných podmienok v tlačenej forme dodaných spolu so softvérom, ktoré 
môţu upravovať alebo nahrádzať niektoré alebo všetky tieto podmienky) a podmienky pre pouţívané 

doplnky, aktualizácie, internetové sluţby a sluţby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre 
softvér a sluţby technickej podpory. 

22. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK. 

a. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa 
riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej 

porušenia bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov 
vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaţe a porušenia 

práva sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom ţijete. 

b. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej 
krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. 

23. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku 
vášho štátu alebo krajiny môţete mať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môţete mať aj voči strane, od 

ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva 
nemení vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku daného štátu alebo krajiny. 

24. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKÔD. Okrem vrátenia peňazí od výrobcu alebo 

inštalátora nemôţete vymáhať náhradu za iné škody vrátane následných škôd, ušlého 



zisku, špeciálnych, nepriamych ani náhodných škôd. 

Toto obmedzenie sa vzťahuje na: 

· akékoľvek záleţitosti týkajúce sa softvéru, sluţieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít 

tretích strán alebo programov tretích strán a 

· nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej 

zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom príslušným 

právnym poriadkom. 

Uplatňuje sa aj v prípade, 

· ak oprava, náhrada alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí straty alebo 

· ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o moţných škodách. 

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenia ani obmedzenia náhodných ani následných škôd. V takom 
prípade sa na vás nemusia vzťahovať obmedzenia ani vylúčenia uvedené vyššie. Nemusia sa na vás 

vzťahovať ani v prípade, ak vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia ani obmedzenia náhodných, 

následných či iných škôd. 



*********************************************************************** 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

A. OBMEDZENÁ ZÁRUKA. Ak dodrţiavate pokyny a softvér je platne licencovaný, bude pracovať 

v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sa v ňom alebo s ním dodávajú. 

B. ZÁRUČNÁ LEHOTA. PRÍJEMCA ZÁRUKY. DĹŢKA AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK. 

Obmedzená záruka sa vzťahuje na softvér počas lehoty 90 dní od jeho získania prvým 

pouţívateľom. Ak počas týchto 90 dní dostanete doplnky, aktualizácie alebo náhradný 
softvér, záruka sa na ne bude vzťahovať zvyšok lehoty alebo 30 dní podľa toho, ktorá 

lehota je dlhšia. Ak softvér prevediete, zostávajúca časť záruky sa bude vzťahovať na príjemcu. 

V rozsahu povolenom právnym poriadkom všetky implicitné záruky alebo podmienky 

trvajú len počas lehoty obmedzenej záruky. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia trvania 
implicitnej záruky, takţe tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Tieto obmedzenia sa na vás 

nemusia vzťahovať aj preto, ţe niektoré krajiny neobmedzujú trvanie implicitnej záruky alebo 

podmienok. 

C. VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY. Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené vaším zavinením (alebo 

chybným zaobchádzaním), konaním iných osôb alebo udalosťami, ktoré výrobca, inštalátor ani 
spoločnosť Microsoft nemôţe mať v rozumnej miere pod kontrolou. 

D. NÁHRADA ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. Výrobca alebo inštalátor podľa vlastného 

rozhodnutia buď (i) bezplatne opraví alebo nahradí softvér, alebo (ii) prijme vrátené 
produkty a vráti zaplatenú sumu (ak bola zaplatená). Výrobca alebo inštalátor môţe tieţ 

opraviť alebo nahradiť doplnky, aktualizácie a náhradný softvér alebo vrátiť sumu, ktorú 
ste za ne zaplatili (ak bola zaplatená). O reklamačných podmienkach sa informujte 

u výrobcu alebo inštalátora. Toto sú vaše jediné náhrady za porušenie obmedzenej 
záruky. 

E. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA NIE SÚ OBMEDZENÉ. Na základe miestnych právnych predpisov 

môţete mať dodatočné spotrebiteľské práva, ktoré táto zmluva nemôţe zmeniť. 

F. POSTUPY PRI ZÁRUKE. Viac informácií o záručnom servise na softvér získate od výrobcu alebo 

inštalátora. Ak chcete získať peniaze späť, musíte dodrţať reklamačné podmienky výrobcu alebo 
inštalátora. 

G. ODMIETNUTIE ĎALŠÍCH ZÁRUK. Obmedzená záruka je jedinou priamou zárukou výrobcu, 

inštalátora alebo spoločnosti Microsoft. Výrobca, inštalátor ani spoločnosť Microsoft 
neposkytuje ţiadne ďalšie výslovné záruky ani podmienky. Kde je to povolené miestnymi 

právnymi predpismi, výrobca alebo inštalátor a spoločnosť Microsoft odmietajú 
implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích 

práv. Ak vám napriek tomuto vylúčeniu poskytuje miestny právny poriadok akékoľvek implicitné 

záruky alebo podmienky, v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom sú vaše náhrady 
opísané v článku Náhrada za porušenie záruky, ktorý je uvedený vyššie. 

H. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ŠKÔD ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. Na porušenia tejto 
obmedzenej záruky sa vzťahuje článok Obmedzenie a vylúčenie náhrady škôd, ktorý je 

uvedený vyššie. 

Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môţu sa na vás vzťahovať aj 

ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých štátoch odlišné. Môţete mať aj ďalšie práva, ktoré 



sú odlišné v jednotlivých krajinách. 

!!!!EULAID!!!! 


