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Přeložená znění naleznete na adrese www.dell.com/eula_translations 

 

Licenční smlouva s koncovým uživatelem 

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) se uzavírá mezi jednotlivým spotřebitelem nebo 
podnikatelským subjektem, který bude software používat („Vy“) a příslušným subjektem uvedeným v Tabulce 
Poskytovatelů licence, kterou naleznete na adrese www.dell.com/swlicensortable („Poskytovatel licence“).  
 
Tato smlouva EULA se vztahuje na vaše používání: (a) verze objektového kódu softwaru Dell, která je 
předinstalována na hardwaru Dell nebo jinak poskytnuta na základě kupní smlouvy, nabídky, objednávkového 
formuláře, faktury nebo nákupu přes internet (dále jen „Objednávka“); (b) případných souvisejících licenčních 
klíčů k softwaru („Licenční klíče“); (c) aktualizací tohoto softwaru („Aktualizace“); (d) dokumentace k tomuto 
softwaru a (e) veškerých kopií výše uvedeného (dále společně jako „Software“). Pokud tuto smlouvu EULA 
přijmete nebo pokud si software nainstalujete nebo použijete, vyjadřujete tím přijetí této smlouvy EULA, pokud 
jste se společností Dell Marketing L.P. nebo některou z jejích přidružených osob („Dell“) již dříve nepodepsali 
smlouvu obsahující licenční podmínky, jimiž se řídí Vaše používání Softwaru („Dřívější smlouva“). Pokud tuto 
smlouvu EULA přijmete nebo si nainstalujete či použijete Software jménem podnikatelského subjektu, 
prohlašujete tím, že máte oprávnění tyto kroky podniknout a že tato smlouva EULA bude pro daný 
podnikatelský subjekt závazná, ledaže by měl příslušný subjekt uzavřenou Dřívější smlouvu. Pokud s touto 
smlouvou EULA nesouhlasíte, Software neinstalujte ani nepoužívejte. 
 
Pokud jste podnikatelským subjektem a zakoupíte si Software od třetí strany („Prodejce“), který Vám poskytne 
sublicenci k Softwaru za podmínek smlouvy uzavřené mezi Vámi a tímto Prodejcem („Smlouva o poskytnutí 
sublicence“), bude se Vaše používání Softwaru řídit podmínkami Vaší Smlouvy o poskytnutí sublicence, 
a nikoli touto smlouvou EULA. Prodejci mohou pouze udělovat práva a musí přenášet podmínky odpovídající 
této smlouvě EULA na další subjekty. Proto platí, že ačkoli se tato Smlouva o poskytnutí sublicence uzavírá 
mezi vámi a Prodejcem, instalací nebo použitím Softwaru potvrzujete a souhlasíte s tím, že: (a) neuplatní se 
žádná licenční práva uvedená ve Smlouvě o poskytnutí sublicence, která překračují rozsah licenčních práv 
uvedených v této smlouvě EULA; (b) vztahují se na vás licenční podmínky uvedené v této smlouvě EULA, 
které nejsou obsažené ve Smlouvě o poskytnutí sublicence; (c) omezení odpovědnosti obsažené v této 
smlouvě EULA se uplatní ve prospěch Poskytovatele licence, jeho přidružených osob a dodavatelů navzdory 
existenci Smlouvy o poskytnutí sublicence; a (d) Poskytovatel licence je třetí stranou oprávněnou na základě 
Smlouvy o poskytnutí sublicence a je oprávněn vykonávat a prosazovat všechna práva a výhody Prodejce 
vyplývající z příslušné Smlouvy o poskytnutí sublicence. 
 
Pokud si zakoupíte Software jako jednotlivý spotřebitel, žádná ustanovení uvedená v této smlouvě EULA 
nemají vliv na vaše zákonná práva, pokud zákony vašeho státu nebo země taková ustanovení neumožňují. 
 
1. Poskytnutí licence. 
 
1.1. Právo na užívání. Za podmínky naprostého dodržování ustanovení této smlouvy EULA z Vaší strany 
Vám Poskytovatel licence uděluje osobní, nevýhradní licenci k užívání Softwaru po dobu uvedenou 
v příslušné Objednávce (není-li uvedena doba užívání, můžete Software používat na dobu neurčitou). Pokud 
jste jednotlivý spotřebitel, tato licence Vám umožňuje používat Software pro Vaše vlastní osobní účely. Pokud 
jste podnikatelský subjekt, tato licence Vám umožňuje používat Software v souvislosti s interními podnikovými 
operacemi Vašeho subjektu. Navíc si můžete pořídit přiměřený počet kopií Softwaru, které potřebujete 
výhradně pro účely zálohování či archivace. Další licenční podmínky vztahující se na určitý software mohou 
být uvedeny v Tabulce s podmínkami specifickými pro danou nabídku na adrese 
www.dell.com/offeringspecificterms („Tabulka OST“). Další podmínky vztahující se na Software, který je Vám 
licencován na dobu určitou („Software poskytovaný v rámci předplatného“), se nachází na adrese 
www.dellemc.com/subscription_terms („Podmínky předplatného“). 

http://www.dell.com/eula_translations
http://www.dell.com/swlicensortable
http://www.dell.com/offeringspecificterms
http://www.dellemc.com/subscription_terms
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1.2. Používání třetími stranami. Pokud jste podnikatelským subjektem, můžete umožnit svým dodavatelům 
(jednotlivě jako „Oprávněná třetí strana“) používat Software výhradně pro účely poskytování služeb Vám, a to 
za podmínky, že budou Software používat v souladu s touto smlouvou EULA. Nesete odpovědnost za 
případné porušení této smlouvy EULA kteroukoli Oprávněnou třetí stranou. 
 
1.3. Vyhrazená práva. Na Software je poskytována licence, není prodáván. S výjimkou licencí výslovně 
udělených touto smlouvou EULA si Poskytovatel licence svým jménem a jménem svých přidružených osob 
a dodavatelů ponechává veškerá práva k Softwaru a veškerých souvisejících materiálů („Díla“). Práva k těmto 
Dílům jsou platná a chráněna ve všech formách, na všech nosičích dat a technologiích, které existují nyní 
nebo budou vyvinuty později. Je přísně zakázáno používat Díla k jiným účelům, než jak je výslovně uvedeno 
v této smlouvě. 
 
1.4. Vlastnické právo. Poskytovatel licence si svým jménem a jménem svých přidružených osob ponechá 
vlastnické právo k Dílům a veškerá související práva duševního vlastnictví. Pokud vám je Software dodán na 
přenosném nosiči dat (např. disk CD, DVD nebo USB), můžete být vlastníkem nosiče dat, na němž je Software 
nahrán. 
 
2. Licenční podmínky. 
 
2.1. Vy a Vaše oprávněné třetí strany musí jednat takto: 
 

A. spouštět Software pouze na hardwaru, pro který je určen; 
B. používat Licenční klíče, pokud existují, pouze od Poskytovatele licence nebo autorizovaného 

poskytovatele Licenčních klíčů Dell; 
C. nakládat se Softwarem jako s důvěrnými informacemi společnosti Dell; 
D. používat Software pouze na tolika počítačích nebo zařízeních, která jste si zakoupili, a to v takových 

konfiguracích, které společnost Dell nebo Poskytovatel licence povoluje, a/nebo v souladu 
s příslušnou měrnou jednotkou, která je uvedena ve Vaší Objednávce. V případě Softwaru 
licencovaného formou měrné jednotky jsou podmínky a popisy každé měrné jednotky uvedeny na 
adrese www.dellemc.com/UOM_terms („Podmínky UOM“);  

E. dodržovat zákony o kontrole vývozu a ekonomických sankcích Spojených států, Evropské unie 
a dalších příslušných jurisdikcí. Podle těchto zákonů nesmí být Software používán, prodáván, 
pronajímán, exportován, importován, reexportován ani převáděn jinak než v souladu s těmito 
zákony, zejména s licenčními požadavky na vývoz, s omezeními týkajícími se koncového uživatele, 
koncového použití a cílové destinace, a zákazy jednání s osobami a subjekty, které jsou 
sankcionovány, zejména s osobami na Seznamu speciálně určených státních příslušníků 
a blokovaných osob Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv nebo na Seznamu zakázaných fyzických 
a právnických osob vedeném Ministerstvem obchodu Spojených států. Prohlašujete a zaručujete, že 
nejste předmětem nebo cílem hospodářských sankcí Spojených států, Evropské unie nebo jiných 
příslušných jurisdikcí a že se nenacházíte v zemi nebo na území (mimo jiné v Severní Koreji, na 
Kubě, v Íránu, Sýrii a Krymu), která jsou předmětem nebo cílem hospodářských sankcí Spojených 
států, Evropské unie nebo jiných příslušných jurisdikcí; 

F. dodržovat všechny Podmínky třetích stran (jak jsou definovány v článku 5 níže).  
 
2.2. Pokud tato smlouva EULA nebo kogentní zákonné předpisy (tj. zákonné předpisy, které smluvní strany 
nemohou smluvně změnit) neumožňují jinak, nesmíte činit ani umožnit svým Oprávněným třetím stranám, aby 
činily následující: 
 

A. změnit nebo odstranit jakákoli proprietární upozornění či označení na Softwaru nebo v něm; 
B. převést Licenční klíče na jakoukoli fyzickou či právnickou osobu; 

http://www.dellemc.com/UOM_terms
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C. stahovat Aktualizace od Poskytovatele licence nebo oprávněného poskytovatele, pokud nemáte 
odpovídající platnou smlouvu; 

D. instalovat Aktualizace na Firemní produkty (např. server, práce v síti, úložiště, integrované řešení 
a zařízení na ochranu osobních údajů), které jsou na konci životnosti, není-li písemně dohodnuto 
jinak s Poskytovatelem licence; 

E. instalovat a provozovat padělané verze Softwaru (tj. software poskytovaný jinou osobou než 
společností Dell nebo oprávněným zástupcem společnosti Dell) na hardwaru Dell; 

F. porušovat nebo obcházet jakákoli omezení technologického použití v Softwaru; 
G. prodávat, pronajímat, půjčovat, poskytovat na leasing, poskytovat sublicence, distribuovat či 

zatěžovat (např. zástavním právem atd.) Software; 
H. používat jakékoli ochranné známky nebo známky služby Poskytovatele licence, jeho přidružených 

osob či dodavatelů; 
I. poskytovat jakékoli třetí straně kromě Oprávněných třetích stran přístup k Softwaru nebo jí umožnit 

Software používat bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele licence; 
J. jakýmkoli způsobem Software kopírovat, znovu publikovat, nahrávat, přidávat nebo přenášet; 
K. měnit nebo vytvářet na základě Softwaru odvozená díla nebo dekompilovat, převádět ze strojového 

kódu, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód ze Softwaru, a to zcela nebo 
zčásti; 

L. útočit na nebo se pokoušet ohrozit zabezpečení, integritu, ověřování nebo zamýšlené fungování 
Softwaru; 

M. používat Software pro služby správy údajů, pronájem nebo spravované služby; 
N. vytvářet nebo umožnit ostatním, aby vytvářeli internetové „odkazy“ na Software nebo Software 

zrcadlili na jiném serveru či bezdrátovém nebo internetovém zařízení; 
O. používat Software k tvorbě konkurenční nabídky; 
P. používat Software k vytváření dalšího softwaru, produktů či technologií, pokud Software neobsahuje 

Vývojové nástroje, jak jsou popsány v článku 7; 
Q. bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dell sdílet nebo publikovat výsledky srovnávacích 

testů Softwaru; 
R. používat Software pro riziková použití, mimo jiné v online řídicích systémech nebo v nebezpečných 

prostředích vyžadujících výkon zajištěný proti selhání, jako je provoz jaderných zařízení, letecká 
navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, podpora životních funkcí, zbrojní 
systémy nebo jiná zařízení či systémy, v nichž by funkčnost či závada Softwaru mohla způsobit smrt, 
úraz nebo fyzickou újmu či poškození životního prostředí; 

S. používat Software k činnostem souvisejícím se zbraněmi hromadného ničení, zejména k činnostem 
týkajícím se navrhování, vývoje, výroby či používání jaderných materiálů, jaderných zařízení či 
jaderných zbraní, raket či podpory raketových projektů nebo chemických či biologických zbraní; a 

T. postoupit tuto smlouvu EULA nebo kterékoli právo či povinnost na základě této smlouvy EULA nebo 
pověřit jinou osobu jejím plněním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dell, nejedná-li 
se o převod Softwaru v souladu s ustanoveními o Možnosti převodu, která jsou uvedena níže 
v článku 3. Dokonce i v případě, že společnost Dell s postoupením souhlasí, zůstáváte i nadále 
odpovědní za veškeré povinnosti podle této smlouvy EULA, které Vám vznikly před datem účinnosti 
postoupení. 

 
3. Možnost přenosu. Pokud jste jednotlivý spotřebitel, můžete trvale přenést Software v rámci prodeje 
nebo přenosu hardwarového systému, na němž je Software nahrán, za předpokladu, že si neponecháte žádné 
kopie jakékoli verze Softwaru. Pokud jste podnikatelský subjekt, nesmíte převést Software na jinou fyzickou 
či právnickou osobu bez výslovného písemného souhlasu společnosti Dell, pokud to nepovolují platné právní 
předpisy stanovující, že převod nesmí být omezen (upozorňujeme, že společnost Dell v takovém případě 
může účtovat poplatek). 
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4. Ověření dodržování předpisů. Pokud jste podnikatelský subjekt, musíte: (a) mít zavedeny a používat 
systémy a postupy, které Vám umožňují přesně sledovat Vaše používání Softwaru; (b) písemně potvrdit 
společnosti Dell na její žádost, že Software používáte v naprostém souladu s touto smlouvou EULA, 
s uvedením počtu licencí k Softwaru nasazených v daném okamžiku; a (c) plně a pohotově spolupracovat se 
společností Dell a jejími auditory, pokud Vás společnost Dell informuje o tom, že bude provádět audit Vašeho 
dodržování této smlouvy EULA. Takový případný audit bude proveden během běžné pracovní doby. Pokud 
společnost Dell rozhodne, že jste Software nasadili nadměrně, zavazujete se neprodleně zakoupit licence za 
cenu platnou v té době tak, aby Vaše používání Softwaru odpovídalo podmínkám této smlouvy EULA. Pokud 
jste Software nadměrně nasadili o 5 % či více, zavazujete se uhradit celkové náklady na audit a všechny své 
případné další závazky.  
 
5. Software třetí strany. „Software třetí strany“ je software, včetně open source softwaru, který je 
obsažen v Softwaru nebo poskytován se Softwarem a je licencován třetí stranou za jejích vlastních podmínek 
užívání („Podmínky třetí strany“). Software třetí strany se řídí výhradně příslušnými Podmínkami třetí strany, 
a nikoli touto smlouvou EULA. Podmínky třetí strany mohou být poskytnuty se Softwarem třetí strany nebo 
mohou být uvedeny v tabulce OST. U některého open source softwaru Vás mohou Podmínky třetí strany 
opravňovat k získání odpovídajících zdrojových souborů. Odpovídající zdrojové soubory pro takový open 
source software naleznete na adrese https://opensource.dell.com/ nebo v souboru „About“ nebo „Read Me“ 
v Softwaru nebo jinde, jak stanoví Poskytovatel licence. 
 
6. Bezplatný Software. „Bezplatný Software“ je Software, který je Vám poskytován bez dalších poplatků 
(např. skripty, které umožňují instalaci u zákazníka, kód, který Vám umožní sledovat, jak produkty Dell 
používáte, atd.). Bezplatný Software smíte používat pouze na zařízení nebo v provozním prostředí, pro které 
společnost Dell tento Bezplatný Software navrhla. Poskytovatel licence může kteroukoli licenci k Bezplatnému 
Softwaru kdykoli zrušit dle svého vlastního uvážení. Bezplatný Software nesmíte převést na nikoho jiného. 
 
7. Vývojové nástroje. Pokud Software zahrnuje vývojové nástroje, jako jsou skriptovací nástroje, API či 
vzorové skripty (souhrnně „Vývojové nástroje“), a pokud nejsou Vývojové nástroje předmětem samostatné 
smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Dell nebo Poskytovatelem licence k Vývojovým nástrojům, můžete 
tyto Vývojové nástroje používat k vytváření nových skriptů a kódu výhradně pro účely přizpůsobení Vašeho 
používání Softwaru (v rámci parametrů stanovených touto smlouvou EULA a samotných Vývojových nástrojů). 
 
8. Zkušební software. Tato smlouva EULA neposkytuje licenci k Softwaru pro účely vyzkoušení 
(„Zkušební software“) s výjimkou případů, kdy se na tyto podmínky odkazují samostatné licenční podmínky 
doprovázející daný Zkušební software. 

9.  Služby podpory nejsou součástí produktu. Pokud si zakoupíte údržbu a podporu Softwaru, budou 
tyto služby uvedeny ve Vaší Objednávce a budou poskytovány na základě samostatné smlouvy o poskytování 
služeb. 
 
10. Ukončení. V případě Softwaru poskytovaného v rámci předplatného bude tato smlouva EULA 
automaticky ukončena na konci doby trvání Vašeho předplatného, pokud svá práva neprodloužíte. 
Poskytovatel licence může tuto smlouvu EULA vypovědět, pokud se Vy nebo Oprávněná třetí strana dopustíte 
podstatného porušení této smlouvy EULA a toto porušení nenapravíte ve lhůtě třiceti (30) dnů od přijetí 
oznámení o porušení smlouvy od společnosti Dell. Toto právo na ukončení se obdobně použije, pokud 
společnost Dell nebo Prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili, včas neobdrží platbu za licence za 
Software či hardware, na kterém je případně Software nahrán. V případě ukončení této smlouvy EULA budou 
všechny udělené licence automaticky ukončeny a musíte okamžitě přestat Software používat a vrátit nebo 
zničit všechny jeho kopie. Nebude-li společnost Dell souhlasit jinak, v případě ukončení této smlouvy EULA 
Vám nebude vracet peníze. Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy EULA, která by ze své 
podstaty měla zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy, a platební závazky zůstanou v platnosti i po ukončení 
této smlouvy EULA. 

https://opensource.dell.com/
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11. Zřeknutí se záruky. Poskytovatel licence na základě této smlouvy EULA neposkytuje záruky za 
Software ani podporu pro Software. Vaše práva vyplývající z případných záruk či nároků na podporu pro 
Software, které jste si pořídili za poplatek, existují pouze mezi Vámi a Prodejcem nebo subjektem Dell, 
od kterého jste si Software a související podporu zakoupili, a jsou stanovena za obchodních podmínek 
sjednaných mezi Vámi a příslušným prodávajícím subjektem. Obdobně platí, že pokud společnost Dell 
nenabídne jiné řešení, Software je poskytován na základě této smlouvy EULA Poskytovatelem licence 
„tak, jak je“ bez jakýchkoli záruk či podmínek. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem 
Poskytovatel licence svým vlastním jménem a jménem svých přidružených osob a dodavatelů: (a) 
neposkytuje žádné výslovné záruky ani podmínky týkající se Softwaru; (b) odmítá všechny 
předpokládané záruky a podmínky týkající se Softwaru, včetně obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý 
účel, vlastnického práva a neporušení práv; a (c) odmítá jakékoli záruky nebo podmínky vyplývající ze 
zákona, z průběhu jednání nebo plnění nebo z obchodních zvyklostí. Poskytovatel licence nezaručuje 
nepřetržité ani bezchybné fungování Softwaru. Tento článek nemá vliv na žádná zákonná záruční práva, 
která mají spotřebitelé k dispozici, ani je nemění.  
 
12. Omezení odpovědnosti: 
 
12.1. Omezení výše náhrady škody. Omezení, výjimky a zřeknutí se odpovědnosti uvedená v Dřívějších 
smlouvách nebo Prodejních podmínkách společnosti Dell, které se vztahují na Vaši Objednávku (v každém 
případě jako „Objednací podmínky“), se vztahují na všechny spory, nároky či neshody (ať už smluvní, deliktní 
či jiné) mezi Vámi a Poskytovatelem licence nebo společností Dell v souvislosti s: (a) touto smlouvou EULA; 
(b) porušením, ukončením nebo platností této smlouvy EULA; nebo (c) kterýmikoli Objednávkami (jednotlivě 
jako „Spor“). Nejsou-li sjednány příslušné Objednací podmínky, budou se na všechny Spory vztahovat 
podmínky stanovené v tomto článku.  
 
Ustanovení tohoto článku odpovídají sjednanému rozložení rizika představujícího součást odměny za to, že 
Vám Poskytovatel licence poskytl licenci k Softwaru, a použijí se i v případě, že dojde k porušení základního 
účelu některého omezeného prostředku nápravy, a to bez ohledu na to, zda byla strana o možnosti 
odpovědnosti informována či ne. Pokud platné zákony zakazují jakékoli níže uvedené omezení odpovědnosti, 
strany se dohodly, že toto omezení bude automaticky upraveno, avšak pouze v tom rozsahu, aby bylo 
v souladu s příslušným zákonem. 

A. Omezení odpovědnosti za přímé škody. S výjimkou Vaší povinnosti zaplatit za Software či za 
porušení Poskytnutí licence a Licenčních podmínek, jak je uvedeno v této smlouvě, nebo práv 
duševního vlastnictví Poskytovatele licence nebo společnosti Dell bude celková 
odpovědnost Vás a Poskytovatele licence (včetně přidružených osob a dodavatelů 
Poskytovatele licence) vyplývající z případného Sporu omezena na částku, kterou jste 
zaplatili za Software, který je předmětem Sporu, po odečtení částek přijatých formou 
proplacení nákladů nebo úhrady daní. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, která stanoví 
jinak, platí, že Poskytovatel licence a jeho přidružené osoby neponesou žádnou odpovědnost 
za přímé škody vzniklé v důsledku Vašeho používání nebo pokusu o používání Softwaru třetí 
strany, Bezplatného Softwaru nebo Vývojových nástrojů.  

B. Zřeknutí se odpovědnosti za určité další škody. S výjimkou Vaší povinnosti zaplatit za 
Software či za porušení Poskytnutí licence a Licenčních podmínek, jak je uvedeno v této 
smlouvě, nebo práv duševního vlastnictví Poskytovatele licence nebo společnosti Dell 
neponesete Vy ani Poskytovatel licence (včetně přidružených osob a dodavatelů 
Poskytovatele licence) žádnou odpovědnost na základě této smlouvy EULA za zvláštní, 
následné, exemplární, sankční, náhodné ani nepřímé škody, ušlý zisk, ušlé výnosy, náklady 
na ztrátu nebo poškození dat, nemožnost používání či nákup náhradních produktů či služeb. 



 

EULA 24FEB2020  Strana 6 z 7 
Důvěrné 

12.2. Pravidelné zálohování. Nesete výhradní odpovědnost za svá data. Svá data musíte zálohovat předtím, 
než Poskytovatel licence nebo třetí strana provede jakékoli nápravné, aktualizační nebo jiné práce na Vašich 
produkčních systémech. Berete na vědomí, že osvědčenou praxí je mít více než jednu záložní kopii Vašich 
dat. Pokud příslušné právní předpisy zakazují vyloučení odpovědnosti za ztracená data, pak je Poskytovatel 
licence odpovědný pouze za náklady spojené s typickým úsilím o obnovení ztracených dat z poslední 
dostupné zálohy. 

12.3. Promlčecí lhůta. Kromě toho, jak je uvedeno v tomto článku, musí být všechny nároky uplatněny ve 
lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud právní předpisy umožňují stranám určit si kratší lhůtu 
na uplatnění nároků nebo pokud právní předpisy nestanoví žádnou lhůtu, musí být nároky uplatněny do 
18 měsíců od vzniku příčiny možného nároku. 

13. Další podmínky. 
 
13.1. Oznamování. Smluvní strany budou provádět všechna oznámení podle této smlouvy EULA písemně. 
Není-li v Objednávce uvedeno jinak, musíte oznámení zaslat místnímu subjektu Dell uvedenému ve Vaší 
Objednávce nebo – v případě, že Vaše Objednávka nesměřuje na subjekt Dell – e-mailem na adresu 
Dell_Legal_Notices@dell.com. 
 
13.2. Prominutí nedodržení podmínek a oddělitelnost. Nedodržení ustanovení této smlouvy EULA nebude 
znamenat zřeknutí se daného ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy EULA. Pokud soud 
příslušné jurisdikce označí jakoukoli část této smlouvy EULA nebo dokumentu, který se odkazuje na tuto 
smlouvu EULA, za nevynutitelnou, pak toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost všech zbývajících částí. 
 
13.3. Změny. Tuto smlouvu EULA lze změnit písemně s podpisem obou smluvních stran, a to ovšem za 
předpokladu, že Poskytovatel licence může kdykoli dle svého vlastního uvážení aktualizovat Tabulku 
Poskytovatele licence, Tabulku OST, Podmínky UOM a Podmínky předplatného. Případné změny, které 
Poskytovatel licence provede v Tabulce Poskytovatele licence, Tabulce OST, Podmínkách UOM 
a Podmínkách předplatného, se budou vztahovat pouze na Objednávky, které budou zadány poté, co 
Poskytovatel licence příslušné změny zveřejní na internetu. 
 
13.4. Rozhodné právo a jurisdikce. Pokud jste si Software pořídili přímo od společnosti Dell, budou se na 
tuto smlouvu EULA vztahovat ustanovení o rozhodném právu a jurisdikci uvedené ve Vašich Objednacích 
podmínkách. Jinak se uplatní tato ustanovení: 
 

A.  S výhradou článku 13.4 D a 13.5 platí, že pokud máte bydliště/místo podnikání ve Spojených státech 
nebo Kanadě: (1) tato smlouva EULA a případný Spor se řídí zákony státu Texas (s vyloučením 
kolizních norem) a federálními zákony Spojených států; a (2) v rozsahu dovoleném zákonem budou 
mít státní a federální soudy v Texasu výhradní pravomoc rozhodovat o všech Sporech. Obě smluvní 
strany se zavazují podřídit osobní příslušnosti státních a federálních soudů v okresech Travis nebo 
Williamson ve státě Texas a vzdávají se možnosti jakýchkoli námitek vůči uplatnění jejich příslušnosti 
ve vztahu ke stranám nebo jejich místní příslušnosti.  

 
B. S výhradou článku 13.4 D platí, že pokud máte bydliště/místo podnikání mimo Spojené státy nebo 

Kanadu: (1) tato smlouva EULA a případný Spor se řídí hmotným právem platným v zemi, v níž se 
nachází Poskytovatel licence (jak je uvedeno v Tabulce Poskytovatele licence na adrese 
www.dell.com/swlicensortable), s vyloučením kolizních norem; a (2) výhradní místní příslušnost 
k takovému Sporu bude náležet této zemi.  

 

mailto:Dell_Legal_Notices@dell.com
http://www.dell.com/swlicensortable


 

EULA 24FEB2020  Strana 7 z 7 
Důvěrné 

C. V žádném případě se na tuto smlouvu EULA ani na žádný Spor nebude vztahovat Úmluva OSN 
o mezinárodním prodeji zboží ani zákon o jednotných transakcích s počítačovými informacemi 
(Uniform Computer Information Transactions Act). 

D.  Pokud jste jednotlivý spotřebitel, tento článek 13.4 Vás nezbavuje ochrany, kterou Vám poskytují 
kogentní ustanovení zákonů na ochranu spotřebitele, která se na Vás vztahují, ani Vám nebrání 
v uplatňování prostředků nápravy nebo prosazování svých spotřebitelských práv vyplývajících 
z příslušných zákonů. 

13.5. Řešení sporů a závazné individuální (nehromadné) rozhodčí řízení. Tento bod se na Vás vztahuje pouze 
v případě, že jste jednotlivý spotřebitel s bydlištěm (nebo jednotlivý spotřebitel, který si Software obstaral) ve 
Spojených státech nebo Kanadě. Všechny Spory se budou řešit výhradně a s konečnou platností formou 
závazného individuálního rozhodčího řízení. To znamená, že Vy ani Poskytovatel licence nebudete mít právo 
projednat spory před soudem či před porotou a Vy ani Poskytovatel licence nebudete oprávněni sloučit, 
konsolidovat ani zahrnout žádné nároky patřící třetí straně, vznesené třetí stranou nebo vzniklé jménem třetí strany 
do rozhodčího řízení zahájeného na základě této smlouvy nebo řešit nárok jako hromadnou žalobu, zástupce 
v hromadné žalobě, člen hromadné žaloby nebo jako soukromý žalobce jednající ve veřejném zájmu. Pokud máte 
bydliště (nebo jste si obstarali Software) ve Spojených státech, rozhodčí řízení proběhne u americké rozhodčí 
asociace American Arbitration Association (AAA) nebo JAMS. Pokud máte bydliště (nebo jste si obstarali Software) 
v Kanadě, rozhodčí řízení se bude konat u ADR Chambers podle obecného rozhodčího řádu ADR Chambers na 
adrese www.adrchambers.com. Rozhodčí řízení bude probíhat v angličtině. Rozhodčí tribunál bude mít výhradní 
pravomoc k řešení jakéhokoli sporu souvisejícího s arbitrabilitou, včetně případného sporu týkajícího se této 
smlouvy EULA nebo rozsahu, použitelnosti, významu a vymahatelnosti této arbitrážní doložky. Rozhodčí tribunál 
bude moci uložit jakékoli opatření, které by mohl uložit soud, mimo jiné včetně předběžného opatření, nápravy 
a konkrétního plnění. Nález rozhodčího tribunálu bude ihned po vydání konečný a závazný a rozhodnutí o nálezu 
může být vydáno u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Pokud bude jakákoli část této dohody o rozhodčím řízení 
shledána nevynutitelnou, bude z ní nevynutitelná část odstraněna a zbývající podmínky rozhodčího řízení budou 
vynucovány. (Avšak v žádném případě nedojde ke skupinovému rozhodčímu řízení.) Žalobci z řad spotřebitelů 
(jednotlivci, jejichž transakce je určena pro osobní, rodinné nebo domácí použití) se mohou rozhodnout namísto 
využití rozhodčího řízení podat žalobu u soudu pro drobné žaloby. Poskytovatel licence ponese poplatky za 
rozhodčí řízení s jednotlivými spotřebiteli. Bez ohledu na výše uvedené se může Poskytovatel licence obrátit na 
příslušný vládní orgán nebo soud příslušné jurisdikce za účelem ochrany svých práv vyplývajících z této smlouvy 
EULA a získat soudní nebo předběžné opatření nebo uložení konkrétního plnění, na něž má nárok vůči Vám nebo 
jiné straně, a to však pouze za předpokladu, že taková správní či soudní autorita nebude mít právo či pravomoc 
vynést rozsudek nebo vydat nález (nebo nařídit vydání rozhodčího nálezu) ohledně náhrady škody, na níž může 
mít jedna ze stran nárok podle této smlouvy EULA. Toto právo a pravomoc zůstanou vyhrazeny výhradně 
rozhodčímu tribunálu při řízení v souladu s touto smlouvou. 
 
13.6. Práva třetích stran. Kromě toho, jak je výslovně uvedeno v této smlouvě EULA, nezakládá tato smlouva 
EULA žádná práva žádné osoby, která není její stranou, a žádná osoba, která není stranou této smlouvy EULA, 
nesmí prosazovat žádná z jejích ustanovení ani se spoléhat na žádné výjimky či omezení, která jsou v ní 
obsažena. 
 
13.7 Úplnost smlouvy. Potvrzujete, že jste si přečetli tuto smlouvu EULA, že jí rozumíte, že se zavazujete 
k dodržování jejích podmínek a že tato smlouva EULA je společně s Objednacími podmínkami, do kterých 
může být tato smlouva EULA začleněna, úplným a jediným prohlášením o dohodě mezi Vámi 
a Poskytovatelem licence ohledně Vašeho používání Softwaru. Veškerý obsah začleněný do této smlouvy 
EULA odkazem je v plném rozsahu nedílnou součástí této smlouvy EULA a na vyžádání je Vám k dispozici 
ve fyzické podobě. Předtištěné podmínky uvedené na Vaší objednávce nebo jakémkoli jiném dokumentu, 
který nebude vystaven nebo podepsán Poskytovatelem licence nebo společností Dell, se na Software 
nevztahují. Prohlašujete, že jste se při přijímání této smlouvy EULA nespoléhali na žádná vyjádření ani 
prohlášení, která se neobjevují v této smlouvě EULA. 

http://www.adrchambers.com/

