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Licenční smlouva k softwaru SUSE®
TUTO SMLOUVU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE. ZAKOUPENÍM, NAINSTALOVÁNÍM A POUŽITÍM
TOHOTO SOFTWARU (VČETNĚ JEHO KOMPONENT) VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI A ROZUMÍTE JÍ. POKUD
S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI
NEPOUŽÍVEJTE. OSOBA JEDNAJÍCÍ JMÉNEM JINÉHO SUBJEKTU POTVRZUJE, ŽE MÁ ZMOCNĚNÍ TUTO
SMLOUVU JMÉNEM TOHOTO SUBJEKTU UZAVŘÍT.
Tato licenční smlouva k softwaru SUSE (dále „Smlouva“) je právní smlouvou mezi Vámi (ať jste právnickou či
fyzickou osobou) a společností SUSE LLC (dále „SUSE“). Softwarový produkt uvedený v názvu této Smlouvy,
jeho struktura, uspořádání a doprovodná dokumentace (souhrnně nazývané „Software“) jsou chráněny zákony o
autorských právech a dohodami mezi Spojenými státy a jinými zeměmi a jsou předmětem podmínek této
Smlouvy. Případné úpravy, aktualizace, vylepšení a vyšší verze Softwaru, které si stáhnete nebo dostanete, aniž
by bylo výslovně uvedeno, že se jich týká licenční smlouva k softwaru SUSE, jsou rovněž Softwarem a řídí se
touto Smlouvou.
LICENCE. Software i každou z jeho komponent vlastní společnost SUSE nebo jiný poskytovatel licence a obojí
je chráněno zákony o autorských právech a dalšími příslušnými zákony. Za dodržení podmínek této Smlouvy
Vám SUSE uděluje trvalé, nepřevoditelné oprávnění s celosvětovou platností reprodukovat a používat kopie
Softwaru v rámci Vaší organizace (jak je vymezeno níže). Na řadu jednotlivých komponent, které jsou součástí
Softwaru, se vztahuje licence k produktu s otevřeným zdrojovým kódem uvedená v dokumentaci nebo ve
zdrojovém či binárním kódu dané komponenty. Tato Smlouva neomezuje Vaše práva daná takovou licencí ani
nenahrazuje podmínky či povinnosti, které dle dané licence platí pro použití některé konkrétní komponenty s
otevřeným zdrojovým kódem, ani s nimi není v rozporu.
Pojem „Organizace“ označuje právní subjekt s výjimkou subjektů dceřiných a přidružených, které existují
odděleně z důvodů daňových nebo právní subjektivity. Příkladem Organizace v soukromém sektoru je
společnost, sdružení nebo trust, s výjimkou poboček a přidružených organizací s vlastním daňovým
identifikačním číslem nebo identifikačním číslem společnosti. Příkladem Organizace ve veřejném sektoru může
být konkrétní vládní orgán nebo místní vládní úřad.
PŘEDPLATITELSKÉ SLUŽBY. Společnost SUSE prodává k Softwaru předplatitelské služby, v jejichž rámci
máte nárok na placenou technickou podporu a interní využití aktualizací Softwaru vydaných v předplaceném
období, za podmínek dané nabídky v rámci předplatitelských služeb. Poplatek účtovaný za předplatitelské
služby k tomuto Softwaru vychází z celkového počtu kusů Softwaru, které nasadíte, nainstalujete nebo použijete
(definici „kusy“ Softwaru uvádí společnost SUSE v příslušné předplatitelské nabídce).
ZNAČKY A ZNÁMKY. Tato Smlouva výslovně ani nevýslovně nezakládá udělení žádných práv ani licence k
žádné ochranné známce, obchodnímu názvu ani ochranné známce pro služby společnosti SUSE ani jejích
přidružených subjektů či poskytovatelů licence (dále „Známka“). Šíříte-li některou z komponent Softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, musíte odstranit všechny Známky s výjimkou těch, podle nichž se pozná, že
danou komponentu vlastní nebo k ní uděluje oprávnění společnost SUSE.
PODMÍNKY A OMEZENÍ
Společnost SUSE si vyhrazuje veškerá práva, která Vám nejsou výslovně udělena. Nesmíte: (1) zpětně
překládat, dekompilovat nebo analyzovat Software mimo rozsah výslovně povolený příslušnými zákony; (2)
převádět Software nebo svá licenční práva plynoucí z této Smlouvy, ať již vcelku nebo částečně.
SUSE nemá povinnost poskytovat podporu a provádět údržbu, pokud nezakoupíte nabídku, jejíž součástí služby
podpory a údržby výslovně jsou. Pokud takový nákup provedete a na konkrétní služby podpory či údržby se
nebude nevztahovat žádná samostatná smlouva, poskytování takových služeb podpory či údržby („Služby“) se
bude řídit podmínkami této Smlouvy. Další informace ohledně stávající nabídky podpory od společnosti SUSE
naleznete na stránkách http://www.suse.com/support.

VLASTNICKÁ PRÁVA
Na Vaši osobu se nepřevádí žádné vlastnické právo ani vlastnictví Softwaru. Společnost SUSE i její
poskytovatelé licence si ponechávají veškerá práva, nároky a podíl na právech k duševnímu vlastnictví Softwaru
a Služeb, včetně jejich případných úprav a kopií. Veškeré materiály, které získáte v rámci Služeb a k nimž
nejsou připojeny podmínky výslovně nahrazující tuto Smlouvu, jsou považovány za Software a řídí se touto
Smlouvou. K používání Softwaru získáváte pouze podmíněnou licenci. K Softwaru je Vám udělena licence (není
Vám prodáván).
OMEZENÁ ZÁRUKA
Software se poskytuje a drží na základě licence „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať
výslovných či nevýslovných, a to v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony, což se týká i
případných nevýslovných záruk prodejnosti, neporušování práv a vhodnosti pro konkrétní účel, pakliže není
dohodnuto jinak v rámci zvláštní písemné smlouvy se společností SUSE či stanoveno jinak v podmínkách
licence připojené ke konkrétní komponentě. Po dobu šedesáti (60) dnů od data dodání společnost SUSE
zaručuje, že se na médiu, na němž je Software dodán, nevyskytnou žádné fyzické vady, bude-li použito běžným
způsobem. Je-li v šedesátidenní (60denní) záruční době vadná věc společnosti SUSE vrácena nebo jí nahlásíte
neshodu, SUSE dané médium dle vlastního uvážení buďto vymění, nebo Vám vrátí poplatek, který jste za
médium uhradili. Tato záruka se vztahuje pouze na média poskytnutá společností SUSE. Jakékoli neoprávněné
použití nebo úpravy Softwaru ruší platnost této záruky.
Další Služby. SUSE zaručuje, že poradenské služby a služby technické podpory případně zakoupené bez
zvláštní písemné smlouvy budou dodány profesionálním způsobem a v souladu s obecně přijímanými oborovými
standardy. Tato záruka platí po dobu devadesáti (90) dnů od dodání Služeb. Při případném porušení této záruky
bude jedinou povinností společnosti SUSE Služby buďto napravit tak, aby této záruce vyhověly, nebo, pokud se
tak rozhodne, vrátit částku, kterou jste společnosti SUSE zaplatili za část Služeb, která této záruce nevyhovuje.
Protože při poskytování technických služeb může dojít k pozměnění nebo zničení souborů, souhlasíte s tím, že
podniknete příslušná opatření a své systémy izolujete a pořídíte jejich zálohu.
SOFTWARE NEBYL NAVRŽEN, VYTVOŘEN ANI URČEN K POUŽITÍ NEBO DISTRIBUCI V RÁMCI ŘÍDÍCÍCH
ZAŘÍZENÍ ON-LINE V RIZIKOVÝCH PROSTŘEDÍCH VYŽADUJÍCÍCH BEZPORUCHOVÝ PROVOZ, JAKO
JSOU OVLÁDACÍ SYSTÉMY JADERNÝCH ELEKTRÁREN, LETECKÉ NAVIGAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ NEBO
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY, PŘÍSTROJE PRO PŘÍMOU PODPORU ŽIVOTA, ZBROJNÍ SYSTÉMY NEBO DALŠÍ
POUŽITÍ, KDE BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO PŘÍMO ZPŮSOBIT SMRT, ZRANĚNÍ NEBO TĚŽKOU
TĚLESNOU NEBO EKOLOGICKOU ÚJMU.
SOFTWARE JE KOMPATIBILNÍ POUZE S URČITÝMI POČÍTAČI A OPERAČNÍMI SYSTÉMY. ZÁRUKA NA
SOFTWARE NEPLATÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE POUŽIT V NEKOMPATIBILNÍM SYSTÉMU. Chcete-li získat
informace ohledně kompatibility, telefonicky kontaktujte společnost SUSE nebo svého prodejce.
Produkty, které nejsou produkty společnosti SUSE. Software může obsahovat nebo být dodáván s hardwarem
nebo jinými softwarovými programy a službami, které prodává či na ně uděluje licenci jiný subjekt než SUSE.
SPOLEČNOST SUSE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PRODUKTY ANI SLUŽBY, KTERÉ NEJSOU OD NÍ.
VŠECHNY TAKOVÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. JSOU-LI K
PRODUKTŮM, KTERÉ NEPOSKYTUJE SAMA SPOLEČNOST SUSE, NABÍZENY NĚJAKÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY,
PAK JE NABÍZÍ POSKYTOVATEL LICENCE K DANÉMU PRODUKTU PODLE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH
ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.
NENÍ-LI ZÁKONEM STANOVENO JINAK, SPOLEČNOST SUSE ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ
NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL,
PRÁVNÍHO NÁROKU NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SUSE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A NEČINÍ
ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI SLIB, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE.
SUSE NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE ČI SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY A ŽE BUDOU FUNGOVAT
BEZ PŘERUŠENÍ. Některé právní řády neumožňují určitá odmítnutí a omezení záruk, takže se na vás nemusí

vztahovat některé části výše uvedených omezení. Omezená záruka vám dává určitá práva a kromě nich můžete
mít i další práva, která se liší v závislosti na státu nebo jurisdikci.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
(a) Následné ztráty. SPOLEČNOST SUSE ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
A ZAMĚSTNANCI NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNOU NÁHRADU ŠKODY, AŤ JE
TATO ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÁ, NÁSLEDNÁ, NEPŘÍMÁ, HOSPODÁŘSKÁ ČI TRESTNÍ NEBO SE TÝKÁ
ODPOVĚDNOSTI Z CIVILNÍCH DELIKTŮ, KTERÁ VZNIKNE V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO
NEMOŽNOSTI POUŽÍT SOFTWARE ČI SLUŽBY, COŽ SE MIMO JINÉ TÝKÁ I UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH
OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO ZTRÁTY DAT, AČKOLIV TŘEBA BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY
A JEJÍ NÁHRADY INFORMOVÁNI.
(b) Přímé škody. SPOLEČNOSTI SUSE NEVZNIKNE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU
PŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA MAJETKU ČI OSOBĚ (AŤ SE TAK STANE JEDNOU ČI V ŘADĚ PŘÍPADŮ),
KTERÁ BY PŘEVYŠOVALA 1,25NÁSOBEK ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA SOFTWARE NEBO
SLUŽBY, V SOUVISLOSTI S NIMIŽ NÁROK VZNIKL [POKUD JSTE SOFTWARE NEBO SLUŽBY DOSTALI
ZDARMA, PAK TATO ODPOVĚDNOST NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 50 USD]. Výše uvedená vyloučení a omezení
neplatí v případě nároků souvisejících se smrtí nebo zraněním. V jurisdikcích, kde není vyloučení nebo omezení
odpovědnosti za náhradu škody povoleno, bude odpovědnost společnosti SUSE omezena nebo vyloučena
v maximálním rozsahu, který v dané jurisdikci povolen je.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Podmínky:
Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy legální cestou získáte software, a je automaticky ukončena ve chvíli,
kdy porušíte kteroukoliv z jejích podmínek.
Ověření.
Společnost SUSE u Vás může na vlastní náklady, během Vaší běžné pracovní doby a na základě oznámení
sděleného patnáct (15) dní předem, provést každoroční audit používání Softwaru a Dokumentace, aby ověřila
dodržování této Smlouvy. Potvrzujete, že zavedete vnitřní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k
neoprávněnému přístupu k Softwaru ani jeho neoprávněnému kopírování, šíření, instalování nebo použití. Dále
souhlasíte, že povedete záznamy, na jejichž základě je možno prokázat dodržování této Smlouvy, a že
společnosti SUSE na její žádost poskytnete a potvrdíte metriky a přehledy založené na těchto záznamech a
doložíte jak počet kopií (podle produktu a verze), tak síťové architektury, pokud by se eventuelně mohly týkat
udělování licencí na Software a jeho nasazení u Vás. Poskytnete společnosti SUSE nebo oprávněnému
zástupci přístup k záznamům, hardwaru a zaměstnancům, aby bylo možné audit provést. Pokud společnost
SUSE či její oprávněný zástupce předloží odpovídající písemný závazek k ochraně Vašich důvěrných informací,
budete při auditu plně spolupracovat a poskytnete veškerou potřebnou pomoc a přístup k záznamům a
počítačům. Pokud bude během auditu zjištěno, že máte instalaci bez licence nebo se u Vás Software či přístup k
němu využívá bez licence nebo se tak stalo v minulosti, urychleně si všechny potřebné licence opatříte. Bude-li
zjištěn závažný nedostatek v počtu licencí ve výši 5 % nebo více, musíte společnosti SUSE uhradit náklady
spojené s auditem a do 30 dnů pořídit další potřebné licence, a to bez nároku na jakoukoliv jinak platnou slevu.
Testování produktu.
Toto omezení testování produktu se vás týká, pouze pokud jste vývojář softwaru nebo poskytovatel licence nebo
pokud provádíte testování softwaru podle pokynů nebo jménem vývojáře nebo poskytovatele licence. Bez
předchozího písemného svolení společnosti SUSE, které nebude bezdůvodně odmítáno, nesmíte zveřejnit ani
sdělit žádné třetí straně výsledky referenčního testování Softwaru. Pokud jste poskytovatelem licence produktů,
které jsou funkčně podobné nebo konkurují Softwaru („Podobné produkty“) nebo jednáte jménem takového
poskytovatele licence a zveřejníte nebo sdělíte informace o referenčním testování Softwaru v rozporu s tímto
omezením, má společnost SUSE právo provést referenční testování na Podobných produktech a sdělit a
zveřejnit informace o tomto testování a Vy tímto prohlašujete, že máte oprávnění toto právo společnosti SUSE
poskytnout. To platí bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení v licenční smlouvě koncového uživatele
Podobného produktu a bez ohledu na další opravné prostředky, které může společnost SUSE případně využít.

Převod.
Převod ani postoupení této Smlouvy není možný bez předchozího písemného souhlasu společnosti SUSE.
Právo a právní řád:
Tato smlouva se řídí zákony státu Utah v USA. Jakýkoliv právní úkon související s touto smlouvou může být
přednesen pouze soudům příslušného právního řádu státu Utah. Pokud je vaše hlavní sídlo v zemi, která je
členskou zemí Evropské unie nebo Evropské asociace volného obchodu, řídí se smlouva zákony této země a
jakýkoliv právní úkon může být přednesen pouze soudům s příslušnou soudní pravomocí vyplývající z právního
řádu této země.
Úplnost smlouvy.
Tato Smlouva zakládá úplné ujednání a dohodu mezi Vámi a společností SUSE. Může být doplněna nebo
změněna pouze písemnou dohodou, s níž souhlasíte Vy i oprávněný zástupce společnosti SUSE. ŽÁDNÝ
POSKYTOVATEL LICENCE, DISTRIBUTOR, PRODEJCE, MALOOBCHODNÍK, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ANI
ZAMĚSTNANEC NENÍ OPRÁVNĚN TUTO SMLOUVU UPRAVOVAT ANI ČINIT PROHLÁŠENÍ NEBO SLIBY,
KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY NEBO SE OD NICH LIŠÍ.
Zřeknutí se práv:
Zřeknutí se jakéhokoliv práva stanoveného touto smlouvou nabude platnosti teprve v písemné formě,
podepsané řádným a oprávněným zástupcem zavazující se strany. Zřeknutí se kteréhokoliv minulého nebo
současného práva vzniklého z porušení smlouvy nebo jejího neplnění nebude pokládáno za zřeknutí se
žádného z budoucích práv zajištěných touto smlouvou.
Oddělitelnost:
Pokud je kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo právně neúčinné, bude toto ustanovení vykládáno,
omezeno, pozměněno nebo, je-li to nutné, odděleno v potřebném rozsahu tak, aby byla odstraněna jeho
neplatnost nebo právní neúčinnost. Další ustanovení smlouvy zůstávají tímto nedotčená.
Splnění exportních požadavků.
Jakékoliv produkty nebo technické informace, které jsou poskytovány v rámci této smlouvy, mohou být
předmětem kontrol exportu USA a obchodních zákonů jiných zemí. Smluvní strany se zavazují dodržovat
veškerá exportní omezení a získat jakékoliv licence nebo exportní klasifikace potřebné k exportu, reexportu
nebo importu zboží. Smluvní strany se zavazují neexportovat ani nereexportovat subjektům uvedeným
v platném seznamu subjektů vyloučených z exportu, do zemí, na které je uvaleno embargo, ani do teroristických
zemí podle exportních zákonů USA. Smluvní strany nepoužijí dodané produkty k zakázanému použití v
jaderných, raketových nebo chemických a biologických zbraních. Než začnete z USA vyvážet produkty
společnosti SUSE, informujte se na webových stránkách www.bis.doc.gov amerického Úřadu pro průmysl a
bezpečnost (Bureau of Industry and Security). Další informace o vývozu softwaru společnosti SUSE najdete na
adrese http://www.suse.com/company/legal/. Společnost SUSE vám na požádání poskytne konkrétní informace
o příslušných omezeních. SUSE však nepřijímá žádnou zodpovědnost v případě, že si neopatříte potřebné
povolení k vývozu.
Omezení práv správních orgánů USA.
Použití, kopírování a sdělování ze strany správních orgánů USA je předmětem omezení daných souborem
pravidel FAR 52.227-14 (červen 1987) Alternate III (červen 1987), FAR 52.227-19 (červen 1987) a DFARS
252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995) a příslušných následných ustanovení.
Dodavatelem/výrobcem je společnost SUSE LLC, 404 Wyman Street, Suite 390, Waltham, MA 02451, USA.
Jiné. Uplatnění Konvence OSN o smlouvách v mezinárodním obchodu se zbožím je tímto výslovně vyloučeno.
©2013 SUSE LLC nebo přidružené subjekty této společnosti. Všechna práva vyhrazena.
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