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Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem 

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ.  ČLÁNEK 8 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE 

ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA 

INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ, OMEZUJE VAŠI SCHOPNOST DOMÁHAT SE 

NÁPRAVY U SOUDU A ZBAVUJE VÁS PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÝCH 

ŽALOB, HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ O URČITÝCH 

SPORECH PŘED POROTNÍMI SOUDY.  

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva“) je právním ujednáním mezi 

vámi jakožto fyzickou osobou nebo jediným subjektem (dále jen „vy“) a společností Western 

Digital Technologies, Inc., jejími dceřinými společnostmi a přidruženými organizacemi (dále 

souhrnně jen „společnost WDT“), kterým se řídí vaše používání softwaru a související 

internetové nebo elektronické dokumentace společnosti WDT (tento software a dokumentace 

dále souhrnně jen „software“), a případně i vaše používání softwaru určeného pro hardwarová 

zařízení a produkty společnosti WDT, včetně multimediálních přehrávačů značky WDT (dále jen 

„zařízení společnosti WDT“).   

 

INSTALACÍ, AKTIVACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU 

NEBO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT, V NĚMŽ JE SOFTWARE OBSAŽEN, 

VYJADŘUJETE SOUHLAS SE ZÁVAZNOSTÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY, NA 

JEJICHŽ ZÁKLADĚ VÁM SPOLEČNOST WDT LICENCI UDĚLUJE, A SE 

ZÁVAZNOSTÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WDT, KTERÉ 

JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY NA ZÁKLADĚ ODKAZU UVEDENÉHO 

V ČLÁNKU 4. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, 

SOFTWARE ANI ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT, V NĚMŽ JE SOFTWARE 

OBSAŽEN, NEINSTALUJTE, NEAKTIVUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. 
Kromě případů, které vymezují ustanovení článku 8 této smlouvy, je společnost WDT oprávněna 

tuto smlouvu příležitostně měnit a provedené změny vám oznamovat, a to včetně 

prostřednictvím jejich vyvěšení na internetových stránkách společnosti WDT (k dispozici na 

internetové adrese http://www.wdc.com/company/legal/), přičemž vy souhlasíte s tím, že 

oznámením provedených změn jejich vyvěšením na internetových stránkách společnosti WDT 

vám společnost WDT poskytuje příležitost se s veškerými změnami této smlouvy seznámit. 

Budete-li software po jakémkoli takovém oznámení používat i nadále, vyjádříte tím souhlas se 

závazností jakékoli takto provedené změny této smlouvy. 

 

1. UDĚLENÍ LICENCE 

Získáváte pouze licenci k používání softwaru, software není předmětem prodeje. S výhradou 

podmínek této smlouvy vám tímto společnost WDT uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou (s 

výhradou ustanovení článku 13), nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci k používání 

softwaru pro vaše osobní nebo interní účely; za předpokladu, že software jste oprávněni používat 

pouze se svým zařízením společnosti WDT jako jeden integrovaný celek.    

 

2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 

Berete na vědomí, že software je chráněn autorskými právy i dalšími právy duševního vlastnictví 

a majetkovými právy. Společnost WDT a její poskytovatelé licencí z řad třetích stran (dále jen 
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„poskytovatelé licencí“) si veškerá tato práva ve vztahu k softwaru, kromě licence vám výslovně 

udělené podle článku 1, vyhrazují. Kromě této výslovné licence se vám neuděluje, nepostupuje 

ani se na vás nepřevádí žádné právo, nárok, zájem ani licence k softwaru, a to ani implicitně ani 

z důvodu překážky uplatnění žalobního nároku ani jinak. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat 

žádné kroky, které by práva společnosti WDT nebo jejích poskytovatelů licencí ve vztahu 

k softwaru jakýmkoli způsobem narušovaly.  Vaše používání softwaru vám může umožňovat 

stahovat a používat software třetích stran nebo prostřednictvím softwaru můžete získávat přístup 

k obsahu třetích stran (tento software a obsah dále souhrnně jen „obsah třetích stran“).  Rovněž 

berete na vědomí, že veškerý obsah třetích stran je majetkem příslušných vlastníků obsahu 

třetích stran a může být chráněn příslušným autorským právem i dalšími právy duševního 

vlastnictví. Ani podle této smlouvy ani na základě používání softwaru k získávání přístupu 

k obsahu třetích stran nezískáváte ve vztahu k tomuto obsahu třetích stran žádná práva. Žádný 

obsah třetích stran nejste oprávněni používat způsobem, který příslušný poskytovatel služeb 

(dále jen „poskytovatel služeb“) nebo vlastník obsahu třetích stran neschválil. Vaší odpovědností 

je zajistit, abyste používáním softwaru k získávání přístupu, reprodukování, zobrazování nebo 

jinému používání obsahu třetích stran neporušovali žádná práva duševního vlastnictví třetích 

stran.  

 

Společnost WDT a její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo přístup k jakémukoli obsahu 

třetích stran nebo souvisejícím službám prostřednictvím softwaru a zařízení společnosti WDT 

kdykoli bez předchozího upozornění upravit, změnit, omezit, odstranit, pozastavit a znemožnit či 

ukončit a vyhrazují si právo prostřednictvím softwaru zobrazovat reklamní a propagační sdělení 

bez ohledu na to, zda je software obsažen v obsahu třetích stran, uživatelských rozhraních nebo 

jinak. Poskytovatele služeb je společnost WDT oprávněna kdykoli přidávat či odstraňovat na 

základě vlastního uvážení. Berete na vědomí, že pro přístup nebo používání určitého obsahu 

třetích stran prostřednictvím softwaru a zařízení společnosti WDT může být nutné, abyste měli 

přístup k internetu, abyste si nainstalovali určité aktualizace (jak jsou vymezeny v této smlouvě) 

nebo abyste s příslušným poskytovatelem služeb uzavřeli smlouvu, na jejímž základě můžete být 

povinni poskytovateli služeb za určitý obsah třetích stran a související služby hradit poplatky. 

Zařízení společnosti WDT jste oprávněni používat pouze pro přístup a zobrazování takového 

obsahu třetích stran, k jehož přístupu a zobrazování jste oprávněni, a sice v souladu se všemi 

podmínkami smlouvy uzavřené s příslušným poskytovatelem služeb nebo podmínkami ve vztahu 

k používání, kterými se váš přístup a používání obsahu třetích stran a souvisejících služeb řídí. 

Na jakýkoli obsah třetích stran nebo jiné materiály poskytovatelem služeb poskytnuté (včetně 

jakéhokoli softwaru) se v plném rozsahu vztahují stejná práva a omezení jako na software podle 

této smlouvy, s výjimkou případů, kdy (a) vám přidružený poskytovatel služeb výslovně udělí 

jiná práva a kdy (b) jste své nároky vyplývající z jakékoli záruky nebo odpovědnosti oprávněni 

uplatňovat pouze u tohoto přidruženého poskytovatele služeb, a nikoli u společnosti WDT. 

 

3. OMEZENÍ 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete: (a) software reprodukovat jinak, než je 

výslovně dovoleno podle článku 1; (b) software upravovat, přizpůsobovat, překládat ani vytvářet 

žádná díla od softwaru odvozená; (c) snažit se žádnými prostředky ani žádným způsobem 

obcházet či deaktivovat software ani žádné technologické prvky či opatření v softwaru 

zabudované; (d) snažit se software rozebrat, zpětně analyzovat ani jinak získat zdrojový kód 

softwaru; (e) software distribuovat, zadlužovat, prodávat, najímat, pronajímat, sublicencovat ani 

jinak převádět, uveřejňovat ani zpřístupňovat žádné třetí straně (jinak, než je výslovně dovoleno 
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podle článku 13); (f) odstraňovat ani pozměňovat žádnou ochrannou známku, logo, sdělení o 

autorských či dalších majetkových právech, popisky, symboly ani štítky v softwaru zabudované, 

k softwaru připojené nebo v souvislosti se softwarem používané; ani (g) za použití softwaru 

žádným způsobem napomáhat při porušování práv duševního vlastnictví třetích stran, mimo jiné 

včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a patentů nebo platných 

zákonů zemí, v nichž software používáte, mimo jiné včetně pomluvy, nactiutrhání, nemravného 

jednání a porušení práva na soukromí. 

 

V některých případech může software pracovat se zařízeními vyrobenými jiným výrobcem než 

WDT (dále jen jiná než WDT zařízení). Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že WDT nenese 

odpovědnost a neručí za kvalitu nebo fungování těchto jiných než WDT zařízení. Dále berete na 

vědomí, že WTD může nabídnout podporu pouze pro některá jiná než WDT zařízení; WDT 

nezaručuje, že zakoupený software je, bude nebo zůstane kompatibilní s jakýmikoli jinými než 

WDT zařízeními. 

 

4. AKTUALIZACE, OSOBNĚ NEIDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE 

Berete na vědomí, že společnost WDT není povinna vám v souvislosti s aktualizacemi (jak jsou 

vymezeny níže) softwaru poskytovat žádnou podporu. Společnost WDT je však oprávněna 

příležitostně vydávat aktualizované verze softwaru, přičemž software se může prostřednictvím 

internetu automaticky připojovat k serverům společnosti WDT nebo třetích stran a zjišťovat, zda 

nejsou k dispozici aktualizace softwaru, jako např. opravy programových chyb, záplaty, 

vylepšení, zdokonalené funkce, doplňky a nové verze (dále souhrnně jen „aktualizace“), a může 

buď (a) automaticky elektronicky aktualizovat tu verzi softwaru, kterou na svém osobním 

zařízení používáte, nebo (b) vám nabídnout možnost, abyste si tyto aktualizace stáhli ručně. 

Instalováním softwaru a nedeaktivováním případného automatického zjišťování dostupných 

aktualizací vyjadřujete souhlas s automatickým vyžadováním a přijímáním aktualizací ze serverů 

společnosti WDT nebo třetích stran, přičemž i pro tyto aktualizace budou platit podmínky této 

smlouvy.   

Software může obsahovat prvky automatické komunikace, které společnosti WDT a jejím 

poskytovatelům datových analýz z řad třetích stran předávají určité osobně neidentifikovatelné 

informace v souvislosti s provozem softwaru.  Součástí těchto informací mohou být informace o 

nastavení softwaru, vámi používaných verzích softwaru a další informace uvedené v Zásadách 

ochrany osobních údajů společnosti WDT (k dispozici na níže uvedené internetové adrese). 

Společnost WDT a její poskytovatelé datových analýz jsou oprávněni tyto informace používat 

k výzkumným účelům, včetně statistických analýz celkového chování zákazníků.  Dále berete na 

vědomí, že společnost WDT neodpovídá za žádné informace (včetně osobně identifikovatelných 

informací), které případně sdílíte s poskytovatelem služeb nebo vlastníkem obsahu třetích stran, 

ani v tomto směru nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky.  Chránit informace, které 

poskytnete poskytovateli služeb nebo vlastníkovi obsahu třetích stran, je odpovědností tohoto 

poskytovatele služeb nebo vlastníka obsahu třetích stran. 

Více informací o používání shromažďovaných informací viz Zásady ochrany osobních údajů 

společnosti WDT, které jsou k dispozici na internetové adrese 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx.  Rovněž s podmínkami těchto 

Zásad ochrany osobních údajů společnosti WDT, které jsou součástí této smlouvy na základě 

příslušného odkazu, souhlasíte. 
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5. REGISTRAČNÍ INFORMACE 

V rámci procesu registrace jakéhokoli zařízení společnosti WDT je společnost WDT oprávněna 

požadovat informace s registrací související, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. 

Poskytnutím těchto informací vyjadřujete souhlas s jejich shromažďováním a používáním ze 

strany společnosti WDT k zasílání nereklamních sdělení ohledně jakéhokoli zařízení společnosti 

WDT, včetně oznámení o dostupných aktualizacích, produktech stahovaných z oběhu nebo 

bezpečnostních obavách. V rámci registrace budete mít rovněž možnost se přihlásit k odběru 

reklamních e-mailů a materiálů od společnosti WDT a jejích obchodních partnerů. Přihlášením 

se k odběru vyjadřujete souhlas s tím, aby vám společnost WDT a její obchodní partneři takové 

reklamní materiály zasílali, dokud nevyužijete možnosti se od odběru těchto sdělení odhlásit.  

Používání osobně identifikovatelných informací ze strany společnosti WDT se řídí Zásadami 

ochrany osobních údajů společnosti WDT. 

6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY 

SOFTWARE A VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍCH STRAN I SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT 

PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT, 

SE VÁM POSKYTUJÍ VE STAVU „JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. V 

MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA ODMÍTÁ 

SPOLEČNOST WDT, JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ 

VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI 

IMPLICITNÍCH ZÁRUK VE VZTAHU K PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU 

ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN. 

SPOLEČNOST WDT NEGARANTUJE, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE 

POŽADAVKY ANI, ŽE BUDE FUNGOVAT BEZCHYBNĚ. TO ZNAMENÁ, ŽE 

SPOLEČNOST WDT NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE 

VZTAHU K JAKÉMUKOLI OBSAHU TŘETÍCH STRAN I VE VZTAHU K JAKÝMKOLI 

KROKŮM ČI OPOMENUTÍM ZE STRANY POSKYTOVATELE SLUŽEB NEBO 

VLASTNÍKA OBSAHU TŘETÍCH STRAN.  VEŠKERÁ RIZIKA, KTERÁ Z POUŽÍVÁNÍ 

NEBO VÝKONU SOFTWARU VYPLÝVAJÍ, ZŮSTÁVAJÍ NA VAŠÍ STRANĚ. ROZUMÍTE 

TOMU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI SOFTWARE, OBSAH TŘETÍCH STRAN ČI 

DATA, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU STAHUJETE NEBO JINAK 

ZÍSKÁVÁTE, STAHUJETE NEBO ZÍSKÁVÁTE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A 

NA VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NA 

VAŠEM POČÍTAČI, ZAŘÍZENÍ, TELEVIZORU, SYSTÉMU ČI SÍTI, VČETNĚ JAKÉKOLI 

ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT, LEŽÍ NA VAŠÍ STRANĚ. VÝŠE UVEDENÉ 

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NENÍ ÚPRAVOU, VÝKLADEM ANI ZMĚNOU PLATNÉ 

ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

WDT VZTAHUJE. 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA NEPONESE 

SPOLEČNOST WDT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ 

ANI JINÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŠLÉHO 

ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DAT, SELHÁNÍ ČI 
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NEFUNKČNOSTI POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ FINANČNÍ 

ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU 

NEBO NEMOŽNOSTI SOFTWARE POUŽÍVAT, I KDYBY SPOLEČNOST WDT BYLA O 

MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UVĚDOMENA. JELIKOŽ ZÁKONY 

NĚKTERÝCH ZEMÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI 

VEDLEJŠÍ ŠKODY NEUMOŽŇUJÍ, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ 

VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WDT VŮČI VÁM ZA 

VEŠKERÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 

NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VE VÝŠI 5 AMERICKÝCH DOLARŮ. VÝŠE UVEDENÁ 

OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ V MAXIMÁLNÍM 

ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA, I KDYBY JAKÁKOLI NÁPRAVA 

NESPLNILA SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. 

SPOLEČNOST WDT NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKAZY ANI KONTAMINACI 

VAŠEHO SYSTÉMU, POŠKOZENÍ VAŠEHO SYSTÉMU ANI PRODLEVY, 

NEPŘESNOSTI, CHYBY ČI OPOMENUTÍ VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM 

POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO OBSAHU ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.  SOFTWARE 

ANI ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT NEJSOU URČENY K POUŽITÍ PŘI OBSLUZE 

JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ LETECKÉ NAVIGACE ČI KOMUNIKACE, 

ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU ANI ŽÁDNÝCH JINÝCH ZAŘÍZENÍ, 

V JEJICHŽ PŘÍPADĚ BY SELHÁNÍ SOFTWARU, OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEBO 

ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT MOHLO MÍT ZA NÁSLEDEK ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ OSOB 

NEBO ZÁVAŽNÉ HMOTNÉ ŠKODY ČI ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.  

8. SPORY, ZÁVAZNOST INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A 

ODMÍTNUTÍ HROMADNÝCH ŽALOB A HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ   

           

8.1 Spory.  Ustanovení tohoto článku 8 platí pro veškeré spory mezi vámi a 

společností WDT.  Pro potřeby tohoto článku 8 a s výhradou výjimky zde uvedené se pojmem 

„spor“ rozumí jakýkoli spor, nárok či žaloba mezi vámi a společností WDT vyplývající nebo 

související se softwarem, zařízeními společnosti WDT, touto smlouvou nebo jinými transakcemi 

mezi vámi a společností WDT bez ohledu na to, zda vychází ze smlouvy, záruky, nepravdivého 

prohlášení, podvodu, porušení práva, úmyslného porušení práva, zákona, předpisu, nařízení nebo 

má jakýkoli jiný právní či ekvitní základ, a při výkladu se tomuto pojmu připisuje nejširší 

význam, jaký je podle práva přípustný.  VY I SPOLEČNOST WDT SOUHLASÍTE S TÍM, 

ŽE POJEM „SPOR“, JAK JE VYMEZEN V TÉTO SMLOUVĚ, NEZAHRNUJE ŽÁDNÝ 

NÁROK ANI SKUTKOVOU A PRÁVNÍ PODSTATU ŽALOBY TÝKAJÍCÍ SE 

VYMÁHÁNÍ NEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, PRÁV 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI WDT ANI PRÁV DUŠEVNÍHO 

VLASTNICTVÍ POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OBOU STRAN, VČETNĚ NÁROKŮ 

TÝKAJÍCÍCH SE (A) ODCIZENÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, (B) PORUŠENÍ 

PATENTU, (C) PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ AUTORSKÉHO PRÁVA A (D) PORUŠENÍ A 

OSLABENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY. 

8.2 Závaznost rozhodčího řízení.  Vy i společnost WDT dále souhlasíte s tím, že: 

(a) veškeré spory mezi stranami se budou řešit v rozhodčím řízení podle ustanovení této 

smlouvy, (b) tato smlouva připomíná transakci v mezistátním obchodním styku, (c) výklad a 

vymáhání tohoto článku 8 se řídí ustanoveními federálního zákona o rozhodčím řízení (zákon č. 
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9 sbírky zákonů USA, § 1 a násl.) a (d) že tento článek 8 zůstává v platnosti i po ukončení 

platnosti této smlouvy.  Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni podat individuální žalobu 

u soudu, který ve vašem státě či obci řeší drobné nároky, očekává-li se projednání této žaloby 

pouze u tohoto soudu. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZNAMENÁ, ŽE SE ZŘÍKÁTE SVÉHO 

PRÁVA NA SOUDCE ČI POROTU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ, A VAŠE DŮVODY PRO 

ODVOLÁNÍ JSOU OMEZENÉ. Rozhodce je oprávněn vám přiznat stejnou náhradu škody, 

jakou by vám mohl přiznat příslušný soud, přičemž rozhodčí nález v podobě prohlášení nebo 

příkazu/zákazu je rozhodce oprávněn vydat pouze ve prospěch individuální strany domáhající se 

nápravy a pouze v rozsahu nezbytném k zajištění takové nápravy, jakou individuální nárok této 

strany zaručuje. Rozhodnutí rozhodce bude definitivní a vymahatelné kterýmkoli soudem, do 

jehož soudní pravomoci strany spadají.   

8.3 Oznámení o existenci sporu. V případě sporu jste vy nebo společnost WDT 

povinni nejprve zaslat druhé straně oznámení o existenci sporu, jehož součástí musí být písemné 

vyjádření s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany, která takové oznámení činí; 

skutečností, z nichž příslušný spor vyplývá; a požadované nápravy (dále jen „oznámení o 

existenci sporu“). Oznámení o existenci sporu určené společnosti WDT je nutné zaslat na adresu: 

Western Digital Technologies, Inc., K RUKÁM: Právní oddělení, 3355 Michelson Drive, Suite 

100, Irvine, CA 92612, USA (dále jen „adresa společnosti WDT pro zasílání oznámení“).  

Oznámení o existenci sporu určené vám bude v podobě notářsky ověřeného dopisu zasláno na 

vaši poslední registrovanou či společností WDT jinak evidovanou adresu. Nedosáhnete-li vy a 

společnost WDT ohledně řešení příslušného sporu dohody do šedesáti (60) dnů od obdržení 

oznámení o existenci sporu, budete vy nebo společnost WDT oprávněni zahájit rozhodčí řízení 

podle tohoto článku 8. Obě strany souhlasí s tím, že se po učinění a obdržení oznámení o 

existenci sporu pokusí jednáním v dobré víře příslušný spor vyřešit před zahájením rozhodčího 

řízení. 

8.4 ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÝCH ŽALOBÁCH A 

HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH.  VY I SPOLEČNOST WDT 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÁ ZE STRAN JE OPRÁVNĚNA VZNÁŠET PROTI 

DRUHÉ STRANĚ ŽALOBY POUZE Z POZICE JEDNOTLIVÉ OSOBY, A NIKOLI 

JAKO NAVRHOVATEL NEBO ČLEN SKUPINY OSOB V JAKÉMKOLI PŘÍPADNÉM 

HROMADNÉM NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ 

FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH HROMADNÝCH ŽALOB, HROMADNÝCH 

ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ NEBO SOUKROMÝCH ŽALOB VZNÁŠENÝCH 

PROSTŘEDNICTVÍM GENERÁLNÍHO PROKURÁTORA. V RÁMCI ROZHODČÍHO 

ŘÍZENÍ PODLE TOHOTO ČLÁNKU TUDÍŽ ROZHODCE NENÍ OPRÁVNĚN 

SPOJOVAT ANI SLUČOVAT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ STRANY BEZ 

PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH DOTČENÝCH STRAN ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. 

8.5 Rozhodčí řízení.  Rozhodne-li se některá ze stran rozhodčí řízení zahájit, bude se 

toto rozhodčí řízení řídit pravidly JAMS účinnými v době zahájení rozhodčího řízení (dále jen 

„pravidla JAMS“), které lze získat na internetové adrese http://www.jamsadr.com nebo 

telefonicky na čísle 1-800-352-526, a podle pravidel stanovených v této smlouvě. V případě 

rozporu mezi pravidly JAMS a pravidly stanovenými v této smlouvě mají přednost pravidla 

stanovená v této smlouvě. V rámci rozhodčího řízení jste oprávněni se domáhat veškerých forem 

nápravy, které máte jinak k dispozici podle federálních, státních či místních zákonů. Veškeré 

spory bude řešit jediný neutrální rozhodce, přičemž obě strany budou mít přiměřenou příležitost 
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se do výběru rozhodce zapojit.  Rozhodce je vázán podmínkami této smlouvy. S výjimkou 

záležitostí týkajících se vymahatelnosti rozhodčí doložky jsou veškeré záležitosti související 

s touto smlouvou, včetně rozsahu této smlouvy a řešitelnosti sporu v rozhodčím řízení, 

v rozhodovací kompetenci rozhodce. Máte právo se rozhodnout, že se rozhodčích slyšení budete 

účastnit po telefonu.  Rozhodčí slyšení, která se neuskuteční po telefonu, se budou konat v místě 

rozumně dostupném z místa vašeho hlavního pobytu, případně v okrese Orange ve státě 

Kalifornii, dle vašeho výběru.  

(a) Zahájení rozhodčího řízení.  Rozhodnete-li se vy nebo společnost WDT 

řešit spor v rozhodčím řízení, souhlasí obě strany s následujícím postupem: 

 

(i) Sepsání žaloby k rozhodčímu soudu. Žaloba musí obsahovat popis 

příslušného sporu a výši škody, jejíž náhrady se navrhovatel domáhá. Vzor žaloby 

k rozhodčímu soudu naleznete na internetové adrese http://www.jamsadr.com (dále jen 

„žaloba k rozhodčímu soudu“). 

(ii) Zaslání žaloby k rozhodčímu soudu ve třech vyhotoveních, plus 

příslušného přihlašovacího poplatku, na adresu:   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, USA 

 

(iii) Zaslání jednoho vyhotovení žaloby k rozhodčímu soudu druhé 

straně na stejnou adresu, jako je její adresa pro zasílání oznámení o existenci sporu, 

případně na adresu, na které se strany dohodnou jiným způsobem. 

(b) Formát slyšení.  V rámci všech formátů slyšení vydá rozhodce písemné 

rozhodnutí s vysvětlením nejdůležitějších zjištění a závěrů, na nichž se případný rozhodčí nález 

zakládá.  V průběhu rozhodčího řízení nebude rozhodci sdělována výše žádné nabídky na 

vyrovnání, kterou učiní společnost WDT nebo vy, dokud rozhodce nestanoví případnou částku, 

na kterou budete mít vy nebo společnost WDT nárok. Zjišťování či vzájemné vyměňování 

nedůvěrných informací týkajících se sporu je v průběhu rozhodčího řízení dovoleno. 

(c) Poplatky za rozhodčí řízení.  Společnost WDT uhradí nebo vám 

(případně) poskytne náhradu za veškeré registrační, administrativní a rozhodčí poplatky 

uhrazené společnosti JAMS za jakékoli rozhodčí řízení zahájené (vámi nebo společností WDT) 

podle ustanovení této smlouvy.   

(d) Rozhodčí nález ve váš prospěch.  Přizná-li vám rozhodce ve sporech, 

v jejichž rámci se vy nebo společnost WDT domáháte náhrady škody ve výši do 75.000 

amerických dolarů bez nákladů na právní zastoupení, svým rozhodnutím vyšší náhradu škody, 

než činí případná poslední písemná nabídka společnosti WDT, podnikne společnost WDT za 

účelem urovnání sporu následující kroky: (i) uhradí vám částku ve výši 1.000 amerických dolarů 

nebo ve výši podle rozhodčího nálezu v závislosti na tom, která z těchto částek bude vyšší; (ii) 

uhradí vám dvojnásobek částky vašich přiměřených nákladů na případné právní zastoupení a (iii) 

nahradí vám jakékoli přiměřené výdaje (včetně nákladů na soudního znalce), které v souvislosti s 

šetřením, přípravou a vedením sporu v rozhodčím řízení vzniknou vašemu právnímu zástupci.  
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Nedohodnete-li se vy a společnost WDT písemně jinak, stanoví výši poplatků, nákladů a výdajů, 

které má společnost WDT podle písmene d) tohoto odstavce 8.5 uhradit, rozhodce.   

(e) Náklady na právní zastoupení.  Společnost WDT se nebude domáhat 

náhrady svých nákladů na právní zastoupení v žádném zahájeném rozhodčím řízení o sporu 

podle této smlouvy.  Váš nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení podle písmene d) 

odstavce 8.5 výše neomezuje vaše nároky na náhradu nákladů na právní zastoupení podle 

platného práva; bez ohledu na výše uvedené není rozhodce oprávněn vydávat duplicitní rozhodčí 

nálezy ve věci přiznání náhrady nákladů na právní zastoupení. 

(f) Vyjádření nesouhlasu.  S ustanoveními této smlouvy o definitivním, 

závazném individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a 

reprezentativním řízení jste oprávněni vyjádřit nesouhlas (vyloučit se z jejich platnosti), a to 

písemným sdělením zaslaným na adresu společnosti WDT pro zasílání oznámení do třiceti (30) 

dnů od vyjádření souhlasu s touto smlouvou (včetně vyjádření souhlasu s touto smlouvou 

prostřednictvím nákupu, stažení či nainstalování softwaru nebo jiného použití zařízení, produktů 

a služeb společnosti WDT), s uvedením (i) vašeho jména, (ii) vaší korespondenční adresy a (iii) 

vaší žádosti o vyloučení vaší osoby z platnosti ustanovení o definitivním, závazném 

individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a reprezentativním 

řízení podle tohoto článku 8. Vyjádříte-li nesouhlas s těmito ustanoveními v souladu s postupem 

uvedeným výše, zůstanou pro vás i nadále v platnosti všechny ostatní podmínky, včetně 

požadavku učinit oznámení před zahájením rozhodčího řízení.  

8.6 Změny článku 8.  Bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení této smlouvy 

souhlasíte vy i společnost WDT s tím, že provede-li společnost WDT v budoucnu v rámci 

ustanovení této smlouvy o postupu při řešení sporů a o zřeknutí se práva na účast v hromadných 

žalobách jakékoli změny (s výjimkou změny adresy společnosti WDT), budete mít právo 

jakoukoli takovou změnu odmítnout, a to písemným sdělením zaslaným společnosti WDT do 

třiceti (30) dnů od provedení příslušné změny na výše uvedenou adresu společnosti WDT pro 

zasílání oznámení. Odmítnutím jakékoli budoucí změny vyjadřujete souhlas s tím, že jakýkoli 

spor vzniklý mezi vámi a společností WDT budete řešit v rozhodčím řízení v souladu se zněním 

tohoto článku 8. 

8.7 Oddělitelnost ustanovení.  Ukáže-li se být kterékoli ustanovení tohoto článku 8 

nevymahatelným, dojde k oddělení tohoto ustanovení, přičemž zbývající část této smlouvy 

zůstane platná a účinná v plném rozsahu. Výše uvedené se netýká zákazu účastnit se 

hromadných či reprezentativních žalob podle odstavce 8.4; ukáže-li se být nevymahatelným 

odstavec 8.4, stane se neplatným celý článek 8 (avšak pouze článek 8). 

9. OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA  
 

Software se poskytuje s omezenými právy. Jeho používání, rozmnožování či zpřístupňování 

vládou USA podléhá omezením podle pododstavce b) bodu 3 písm. i) článku o právech 

k technickým údajům a počítačovému softwaru směrnice DFARS 252.227-7013, případně podle 

pododstavce c) bodů 1 a 2 směrnice 48 CFR 52.227-19 o omezených právech ke komerčnímu 

počítačovému softwaru (podle situace). Výrobcem je společnost Western Digital Technologies, 

Inc., 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612.   
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10. OMEZENÍ VÝVOZU 
 

Společnost WDT nečiní žádné prohlášení o vhodnosti softwaru k použití ve vaší zemi. Berete na 

vědomí, že žádnou část softwaru ani podkladové informace či technologie není dovoleno 

stahovat ani jiným způsobem vyvážet či znovu vyvážet do (ani státním příslušníkům či 

rezidentům) žádných zemí, na které se vztahuje obchodní embargo USA (v současnosti je to 

Írán, Kuba, Sýrie, Severní Korea a Súdán) ani žádné osobě uvedené na seznamu zvlášť určených 

státních příslušníků vedeném ministerstvem financí USA nebo na seznamu blokovaných osob 

vedeném ministerstvem obchodu USA. Použitím softwaru vyjadřujete souhlas s výše uvedeným 

a zároveň prohlašujete a garantujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí, nejste pod 

kontrolou státního příslušníka ani rezidenta žádné z těchto zemí ani nefigurujete na žádném 

z uvedených seznamů. Dále berete na vědomí a rozumíte tomu, že určité funkce softwaru, jako 

např. šifrování či ověřování pravosti, mohou podléhat omezením dovozu v případě, že software 

převážíte ze země dodání, přičemž dodržování veškerých platných omezení je vaší odpovědností. 

 

11. ODŠKODNĚNÍ 

Souhlasíte s tím, že společnost WDT a její poskytovatele licencí odškodníte, obhájíte a zbavíte 

odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli závazkům, odškodněním, nárokům, pokutám a výdajům 

(včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) vyplývajícím z jakéhokoli vašeho porušení 

této smlouvy, mimo jiné včetně vašeho neoprávněného použití obsahu třetích stran. 

 

12. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU  

Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva společnosti WDT, bude platnost této smlouvy 

automaticky ukončena, jestliže své povinnosti podle této smlouvy nesplníte. Po ukončení 

smluvního vztahu jste povinni neprodleně ukončit veškeré používání softwaru. Souhlasíte s tím, 

že kromě jakékoli jiné formy nápravy, kterou bude mít společnost WDT k dispozici, s výhradou 

ustanovení článku 8, je společnost WDT oprávněna se v případě vašeho porušení této smlouvy 

domáhat neprodleného vydání soudního příkazu/zákazu. 

 

13. PŘEVOD 

Tuto smlouvu ani software nejste oprávněni ze zákona ani jinak postupovat ani jiným způsobem 

převádět. Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni trvale převést všechna svá práva podle této 

smlouvy na případného kupujícího zařízení společnosti WDT, v němž je software obsažen, za 

předpokladu, že (a) tento kupující souhlasí s převzetím všech vašich povinností podle této 

smlouvy.  

14. OTEVŘENÝ SOFTWARE 

Software licencovaný podle této smlouvy může obsahovat software s otevřeným zdrojovým 

kódem (tj. počítačový software, který se distribuuje na základě licenčního ujednání, které 

veřejnosti umožňuje tento počítačový kód sdílet, prohlížet a upravovat). Omezení podle článku 3 

této smlouvy se na jakýkoli takový otevřený software vztahují pouze tehdy a v takovém rozsahu, 

kdy neodporují žádným podmínkám příslušné licence (příslušných licencí) k používání 

otevřeného softwaru.  
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15. UPOZORNĚNÍ VE VZTAHU K FORMÁTU AVC 

OBSAHUJE-LI PRODUKT KÓDOVACÍ A/NEBO DEKÓDOVACÍ FUNKCI, JE PRODUKT 

LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ FORMÁTU AVC PRO 

OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (I) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA 

V SOULADU SE STANDARDEM FORMÁTU AVC (DÁLE JEN „VIDEO VE FORMÁTU 

AVC“) NEBO (II) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE FORMÁTU AVC, KTERÉ BYLO 

ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ 

ČINNOST A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA 

VLASTNÍCÍHO LICENCI K POSKYTOVÁNÍ VIDEA VE FORMÁTU AVC. K ŽÁDNÉMU 

JINÉMU POUŽITÍ SE LICENCE NEUDĚLUJE, A TO ANI IMPLICITNĚ. DALŠÍ 

INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ INTERNETOVÁ 

ADRESA HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

16. UPOZORNĚNÍ VE VZTAHU K FORMÁTU MPEG-4 

OBSAHUJE-LI PRODUKT KÓDOVACÍ NEBO DEKÓDOVACÍ FUNKCI, JE PRODUKT 

LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ OBRAZOVÉHO 

FORMÁTU MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (I) KE 

KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM OBRAZOVÉHO FORMÁTU MPEG-

4 (DÁLE JEN „VIDEO VE FORMÁTU MPEG-4“) NEBO (II) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE 

FORMÁTU MPEG-4, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PROVÁDĚJÍCÍM 

OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOST A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD 

POSKYTOVATELE VIDEA VLASTNÍCÍHO LICENCI K POSKYTOVÁNÍ VIDEA VE 

FORMÁTU MPEG-4. K ŽÁDNÉMU JINÉMU POUŽITÍ SE LICENCE NEUDĚLUJE, A TO 

ANI IMPLICITNĚ. DALŠÍ INFORMACE (VČETNĚ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE 

PROPAGAČNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A UDĚLENÍ LICENCE) LZE 

ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ INTERNETOVÁ ADRESA 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

17. UPOZORNĚNÍ VE VZTAHU K FORMÁTU MPEG-2 

OBSAHUJE-LI PRODUKT KÓDOVACÍ FUNKCI, JE JAKÉKOLI POUŽITÍ PRODUKTU 

JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ V RÁMCI OSOBNÍHO POUŽITÍ V SOULADU SE 

STANDARDEM FORMÁTU MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ 

PRO ZABALENÁ MÉDIA BEZ LICENCE NA PŘÍSLUŠNÉ PATENTY V RÁMCI 

PORTFOLIA PATENTŮ FORMÁTU MPEG-2 VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. LICENCI LZE 

ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC., 6312 S. FIDDLES GREEN CIRCLE, SUITE 

400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111, USA. 

18. UPOZORNĚNÍ VE VZTAHU K FORMÁTU VC-1 

OBSAHUJE-LI PRODUKT KÓDOVACÍ A/NEBO DEKÓDOVACÍ FUNKCI, JE PRODUKT 

LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ FORMÁTU VC-1 PRO 

OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (I) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA 

V SOULADU SE STANDARDEM FORMÁTU VC-1 (DÁLE JEN „VIDEO VE FORMÁTU 

VC-1“) NEBO (II) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE FORMÁTU VC-1, KTERÉ BYLO 

ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ 

ČINNOST A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA 
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VLASTNÍCÍHO LICENCI K POSKYTOVÁNÍ VIDEA VE FORMÁTU VC-1. K ŽÁDNÉMU 

JINÉMU POUŽITÍ SE LICENCE NEUDĚLUJE, A TO ANI IMPLICITNĚ. DALŠÍ 

INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ INTERNETOVÁ 

ADRESA HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

19. PODPORA 

V případě dotazů ohledně softwaru navštivte, prosím, fórum podpory společnosti WDT na 

internetové adrese http://support.wdc.com nebo prostřednictvím webového formuláře na 

internetové adrese http://wdc.custhelp.com/app/ask/ kontaktujte zákaznickou podporu 

společnosti WDT elektronickou zprávou.   

20. RŮZNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná ujednání. Tato smlouva se řídí 

právním řádem státu Kalifornie, a to bez ohledu na ustanovení kolizních norem.  V případě 

takového sporu, kdy budou ustanovení článku 8 neplatná, kdy příslušný soud ustanovení článku 

8 od zbývající části této smlouvy oddělí nebo kdy se podle ustanovení článku 8 rozhodnete 

vyjádřit nesouhlas, souhlasíte vy i společnost WDT s výlučnou soudní pravomocí státních a 

federálních soudů zasedajících v okrese Orange ve státě Kalifornii. Tato smlouva se neřídí 

Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. S výhradou odstavce 8.7 této smlouvy 

platí, že shledá-li příslušný soud kterékoli ustanovení této smlouvy nevymahatelným, bude toto 

ustanovení v nezbytném rozsahu upraveno tak, aby se vymahatelným stalo, aniž by přitom 

ztratilo svůj účel; případně bude od této smlouvy odděleno, nebude-li žádná taková úprava 

možná, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou platná a účinná v plném rozsahu. 

Zřekne-li se kterákoli ze stran práva vymáhat splnění kterékoli podmínky této smlouvy či práva 

vymáhat nápravu porušení kterékoli podmínky této smlouvy v jakémkoli jednom případě, 

neznamená to, že se práva vymáhat plnění této podmínky zříká zcela ani že se zříká práva 

vymáhat nápravu jakéhokoli následného porušení této podmínky. Ustanovení této smlouvy, která 

vyžadují nebo hovoří o plnění po ukončení platnosti této smlouvy, zůstávají vymahatelná bez 

ohledu na ukončení smluvního vztahu. Žádná ze stran nebude v prodlení ani neponese 

odpovědnost za žádné prodlení, neplnění ani přerušení služby přímo či nepřímo vyplývající 

z jakékoli okolnosti ležící mimo její přiměřenou kontrolu. V případě jakýchkoli sporů podle této 

smlouvy, pro které nebudou platit ustanovení článku 8 této smlouvy, obdrží vítězná strana od 

druhé strany náhradu veškerých souvisejících právních nákladů. 
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