LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI MCAFEE
STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ
SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM. POKUD SOUHLAS S TĚMITO
PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE JMÉNEM JINÉ OSOBY, SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU,
PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PLNOU PRAVOMOC ZAVÁZAT DANOU OSOBU, SPOLEČNOST NEBO
PRÁVNÍ SUBJEKT K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK.
POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE:


TENTO SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NESPOUŠTĚJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.



NEPRODLENĚ VRAŤTE TENTO SOFTWARE A DOKLAD O NÁROKU NA NĚJ SUBJEKTU, OD KTERÉHO
JSTE JEJ ZÍSKALI.

1)

Definice
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

„Autorizovaným partnerem“ se rozumí kterýkoli z distributorů, prodejců či jiných obchodních partnerů
společnosti McAfee, které společnost McAfee písemně oprávnila k prodeji Podpory nebo licenčních práv
k Softwaru udělených na základě této Smlouvy.
„Cloudovými službami“ se rozumí cloudové služby, které společnost McAfee poskytuje Zákazníkovi způsobem
stanoveným v jednom či více Potvrzeních o udělení práv. Přístup ke Cloudovým službám vyžaduje buď aktivní
smlouvu o podpoře, nebo aktivní předplatné, dle požadavků konkrétní nabídky.
„Dokumentací“ se rozumí materiály v tištěné, elektronické nebo online podobě, které byly dodány se
Softwarem v anglickém jazyce a případně i v jiných jazycích a které vysvětlují použití produktu.
„Soubory DAT“ se rozumí soubory definic detekcí, označované rovněž jako soubory signatur, které obsahují
kód využívaný antimalwarovým softwarem k detekci a odstraňování virů, trojských koní a potenciálně
nežádoucích programů.
„Potvrzením o udělení práv“ se rozumí zpráva, kterou vám vystavila společnost McAfee a která potvrzuje, že
jste zakoupili Software a Podporu a že máte nárok na příslušný produkt, jak je definován v části Definice
nároku na produkt (podrobněji popsáno v části 3(a) níže).
„Vysoce rizikovým systémem“ se rozumí zařízení nebo systém, který k zachování bezpečného stavu vyžaduje
zvláštní bezpečnostní funkce, např. funkce zabezpečení proti chybám nebo funkce provozu odolného proti
chybám, lze-li rozumně předpokládat, že selhání tohoto zařízení nebo systému by mohlo přímo vést k úmrtí,
zranění nebo katastrofické škodě na majetku. Zařízení nebo systém zabezpečený proti chybám může
v případě selhání namísto poruchy přejít zpět do bezpečného stavu, může zahrnovat sekundární systém, který
je uveden do provozu s cílem zabránit poruše, nebo může v případě poruchy pracovat jako záloha. Zařízení
nebo systém s funkcí odolnosti proti chybám může v případě selhání nadále pracovat předpokládaným
způsobem, případně v omezeném rozsahu, a nikoli zcela selhat. Vysoce rizikové systémy mohou být
vyžadovány zejména v případě kritické infrastruktury, průmyslových závodů, výrobních zařízení, přístrojů
zajišťujících přímou podporu životních funkcí, navigačních a komunikačních systémů letadel, vlaků, lodí
a vozidel, řízení letového provozu, zbraňových systémů, jaderných zařízení, elektráren, lékařských systémů
a zařízení či dopravních zařízení.
„McAfee“ znamená (i) společnost McAfee, LLC, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
Kalifornie 95054, USA, je-li Software zakoupen v USA (s výjimkou případů uvedených v části (vi) níže),
Kanadě, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo Karibské oblasti, (ii) společnost McAfee Ireland Limited
se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, je-li Software zakoupen v Evropě, na
Blízkém východě nebo v Africe, (iii) společnost McAfee (Singapore) Pte Ltd. s místem podnikání na adrese
101 Thomson Road 29-02/05 United Square, 307591, Singapur, je-li Software zakoupen v Asii (mimo Číny –
je-li Software zakoupen v RMB – a Japonska) nebo v oblasti Oceánie, (iv) společnost McAfee Co. Ltd. se
sídlem na adrese Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio, 150-0043,
Japonsko, je-li Software zakoupen v Japonsku, (v) společnost McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.
s místem podnikání na adrese Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Peking,
Čína, je-li Software zakoupen v Číně (v RMB), nebo (vi) společnost McAfee Public Sector LLC se sídlem na
adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornie 95054, USA, je-li Software zakoupen vládou USA,
státní nebo místní samosprávou, zdravotnickými organizacemi nebo vzdělávacími institucemi v USA.
„Softwarem“ se rozumí softwarový program společnosti McAfee ve formátu objektového kódu, který je
(i) licencován společností McAfee a zakoupen od společnosti McAfee nebo jejích Autorizovaných partnerů
nebo (ii) vložen či předinstalován do hardwarového vybavení značky McAfee zakoupeného od společnosti
McAfee nebo jejích Autorizovaných partnerů, přičemž v každém případě zahrnuje upgrady a aktualizace, které
nainstalujete během příslušného období Podpory. Software může rovněž zahrnovat dodatečné prvky či funkce,
k nimž lze získat přístup pouze s aktuálním předplatným nebo s aktivní smlouvou o poskytování podpory pro
určité Cloudové služby, dle požadavků konkrétní nabídky a v souladu s Podmínkami použití Cloudových
služeb.
„Normou“ se rozumí technologická specifikace vytvořená organizací financovanou vládou, organizací
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j)
k)
l)

m)

2)

Udělení licence; vlastnická práva
a)

b)

c)

3)

financovanou v rámci oboru nebo jinou organizací či subjektem, který vytváří technologické specifikace určené
k použití jinými stranami. Mezi příklady patří normy GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG a HTML. Mezi
příklady organizací vytvářejících normy patří organizace IEEE, ITU, 3GPP a ETSI.
„Dceřinou společností“ se rozumí jakýkoli subjekt, který ovládáte na základě vlastnictví více než
padesátiprocentního (50%) podílu na hlasovacích právech.
„Podporou“ nebo „Technickou podporou“ se rozumí služby podpory nabízené společností McAfee za účelem
zajištění podpory a údržby Softwaru a hardwarových zařízení značky McAfee podrobněji specifikovaných
v Podmínkách poskytování technické podpory a údržby společnosti McAfee.
„Aktualizace“ se týkají obsahu Softwaru a zahrnují zejména veškeré soubory DAT, virové signatury, aktualizace
zásad a aktualizace databáze pro Software, které společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým
zákazníkům v rámci zakoupené Podpory a které samostatně neprodává ani pro ně nemá stanovenu
samostatnou cenu.
„Upgradem“ se rozumí veškerá vylepšení Softwaru, která společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým
zákazníkům v rámci zakoupené Podpory a která společnost McAfee samostatně neprodává ani pro ně nemá
stanovenu samostatnou cenu.
V souladu s podmínkami této Smlouvy vám tímto společnost McAfee uděluje nevýhradní, nepřenosné právo
používat tento Software (pro účely této Smlouvy se použitím Softwaru rozumí přístup k němu, jeho stažení
a instalace) uvedený v Potvrzení o udělení práv výhradně pro vaši vlastní interní firemní potřebu. Práva na
Aktualizace a Upgrady vám nejsou udělena, pokud si nezakoupíte Podporu (nebo nepředplatíte službu, která
vám uděluje práva na Aktualizace a Upgrady).
Software, mimo jiné včetně jeho objektového kódu a zdrojového kódu, ať již vám byl, či nebyl poskytnut, je
společností McAfee považován za přísně důvěrný. Společnost McAfee (nebo její poskytovatelé licencí)
výhradně vlastní a vyhrazuje si všechna – přičemž vy nejste oprávněni uplatňovat žádná – práva a nároky na
Software a podíly v něm, včetně mimo jiné všech práv duševního vlastnictví k Softwaru, a to s výjimkou
případů, na něž se vztahuje licence k omezenému užívání Softwaru, která je vám udělena touto Smlouvou.
Tato Smlouva není smlouvou o prodeji, přičemž na základě této smlouvy na vás nejsou převáděny žádné
nároky, práva duševního vlastnictví ani vlastnická práva k Softwaru. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
Software a veškeré myšlenky, metody, algoritmy, vzorce, procesy a koncepty použité při vývoji Softwaru nebo
začleněné do Softwaru, veškeré budoucí Aktualizace a Upgrady a veškerá další vylepšení, revize, opravy,
opravy chyb, opravy hotfix, záplaty, úpravy, rozšíření, vydané verze, soubory DAT, virové signatury, upgrady
a aktualizace zásad, databází a jiné aktualizace Softwaru, veškerá odvozená díla založená na kterékoli z výše
uvedených položek a veškeré kopie výše uvedených položek jsou obchodním tajemstvím a chráněným
vlastnictvím společnosti McAfee a mají pro společnost McAfee velkou komerční hodnotu.
Veškeré Cloudové služby a veškerý Software, který Cloudové služby obsahuje, podléhají Smlouvě
o Cloudových
službách
společnosti
McAfee
zveřejněné
na
následující
adrese:
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx.

Podmínky kopírování a použití
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Nárok na produkt: Použití Softwaru závisí na zakoupených licencích (např. uzlech) a vztahují se na něj Definice
nároku na produkt uvedené v dokumentu http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-productentitlement-definitions.pdf ke dni uvedenému v Potvrzení o udělení práv.
Více platforem, softwarové balíčky: Pokud Software podporuje více platforem nebo jej obdržíte v balíčku s jiným
softwarem, nesmí být Software (bez ohledu na verzi) instalován na více zařízeních, než na kolik máte nárok.
U některých programů získaných v rámci softwarových sad společnosti McAfee je k použití Softwaru na
některých serverech také nutné zakoupit samostatnou serverovou licenci, tak jak je uvedeno v dokumentaci.
Doba platnosti: Je-li v Potvrzení o udělení práv uvedeno období platnosti (dále jen „Doba platnosti“), bude
licence platit pouze po tuto dobu. V opačném případě je platnost licence časově neomezená.
Kopie: Software smíte kopírovat tak, jak je nezbytné pro účely zálohování, archivace nebo zotavení po havárii.
Dceřiné společnosti, spravující strany: Použití Softwaru v souladu s podmínkami této Smlouvy můžete Dceřiné
společnosti povolit na dobu, po jakou tento subjekt zůstává vaší Dceřinou společností. Můžete rovněž povolit
třetí straně, s níž jste uzavřeli smlouvu, aby spravovala vaše prostředky informačních technologií (dále jen
„Spravující strana“), pokud (i) Spravující strana používá Software pouze pro vaši interní potřebu, a nikoli
k získání výhody pro další třetí stranu nebo Spravující stranu, (ii) Spravující strana souhlasí s tím, že bude
dodržovat podmínky této Smlouvy, a (iii) společnosti McAfee písemně oznámíte, že Spravující strana bude
používat Software ve vašem zastoupení. Nesete plnou odpovědnost za dodržování či porušení podmínek této
Smlouvy každou vaší Dceřinou společností a Spravující stranou.
Všeobecná omezení: Musíte se zdržet následujícího jednání a nesmíte způsobit ani umožnit, aby takto jednala
jakákoli třetí strana: (i) dekompilovat Software, převádět jej ze strojového kódu nebo jej zpětně analyzovat,
případně vytvářet či opětovně vytvářet zdrojový kód Softwaru; (ii) odstranit, smazat či zakrýt jakékoli oznámení,
plombu či informační štítek, které se týkají autorských práv či jiného označení produktu nebo chráněných práv
a které jsou natištěny nebo vyznačeny na Softwaru či Dokumentaci, připojeny k Softwaru či Dokumentaci nebo
zakódovány či zaznamenány v Softwaru či Dokumentaci nebo s nimi neoprávněně manipulovat; nebo
nezachovat veškerá oznámení týkající se autorských práv či jiných vlastnických práv ve všech vámi
vytvořených kopiích Softwaru a Dokumentace; (iii) pronajímat, půjčovat nebo používat Software pro účely
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sdílení prostředků nebo použití společnostmi poskytujícími služby; prodat, nabízet, licencovat, sublicencovat,
distribuovat či jinak poskytnout libovolné osobě či subjektu jakékoli právo k použití Softwaru, s výjimkou
rozsahu výslovně povoleného v této Smlouvě; nebo používat Software – ať již samostatně, nebo v kombinaci
s jiným produktem či službou – k poskytování jakéhokoli produktu nebo služby jakékoli osobě nebo subjektu, ať
už za poplatek, či jinak; (iv) měnit, upravovat, překládat Software či Dokumentaci, neoprávněně manipulovat se
Softwarem či Dokumentací nebo vytvářet odvozená díla od Softwaru či Dokumentace; spojit nebo sloučit
jakoukoli část Softwaru či Dokumentace s jakýmkoli jiným Softwarem či Dokumentací; nebo odkazovat na
Software či jej jinak používat v rámci jakékoli snahy o vývoj softwaru (včetně mimo jiné jakékoli rutiny, skriptu,
kódu nebo programu), jehož jakékoli funkční vlastnosti, vizuální uživatelské rozhraní či jiné prvky se podobají
Softwaru, nebo s cílem konkurovat společnosti McAfee; (v) bez předchozího písemného svolení společnosti
McAfee publikovat výsledky jakýchkoli testů výkonnosti nebo porovnávacích testů či analýz týkajících se
Softwaru; nebo (vi) se pokusit o kterékoli z výše uvedených způsobů jednání. Software nesmíte spouštět ani
provozovat v cloudu, technologiích Cloud Computing ani v obdobných prostředích na vyžádání, ledaže tak
výslovně stanoví vaše Potvrzení o udělení práv.

4)

Technická podpora a údržba
Podmínky poskytování technické podpory a údržby společnosti McAfee se vztahují na zákazníky, kteří si zakoupili
Podporu. Podmínky poskytování technické podpory a údržby společnosti McAfee jsou v této Smlouvě začleněny
odkazem.
Naleznete
je
na
adrese
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf. Po skončení
předplaceného období podpory nebo služby uvedeného v Potvrzení o udělení práv ztrácíte veškerá práva na jakoukoli
Podporu, včetně Upgradů, Aktualizací a telefonické podpory. Zajistíte si od jednotlivých osob veškerá práva
a oprávnění týkající se ochrany osobních údajů, která mohou být vyžadována na základě nařízení, zákona či jiného
právního předpisu nebo interních zásad či pokynů, s cílem zpřístupnit společnosti McAfee příslušné osobní údaje,
data a materiály vedoucí k identifikaci uživatele v souvislosti s vykonáváním Podpory společností McAfee či z jiného
důvodu podle této Smlouvy.

5)

Omezená záruka a právní omezení
a)
b)

c)

d)

e)

Omezená záruka: Společnost McAfee zaručuje, že po dobu šedesáti (60) dní od data nákupu (dále jen „Záruční
doba“) bude Software licencovaný touto Smlouvou podávat řádný výkon, který je v souladu s Dokumentací
(„Omezená záruka“).
Výlučné prostředky nápravy: V případě jakéhokoli porušení výše uvedené Omezené záruky spočívá váš
výlučný prostředek nápravy a současně jediná povinnost a odpovědnost společnosti McAfee v tom, že
společnost McAfee (i) opraví nebo vymění Software, nebo (ii) není-li taková oprava či výměna dle názoru
společnosti McAfee komerčně přiměřená, vrátí vámi uhrazenou cenu za příslušný Software poté, co společnost
McAfee obdrží vaše písemné prohlášení a příslib v tom smyslu, že jste odstranili všechny instance Softwaru
a nebudete Software používat.
Vyloučení záruky: VÝŠE ZMÍNĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA NEPLATÍ, POKUD: (i) SOFTWARE NENÍ POUŽÍVÁN
V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU NEBO DOKUMENTACÍ; (ii) DOŠLO K POZMĚNĚNÍ SOFTWARU ČI
NĚKTERÉ JEHO ČÁSTI JINÝM SUBJEKTEM NEŽ SPOLEČNOSTÍ MCAFEE NEBO (iii) DOŠLO K SELHÁNÍ
SOFTWARU V DŮSLEDKU VYBAVENÍ ČI SOFTWARU, JEHOŽ DODAVATELEM NENÍ SPOLEČNOST
MCAFEE.
Právní omezení: S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE JE SOFTWARE DODÁVÁN VE STAVU
„TAK, JAK JE“ A SPOLEČNOST MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, PŘIČEMŽ
SE SPOLEČNOST MCAFEE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK A PODMÍNEK, ÚSTNÍCH ČI
PÍSEMNÝCH, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, VZNIKLÝCH V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, PRŮBĚHU
PLNĚNÍ NEBO POUŽITÍ PŘI OBCHODU NEBO JINAK, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO
SYSTÉMOVÉ INTEGRACE. ANIŽ BY BYLA OMEZENA VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ, SPOLEČNOST
MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI GARANCE S OHLEDEM NA POUŽITÍ ČI
VÝKON SOFTWARU ANI NEZARUČUJE, NEPROHLAŠUJE A NEGARANTUJE, ŽE FUNGOVÁNÍ
SOFTWARU BUDE ZABEZPEČENÉ PROTI CHYBÁM, NEPŘETRŽITÉ NEBO PROSTÉ CHYB ČI VAD NEBO
ŽE SOFTWARE BUDE CHRÁNIT PŘED VŠEMI MOŽNÝMI HROZBAMI.
Podmínky pro Vysoce rizikové systémy: SOFTWARE MŮŽE SELHAT A NENÍ NAVRŽEN, VYVINUT,
TESTOVÁN ANI URČEN K TOMU, ABY BYL SPOLEHLIVÝ PŘI POUŽITÍ S VYSOCE RIZIKOVÝMI
SYSTÉMY. ANIŽ BY BYLO OMEZENO COKOLI JINÉHO, SPOLEČNOST MCAFEE NENESE ŽÁDNOU
ODPOVĚDNOST – A VY SPOLEČNOST MCAFEE ODŠKODNÍTE A ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI – ZA ŽÁDNÉ
NÁROKY, ŽALOBY, POŽADAVKY A ŘÍZENÍ, KTERÉ TVRDÍ, DOMÁHAJÍ SE, POŽADUJÍ NEBO UPLATŇUJÍ
JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, ZTRÁTU, ZÁVAZEK, RIZIKO, NÁKLADY, ŠKODU, UDĚLENÍ, POSTIH,
VYPOŘÁDÁNÍ, ROZSUDEK, POKUTU NEBO VÝDAJE (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ)
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VE VYSOCE RIZIKOVÉM SYSTÉMU,
VČETNĚ MIMO JINÉ POKUD (i) JIM BYLO MOŽNÉ PŘEDEJÍT NASAZENÍM FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PROTI
CHYBÁM A ODOLNOSTI PROTI CHYBÁM VE VYSOCE RIZIKOVÉM SYSTÉMU, (ii) JSOU ZALOŽENY NA
NÁROKU, PROHLÁŠENÍ ČI TVRZENÍ, ŽE FUNGOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÉHO SYSTÉMU ZÁVISÍ NEBO
ZÁVISELO NA FUNGOVÁNÍ SOFTWARU NEBO ŽE SELHÁNÍ SOFTWARU BYLO PŘÍČINOU SELHÁNÍ
VYSOCE RIZIKOVÉHO SYSTÉMU.
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6)

Omezení prostředků nápravy a náhrady škod
a)

b)

c)
d)

7)

Ochrana duševního vlastnictví
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

8)

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI, SMLOUVY, ČI JINAK, NENESE ŽÁDNÁ ZE STRAN NA
ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJENÍ S JEJÍM PŘEDMĚTEM ODPOVĚDNOST VŮČI DRUHÉ
STRANĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, TRESTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÉ ČI
MIMOSMLUVNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU PLATŮ
ZAMĚSTNANCŮ, UŠLÉ ZISKY NEBO PŘÍJMY, ŠKODY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PRÁCE A/NEBO SELHÁNÍ
ČI PORUCHY POČÍTAČE A/NEBO NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU NEBO SLUŽEB,
AŤ JIŽ JE BYLO, ČI NEBYLO MOŽNÉ PŘEDVÍDAT, A TO I POKUD VÝLUČNÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY
STANOVENÉ TOUTO SMLOUVOU NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL A POKUD BYLA KTERÁKOLI ZE
STRAN NA MOŽNOST ČI PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.
BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NÁROK NA TAKOVOU NÁHRADU ŠKODY VYCHÁZÍ ZE SMLOUVY,
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST
KTERÉKOLI STRANY VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ ŠKODY NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY NEBO
V SOUVISLOSTI S JEJÍM PŘEDMĚTEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VÝŠI CELKOVÝCH
POPLATKŮ, KTERÉ JSTE UHRADILI NEBO MÁTE UHRADIT ZA SOFTWARE, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ
TAKOVÝ NÁROK VZNIKL, BĚHEM 12 MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, NA
JEJÍMŽ ZÁKLADĚ TAKOVÝ NÁROK VZNIKL.
Žádné ustanovení této Smlouvy žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje (i) odpovědnost některé ze
smluvních stran za smrt nebo poranění osob v důsledku nedbalosti ani (ii) vaši odpovědnost za neúměrné
použití nebo jakékoli porušení práv duševního vlastnictví na Software společnosti McAfee.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TOMTO BODU VYCHÁZÍ ZE SKUTEČNOSTI, ŽE KONCOVÍ
UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ SVÉ POČÍTAČE K RŮZNÝM ÚČELŮM. PROTO POUZE VY MŮŽETE ZAVÉST
NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PRO ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PODLE VAŠICH POTŘEB PRO PŘÍPAD, ŽE
CHYBA V SOFTWARU ZPŮSOBÍ POTÍŽE POČÍTAČE A S TÍM SPOJENOU ZTRÁTU DAT. Z TĚCHTO
OBCHODNÍCH DŮVODŮ SOUHLASÍTE S OMEZENÍM ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝM V TOMTO BODU
A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ VAŠEHO SOUHLASU S TÍMTO USTANOVENÍM BY BYL POPLATEK
ÚČTOVANÝ ZA TENTO SOFTWARE VYŠŠÍ.
Náhrada škody: Společnost McAfee vás odškodní a podle svého uvážení bude hájit proti nárokům, soudním
žalobám a řízením, pokud: (i) jejich předmětem bude přímé porušení patentových nebo autorských práv či
zneužití obchodního tajemství společností McAfee a (ii) tento nárok bude vznesen (A) proti Softwaru
v samostatné podobě, nikoli v kombinaci s ničím jiným, nebo (B) proti kombinaci Softwaru.
Výjimky: Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy nemá společnost McAfee žádnou povinnost vás
odškodnit nebo hájit při nárocích, které se celkově či částečně týkají těchto položek:
(i)
technologie či návrhy, které předáte společnosti McAfee,
(ii)
úpravy či programování Softwaru, které provedl kdokoli jiný než společnost McAfee,
(iii)
domnělá implementace celé Normy nebo její části v Softwaru.
Podmínky: Podmínkou plnění povinností společnosti McAfee stanovených v této části 7 je to, že musíte
společnosti McAfee poskytnout: (i) okamžité písemné oznámení o nároku a váš souhlas s tím, že společnosti
McAfee svěřujete výhradní kontrolu nad obhajobou, a (ii) vaši plnou a včasnou spolupráci.
Souhlas společnosti McAfee: Společnost McAfee neodpovídá za náklady, výdaje ani kompromisy, které
vynaložíte nebo učiníte bez jejího písemného souhlasu.
Prostředky nápravy: Společnost McAfee podle svého výhradního uvážení a na vlastní náklady může: (i) zajistit
vám právo k dalšímu použití Softwaru, (ii) nahradit Software jiným Softwarem, který neporušuje žádná práva,
(iii) změnit Software tak, aby žádná práva neporušoval, nebo (iv) vrátit vám – poté, co vrátíte veškeré kopie
a média – zůstatkovou hodnotu kupní ceny, kterou jste za nevhodný Software zaplatili, přičemž tuto vypočítá
lineární metodou odpisů s obdobím tří (3) let od chvíle, kdy vám byl Software dodán.
Odškodnění vázané na osobu: Na uvedené odškodnění máte právo pouze vy. Nesmíte je převést na nikoho
jiného, včetně svých zákazníků.
Výlučné prostředky nápravy: V části o odškodnění jsou uvedeny veškeré závazky společnosti McAfee a také
vaše jediné prostředky nápravy při nárocích založených na porušení patentových nebo autorských práv nebo
zneužití obchodního tajemství, které budou proti Softwaru cele či částečně vzneseny.

Ukončení platnosti
Bez ohledu na své platební závazky můžete platnost své licence kdykoli ukončit odinstalováním Softwaru. Společnost
McAfee může ukončit platnost vaší licence v případě, že podstatným způsobem porušíte podmínky této Smlouvy
a toto porušení nenapravíte do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy jste byli na takové porušení Smlouvy upozorněni.
V případě ukončení platnosti licence z těchto důvodů jste povinni okamžitě vrátit nebo zničit všechny kopie Softwaru
a Dokumentace.

9)

Další podmínky
a)

Zkušební software: Je-li Software společností McAfee označen jako „zkušební software“, vztahují se na něj
podmínky v této části a mají přednost před jakýmkoli jiným ustanovením této Smlouvy s protikladným
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b)

c)

10)

významem. Vaše bezplatná, nepřenosná, omezená licence na použití Zkušebního softwaru, která je určena
pouze pro účely vyzkoušení, má omezenou platnost trvající třicet (30) dnů, pokud společnost McAfee písemně
neodsouhlasí jinou dobu platnosti. Zkušební software může obsahovat chyby nebo jiné problémy, které mohou
způsobit systémová či jiná selhání a únik dat. Z tohoto důvodu je vám Zkušební software poskytován ve stavu
„TAK, JAK JE“ a společnost McAfee vůči vám odmítá veškeré záruky či závazky odpovědnosti. V případě
Zkušebního softwaru není k dispozici Podpora. Veškeré informace o Zkušebním softwaru získané jeho užitím
budou použity výlučně pro účely vyzkoušení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Dále platí omezení
popsaná v části 3(g). Pokud po uplynutí zkušební doby Zkušební software nezničíte, může vám společnost
McAfee podle svého uvážení účtovat částku odpovídající ceníkové ceně Softwaru společnosti McAfee. Tuto
částku jste povinni uhradit po obdržení faktury. POKUD NELZE ZÁKONNOU ODPOVĚDNOST VYLOUČIT,
ALE LZE JI OMEZIT, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MCAFEE A JEJÍCH DODAVATELŮ
A AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ PODLE TÉTO SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE ZKUŠEBNÍHO SOFTWARU
NEBO SOUVISEJÍCÍ SE ZKUŠEBNÍM SOFTWAREM OMEZENA CELKOVOU ČÁSTKOU PADESÁT (50) USD
NEBO EKVIVALENTEM TÉTO ČÁSTKY V MÍSTNÍ MĚNĚ.
Beta software: Pokud je Software, který jste obdrželi, společností McAfee označen jako „beta software“,
vztahují se na něj výše uvedená ustanovení části 9(a). Společnost McAfee nemá povinnost dále vyvíjet nebo
veřejně vydávat Beta software. V případě Beta softwaru není k dispozici Podpora. Na vyžádání společnosti
McAfee poskytnete zpětnou vazbu týkající se testování a používání Beta softwaru včetně zpráv o chybách
a nedostatcích. Souhlasíte s tím, že společnosti McAfee udělujete trvalou, nevýhradní, bezplatnou
a celosvětově platnou licenci na používání, kopírování a distribuci této zpětné vazby i tvorbu z ní odvozených
děl a zahrnutí této zpětné vazby do libovolného produktu McAfee na základě uvážení společnosti McAfee.
Obdržíte-li verzi Beta softwaru, která později nebude vydána, nebo komerční verzi Beta softwaru veřejně
vydanou společností McAfee, souhlasíte s tím, že vrátíte nebo zničíte všechny dřívější verze Beta softwaru
získané od společnosti McAfee.
„Bezplatný software“ nebo „Software s otevřeným zdrojovým kódem“: Software může obsahovat součásti
(včetně mimo jiné programů, aplikací, nástrojů, pomůcek, knihoven a dalšího programovacího kódu), které jsou
dány k dispozici třetími stranami na základě licenčního modelu svobodného softwaru nebo softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem („Kód FOSS“). Součásti, které představují Kód FOSS a jsou součástí Softwaru,
jsou opětovně distribuovány společností McAfee na základě podmínek příslušné licence Kódu FOSS k dané
součásti, přičemž přijetí součástí obsahujících Kód FOSS od společnosti McAfee na základě této Smlouvy
nerozšiřuje ani nezužuje vaše práva či povinnosti definované příslušnou licencí Kódu FOSS k dané součásti
obsahující Kód FOSS. Kopie licencí Kódu FOSS pro součásti, které obsahují Kód FOSS a jsou součástí
Softwaru, jsou přiloženy k Softwaru nebo jeho Dokumentaci nebo je na ně odkazováno v Softwaru nebo jeho
Dokumentaci.

Poznámka pro koncové uživatele pracující ve státní správě USA
Software a doprovodná Dokumentace jsou považovány za „komerční počítačový software“ a za „dokumentaci ke
komerčnímu počítačovému softwaru“ v souladu s platnými předpisy DFAR, část 227.7202, a FAR, část 12.212.
Jakékoli použití, změny, reprodukce, vydání, spuštění, zobrazení nebo zveřejnění softwaru a doprovodné
dokumentace ze strany úřadů Spojených států amerických se bude řídit výhradně podmínkami této smlouvy a bude
zakázáno s výjimkou případů výslovně povolených podmínkami této smlouvy.

11)

Ochrana osobních údajů a sběr osobních nebo systémových informací
a)

b)

c)

Software a Podporu nebo předplacené služby mohou využívat aplikace a nástroje určené ke sběru osobních,
citlivých nebo jiných informací o vás a uživatelích (např. mimo jiné včetně vašeho nebo uživatelova jména,
adresy, e-mailové adresy a údajů o platbě), jejich počítačích, souborech uložených v jejich počítačích nebo
interakcích jejich počítačů s ostatními počítači (např. mimo jiné včetně informační sítě, používaných licencí,
typu hardwaru, modelu, velikosti pevného disku, typu procesoru, typu disku, velikosti paměti RAM, 32- nebo
64bitové architektury, typů operačního systému, verzí, národního prostředí, verze BIOS, modelu BIOS,
celkového počtu nasazených skenerů, velikosti databáze, telemetrie systému, ID zařízení, IP adresy, umístění,
obsahu, instalovaných produktů McAfee, komponent McAfee, informací o procesech a službách, četnosti
a podrobností k aktualizacím komponent McAfee, informací o nainstalovaných produktech třetích stran, úryvků
z protokolů vytvořených společností McAfee, schéma využití produktů a specifických funkcí McAfee atd.)
(souhrnně označováno jako „Data“).
Shromažďování těchto Dat může být nezbytné k tomu, abychom vám a uživatelům mohli poskytnout
odpovídající Software, Podporu nebo objednané funkce předplacených služeb (např. včetně mimo jiné
zjišťování a ohlašování hrozeb a slabých míst ve vaší nebo uživatelově počítačové síti) a aby společnost
McAfee mohla zdokonalovat svůj Software, Podporu nebo předplacené služby (např. včetně mimo jiné
synchronizace obsahu, sledování zařízení, řešení potíží atd.) a dále zlepšovat celkovou bezpečnost pro vás
i uživatele. Může být nutné, abyste odinstalovali Software nebo přestali využívat Podporu či předplacenou
službu, chcete-li ukončit sběr Dat, který tyto funkce podporuje.
Uzavřením této Smlouvy nebo použitím Softwaru, Podpory nebo předplacených služeb vy i uživatelé souhlasíte
se zásadami ochrany osobních údajů společnosti McAfee, které jsou uvedeny na webových stránkách
společnosti McAfee (www.mcafee.com), i se shromažďováním, zpracováním, kopírováním, zálohováním,
ukládáním, převodem a použitím těchto Dat společností McAfee a jejími poskytovateli služeb ve Spojených
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státech amerických, Evropě nebo dalších zemích nebo jurisdikcích, které nemusí být vaší zemí nebo jurisdikcí,
z těchto oblastí či do těchto oblastí, v rámci tohoto Softwaru, Podpory nebo předplacených služeb. Společnost
McAfee bude údaje vedoucí k identifikaci uživatele shromažďovat, zpracovávat, kopírovat, zálohovat, ukládat,
převádět a používat pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti McAfee, které jsou
uvedeny na webových stránkách společnosti McAfee (www.mcafee.com).

12)

Audit
Po předchozím oznámení poskytnutém nejméně třicet (30) dní předem je společnost McAfee oprávněna požadovat
a vy jste povinni poskytnout zprávu vygenerovanou systémem s podporou Softwaru (dále jen „Systémová zpráva“),
která ověřuje vaše nasazení Softwaru. Berete na vědomí, že Systémová zpráva je založena na technologických
funkcích Softwaru, které zajišťují ověření nasazení Softwaru. Jestliže Software neobsahuje technologické prvky
zajišťující ověření nasazení Softwaru, potom pro tento Software vypracujete a poskytnete společnosti McAfee přesnou
zprávu o ověření nasazení Softwaru, a to v uvedené lhůtě třiceti (30) dní. Společnost McAfee si Systémovou zprávu
(nebo vámi vypracovanou zprávu o ověření nasazení Softwaru) vyžádá pouze jednou za rok a nebude nepřiměřeně
zasahovat do průběhu vašeho podnikání. Pokud však Systémová zpráva nebo vámi vypracovaná zpráva o ověření
nasazení Softwaru zjistí, že nedodržujete licenční podmínky této Smlouvy, bude nutné, abyste zakoupili další licence
a uhradili případné obnovovací poplatky spojené s licencí a/nebo podporou, a dále může být vyměřen poplatek za
nedodržení podmínek.

13)

Omezení exportu
Berete na vědomí, že se na tento Software vztahují vývozní předpisy USA a případně také Evropské unie. Zavazujete
se dodržovat příslušné vývozní a dovozní zákony a předpisy platné v jurisdikci, do které má být Software dovezen
nebo ze které má být vyvezen. Software nevyvezete žádnému jednotlivci, subjektu ani do žádné země, u nichž to
zakazují platné zákony či předpisy. Nesete odpovědnost za zajištění veškerých povolení, osvědčení či licencí, které
vystavuje místní vláda a které jsou nezbytné k dovozu a/nebo vývozu Softwaru, a to na vlastní náklady. Další
informace o dovozu a vývozu Softwaru naleznete v části „Export Compliance“ týkající se dodržování vývozních
předpisů na adrese http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. Společnost McAfee si vyhrazuje právo na základě
vlastního uvážení tuto webovou stránku příležitostně aktualizovat. Obdrží-li společnost McAfee oznámení s informací,
že jste či budete uvedeni jako strana podléhající sankcím nebo omezením podle platných právních předpisů, potom
společnost McAfee nebude povinna plnit žádné ze svých povinností vyplývající z této licence, pokud by takové plnění
mělo za následek porušení sankcí nebo omezení.

14)

Rozhodné právo
Veškeré spory vyplývající z nebo vztahující se k této Smlouvě nebo jejímu předmětu se budou řídit hmotným právem: (a)
státu New York, pokud jste licenci k Softwaru zakoupili ve Spojených státech, Mexiku, Střední Americe, Kanadě, Jižní
Americe nebo Karibiku, (b) Anglie a Walesu, pokud jste licenci k Softwaru zakoupili v Evropě, na Blízkém východě,
v Africe, Asii (mimo Japonska) nebo v oblasti Oceánie a (c) Japonska, pokud jste licenci k Softwaru zakoupili v Japonsku,
a to aniž by byly uvedeny v platnost jeho kolizní normy. Pokud jste licenci k softwaru zakoupili v některé jiné zemi, budou
jako rozhodné použity zákony hmotného práva Irské republiky, nebude-li nutné uplatnit jiné místní zákony. Tato smlouva
se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Zákon
Uniform Computer Information Transactions Act (Jednotný zákon o počítačových informacích a transakcích; UCITA),
v platném znění, se neuplatní. Výhradní jurisdikce ve všech sporech vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní
bude náležet okresnímu soudu USA pro jižní oblast státu New York, použijí-li se zákony státu New York; soudům v Anglii,
použijí-li se zákony Anglie a Walesu; soudům v Irské republice, použijí-li se zákony Irska; a soudům v Japonsku, použijí-li
se zákony Japonska.

15)

Důvěrnost informací
Každá ze stran této smlouvy bere na vědomí, že díky svému vztahu s druhou stranou této smlouvy může mít přístup
k důvěrným informacím a materiálům týkajícím se podnikání, technologií a/nebo produktů druhé strany, které druhá
strana považuje za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Důvěrné informace jednotlivých stran mají pro danou
stranu podstatnou hodnotu, která může být při vyzrazení jiným osobám nebo použití v rozporu s touto smlouvou
poškozena. Důvěrné informace v písemné nebo jiné hmotné podobě musí být v době poskytnutí označeny jako
důvěrné informace patřící straně, která je poskytuje. Při poskytnutí ústní nebo vizuální formou musí být tyto informace
označeny jako důvěrné v okamžiku poskytnutí, a toto musí být následně písemně potvrzeno do patnácti (15) dnů od
poskytnutí. Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace žádným způsobem využívat pro sebe či jinou
třetí stranu, pokud není v této smlouvě povoleno jinak, a budou tyto chránit přinejmenším stejně, jako chrání své
vlastní důvěrné informace a jak by je chránila rozumná osoba. Žádná ze stran nesmí využívat důvěrné informace
druhé strany jinak než k plnění svých povinností podle této smlouvy. Uvedená omezení týkající se důvěrných
informací se nevztahují na důvěrné informace, které (i) jsou již přijímající straně známy v okamžiku obdržení dle této
smlouvy, (ii) se stanou veřejně dostupnými bez protiprávního jednání přijímající strany, (iii) byly přijímající stranou
nezávisle vyvinuty, aniž by k tomu přispělo jejich poskytnutí stranou sdělující, (iv) byly oprávněným způsobem získány
od jiného subjektu, který není vázán mlčenlivostí, nebo (v) musí být poskytnuty ze zákona, s tím, že strana nucená
důvěrné informace sdělit o tom bude jejich vlastníka písemně informovat dostatečně předem, aby tento mohl proti
tomu přijmout přiměřená opatření, pokud to bude rozumně možné. Nedohodnou-li se strany jinak, po ukončení
platnosti této Smlouvy nebo příslušného Dodatku si budou povinny poskytnuté důvěrné informace navrátit.
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16)

Různé
a)

b)
c)

d)

e)

S výjimkou žalob z důvodu nezaplacení Softwaru a Dokumentace nebo porušení práv duševního vlastnictví
společnosti McAfee na Software a Dokumentaci nesmí žádná ze smluvních stran podávat na základě této
Smlouvy žádné žaloby po uplynutí dvou (2) let od okamžiku, kdy se tato strana o předmětném nároku
dozvěděla nebo měla dozvědět.
Podmínky této Smlouvy, které mají ze své podstaty zůstat v platnosti po ukončení platnosti této Smlouvy,
zůstanou v platnosti i po jejím ukončení.
Společnost McAfee může tuto Smlouvu jako celek postoupit, a to kdykoli na základě vašeho předchozího
písemného souhlasu, avšak s podmínkou, že případné postoupení, k němuž došlo v rámci fúze, konsolidace,
akvizice veškerých nebo v podstatě veškerých aktiv společnosti McAfee nebo vnitřní restrukturalizace či
reorganizace, případně v souvislosti s těmito kroky, nevyžaduje váš souhlas.
Tato Smlouva, včetně všech dokumentů v ní zmíněných, představuje úplnou smlouvu mezi stranami a výslovně
nahrazuje a ruší veškerá další ústní či písemná sdělení, prohlášení či reklamy týkající se předmětu této
smlouvy. Pokud Autorizovanému partnerovi nebo společnosti McAfee vystavíte objednávku a podmínky takové
objednávky budou v rozporu s podmínkami (i) této Smlouvy nebo (ii) Potvrzení o udělení práv, budou mít
přednost podmínky uvedené ve Smlouvě a v Potvrzení o udělení práv. Transakce předpokládané touto
Smlouvou nebudou podléhat žádným podmínkám uvedeným v jakékoli vaší předtištěné či standardizované
objednávce či jiném dokumentu. Tuto Smlouvu lze změnit pouze formou písemného dodatku, který bude
podepsán řádným oprávněným zástupcem společnosti McAfee. Žádné ustanovení uvedené v této Smlouvě
nesmí být považováno za zrušené, není-li toto zrušení provedeno písemně a podepsáno zástupcem
společnosti McAfee. Je-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, nevymahatelným nebo
zakázaným na základě právních předpisů, potom takové ustanovení bude považováno za přepracované tak,
aby v souladu s platnými právními předpisy co nejblíže odráželo původní záměr stran, přičemž zbývající část
této Smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti.
Všechna oznámení, žádosti, požadavky a rozhodnutí určené společnosti McAfee v souladu s touto Smlouvou
(mimo běžné provozní komunikace) je nutné zasílat na příslušnou adresu subjektu uvedenou v části 1(f) této
Smlouvy a musí být adresovány takto: „Attention: Legal Department“.

Licenční smlouva s firemním koncovým uživatelem společnosti McAfee (duben 2017)
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