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Provád cí smlouva . 2019 � 039

k Rámcové dohod na po izování licencí a podpory k produkt m Cisco Systems
a souvisejících slu�eb ze dne 12. 1. 2018

Ní�e uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany

Národní agentura pro komunika ní a informa ní technologie, s. p.
se sídlem: Koda ská 1441/46, Vr�ovice, 101 00 Praha 10
I O: 04767543
DI : CZ04767543
zapsaná v obchodním rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl A, vlo�ka 77322
za n ho� jedná:
e mail:
bankovní spojení:
íslo ú tu:

(dále jen �Objednatel�)
na stran jedné

a

Simac Technik R, a.s.
se sídlem: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
I O: 63079496
DI : CZ63079496
zapsaná v obchodním rejst íku vedenémM stským soudem v Praze oddíl B, vlo�ka 3190
za n ho� jedná:
e mail:
bankovní spojení:
. ú tu:

(dále jen �Dodavatel�)
na stran druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotliv jako �Smluvní strana� a spole n jako �Smluvní strany�)

uzav ely tuto Provád cí smlouvu (dále jen �Provád cí smlouva�) k Rámcové dohod na
po izování licencí a podpory k produkt m Cisco Systems a souvisejících slu�eb ze dne
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12.1.2018 (dále jen �Rámcová dohoda�) dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných
zakázek, v platném zn ní (dále jen �ZZVZ�) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd j�ích p edpis .

Smluvní strany v domy si svých závazk v této Provád cí smlouv obsa�ených a v úmyslu být
touto Provád cí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím zn ní Provád cí smlouvy.

Preambule

A. Dne 12. 1. 2018 uzav ela eská republika � Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad �tolou
936/3, 170 34 Praha 7, I O: 00007064 (dále jen �Centrální zadavatel�) s Dodavatelem
Rámcovou dohodu, na základ které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli
a Objednatel m pln ní vymezené v Rámcové dohod .

B. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená pln ní té�
Objednateli uvedenému na titulní stran této Provád cí smlouvy, a to za podmínek
stanovených v této Provád cí smlouv a v Rámcové dohod .

C. S ohledem na skute nost, �e nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle
lánku II. Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodn j�í a za ú elem sjednání dohody
o rozsahu konkrétní dodávky po�adované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní
strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Provád cí smlouvu.

D. Smluvní strany se dohodly, �e pojmy uvedené v této Provád cí smlouv velkými písmeny
mají stejný význam jako tyté� pojmy uvedené v Rámcové dohod , není li dále v této
Provád cí smlouv stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, �e otázky
neupravené v této Provád cí smlouv se ídí Rámcovou dohodou.

I.

P edm t Provád cí smlouvy

1. Dodavatel se touto Provád cí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou zavazuje, dodat
Objednateli pln ní specifikované v P íloze . 1 této Provád cí smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého pln ní, a to v rozsahu
a zp sobem stanoveným dále v této Provád cí smlouv , zejména potom v její P íloze . 1.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem sou innost nezbytnou k ádnému
spln ní jejich povinností dle této Provád cí smlouvy.
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4. Smluvní strany se dohodly, �e ve�kerá pln ní realizovaná na základ této Provád cí
smlouvy budou poskytována v souladu s podmínkami Cisco End User License Agreement
(EULA) a/nebo Cisco Software End User License Agreement (SEULA), spole nosti Cisco
Systems, které jsou P ílohou . 2 této Provád cí smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
�e jakákoli zm na licen ních podmínek je mo�ná pouze s p edchozím písemným
souhlasem Objednatele.

II.

Cena za pln ní

1. Smluvní strany se dohodly, �e cena za poskytnutí pln ní Dodavatelem dle této Provád cí
smlouvy iní 10 034 000, (slovy: deset milion t icet ty i tisíc korun eských) bez DPH,
tj. 12 141 140, K (slovy: dvanáct milion jedno sto ty icet jedna tisíc jedno sto ty icet
korun eských) v etn DPH.

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle p edchozího odstavce tohoto lánku Provád cí
smlouvy a platebních podmínek je uvedeno v P íloze . 1 této Provád cí smlouvy.

3. Ostatní podmínky vztahující se k platb ceny za pln ní poskytnuté Dodavatelem dle této
Provád cí smlouvy, jako� i lh ta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohod .

III.

Doba a místo pln ní

1. Smluvní strany se dohodly, �e Dodavatel je povinen dodat pln ní dle této Provád cí
smlouvy Objednateli nejpozd ji do termínu uvedeném v P íloze . 1 této Provád cí
smlouvy.

2. Místo dodání pln ní Dodavatele dle této Provád cí smlouvy je eská republika.

IV.
Doba trvání a ukon ení Provád cí smlouvy

1. Tato Provád cí smlouva je uzavírána na dobu 12 m síc .

2. Tato Provád cí smlouva m �e být ukon ena výhradn následujícími zp soby:

a) uplynutím doby její ú innosti;

b) písemnou dohodou Smluvních stran;

c) výpov dí ze strany Objednatele dle odst. 3 tohoto lánku Provád cí smlouvy;

• • •• •• 
::: •• ::: MINISTERSTVOVNITRA 

::::::::: CESKt 11.EPUBLIKY 
••••••••• 

e 

r c e 
e c 

e 

c 0 r u 

- c LI 

c c e 
r 

r 

e 
e LI 

e 

e e 

c 

e 
e LI c 

c 

e 

e 
c r 

c r 

c 
e 

e 

r 

c 

e 

e LI 

e 

c 

r 

c 

e 

e 
c 

LI 

e 

e 

c 

c 

e 

c r 

e 

e 

e 

e 
e 



 

 4/10 

d) odstoupením Objednatele od této Provád cí smlouvy dle odst. 4 tohoto lánku
Provád cí smlouvy;

e) odstoupením Dodavatele od této Provád cí smlouvy dle odst. 5 tohoto lánku
Provád cí smlouvy.

3. Objednatel je oprávn n tuto Provád cí smlouvu vypov d t z d vodu takové zm ny
okolností stojící vn volní mo�nosti Objednatele, je� iní existenci této Provád cí smlouvy
neslu itelnou s nastalými okolnostmi nebo z d vodu poru�ení povinností dle této
Provád cí smlouvy, a to prost ednictvím písemné výpov di doru ené Dodavateli
na adresu uvedenou na titulní stran této Provád cí smlouvy nebo pozd ji písemn
oznámenou Dodavatelem. Výpov dní lh ta iní t i (3) m síce a za íná b �et prvním dnem
kalendá ního m síce následujícího po doru ení výpov di Dodavateli.

4. Objednatel m �e od této Provád cí smlouvy okam�it odstoupit, pokud:

a) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv pln ní dle této Provád cí smlouvy
po dobu del�í ne� patnáct (15) dn ; nebo

b) Dodavatel bude déle ne� patnáct (15) dn v prodlení s odstran ním vad pln ní dle
této Provád cí smlouvy nebo opakovan , tj. nejmén 3 krát, bude v prodlení
s odstran ním vad pln ní dle této Provád cí smlouvy; nebo

c) kvalita i jakost pln ní dodaného dle této Provád cí smlouvy opakovan , tj. nejmén
3 krát, vyká�e ni��í ne� smluvenou kvalitu i jakost; nebo

d) Dodavatel poru�í svou povinnost dle této Provád cí smlouvy a nezjedná nápravu ani
v dodate né lh t stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být krat�í deseti (10)
dn ; nebo

e) je Dodavatel v likvidaci nebo v i jeho majetku probíhá insolven ní ízení, v n m�
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh byl zamítnut proto,
�e majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo byl konkurs
zru�en proto, �e majetek byl zcela neposta ující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvlá�tních právních p edpis ; nebo

f) Dodavatel p estane být dr�itelem certifikací a oprávn ní spole nosti Cisco Systems
v rozsahu uvedeném v ustanovení lánku VI. odst. 1 písm. c) a d) Rámcové dohody;
nebo

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli pln ní dle této Provád cí smlouvy, a to
ode dne, kdy Dodavatel písemn prohlásí, �e není schopen jakékoliv pln ní
poskytovat; nebo

h) Objednatel zjistí, �e Dodavatel nabízel, dával, p ijímal nebo zprost edkovával
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, a ji� státního
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ú edníka nebo n koho jiného, p ímo nebo nep ímo, v zadávacím ízení této
Provád cí smlouvy nebo p i provád ní této Provád cí smlouvy nebo zkresloval
skute nosti za ú elem ovlivn ní zadávacího ízení této Provád cí smlouvy nebo
provád ní této Provád cí smlouvy ke �kod Objednatele, v etn u�ití podvodných
praktik k potla ení a sní�ení výhod volné a otev ené sout �e.

5. Dodavatel m �e odstoupit od této Provád cí smlouvy okam�it v p ípad prodlení
Objednatele s úhradou ceny pln ní dle této Provád cí smlouvy nebo její ásti po dobu del�í
ne� t icet (30) dn .

6. Odstoupením od Provád cí smlouvy nejsou dot ena ustanovení týkající se smluvních
pokut, ochrany informací, náhrady �kody a ustanovení týkajících se takových práv
a povinností, z jejich� povahy vyplývá, �e trvají i po odstoupení.

7. Jakýkoliv úkon vedoucí k ukon ení této Provád cí smlouvy musí být u in n v písemné
form a je ú inný okam�ikem jeho doru ení Dodavateli. Zákonné d vody pro ukon ení
této Provád cí smlouvy nejsou shora uvedeným dot eny.

8. Výpov a odstoupení od této Provád cí smlouvy ze stranyObjednatele nesmí být spojeno
s ulo�ením jakékoliv sankce k tí�i Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

V.
Ostatní ujednání

1. Ve�kerá ujednání této Provád cí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou
dohodou se ídí, tj. práva, povinnosti i skute nosti neupravené v této Provád cí smlouv
se ídí ustanoveními Rámcové dohody.

2. V p ípad , �e ujednání obsa�ené v této Provád cí smlouv se bude odchylovat
od ustanovení obsa�eného v Rámcové dohod , má ujednání obsa�ené v této Provád cí
smlouv p ednost p ed ustanovením obsa�eným v Rámcové dohod , ov�em pouze
ohledn pln ní sjednaného v této Provád cí smlouv . V otázkách touto Provád cí
smlouvou neupravených se pou�ijí ustanovení Rámcové dohody.

3. Jestli�e se uká�e jakékoliv ustanovení této Provád cí smlouvy jako neplatné,
nevymahatelné nebo neú inné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo
neú innost ostatních ustanovení této Provád cí smlouvy. Smluvní strany se zavazují
nahradit do 30 pracovních dn od doru ení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní
stran neplatné, neú inné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným,
ú inným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem,
p ípadn uzav ít smlouvu novou.

• • •• •• 
::: •• ::: MINISTERSTVOVNITRA 

::::::::: CESKt 11.EPUBLIKY 
••••••••• 

r 
e 

c 
e 

r u 

c 
r 

r 

e 

r 

c 

e 

ed' 

e 

e 
e 

e 

c 
e 

r 

r 
e 

r 

c 

e 
r 

c e 
e 

e 

e 

c 

e 

e 
c 

r 

c 

u 
c 

r r r 
e e 

r e 
e c e 

r e 
e e r e 

e c 

c 

e c e 
c u c 

c 

c e e 

e e 
e e 

e 
e e e 

e 

e 
c 



 

 6/10 

4. Tato Provád cí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma Smluvními stranami
a ú innosti dnem zve ejn ní této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem .
340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto
smluv a o registru smluv, ve zn ní pozd j�ích p edpis .

5. Nedílnou sou ástí této Provád cí smlouvy jsou následující p ílohy:

a) P íloha . 1 � Podrobné vymezení pln ní Dodavatele a vymezení kupní ceny a platebních
podmínek;

b) P íloha . 2 � Licen ní podmínky Cisco End User License Agreement (EULA) a/nebo Cisco
Software End User License Agreement (SEULA), spole nosti Cisco Systems.

6. Tato Provád cí smlouva je opat ena elektronickým podpisem obou Smluvních stran v
souladu s platnou právní úpravou. Ka�dá Smluvní strana a Centrální zadavatel obdr�í
elektronicky podepsanou Provád cí smlouvu ve formátu pdf.

7. Na d kaz toho, �e Smluvní strany s obsahem této Provád cí smlouvy souhlasí, rozumí jí
a zavazují se k jejímu pln ní, p ipojují své podpisy a prohla�ují, �e tato Provád cí smlouva
byla uzav ena podle jejich svobodné a vá�né v le prosté tísn .

Objednatel Dodavatel

V Praze dne ������� V Praze dne ����������.

Národní agentura pro komunika ní a Simac Technik R, a.s.
informa ní technologie, s.p.
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Prrloha c. 1- Podrobne vymezenr plnenr Dodavatele a vymezenr kupn1 ceny a platebn1ch podm1nek 

c. /Typ Popis 
Polozka Pozadovana platnost **) 

Seriove cfslo Pocet kusu 
Jednotkova cena 

RD*) od na v Kc bez DPH 

ESA-ESl-lY-SlO Inbound Essentials Bundle(AS+AV+OF) lYR Lie, Subskripce 12.1.2020 12 mesfcu 25000 3 163 750,- Kc 
20K-49999 Users 

WSA-WSP-lY-Sl0 Web Premium SW Bundle (WREP+WUC+AMAL) Subskripce 12.1.2020 12 mesfcu 25000 6 121 500,- Kc 
1 YR, 20K-49999 Users 

SMA-EMGT-lY-SlO Email Management SW Bundle, lYR License Key, Subskripce 12.1.2020 12 mesfcu 25000 593 500,- Kc 
20K-49999 Users 

SMA-WMGT-lY-Sl0 Web Management SW Bundle, lYR License Key, Subskripce 12.1.2020 12 mesfcu 25000 155 250,- Kc 
20K-49999 Users 

Celkova 10 034 000,- Kc 

cena v Kc 
bez DPH 

DPH 2 107 140,- Kc 

* ) Polozka RD - odpovfdajfd kategorie produktu Cisco, jak jsou definovane v Ramcove dohode a to v kategorifch: Nave licence k Celkova 
produktum Cisco, Podpora k produktum Cisco, Subskripce k produktum Cisco, Katalogove sluzby Cisco typu AS-Fixed a Katalogove cena v Kc 12 141140,- Kc 

skolfd kredity Cisco vcetne 
** ) Vyplnuje se pouze u polozek Podpora k produktum Cisco a Subskripce k produktum Cisco DPH 

Po uzavren1 teto Provaded smlouvy odesle Objednatel Dodavateli Evidencn1 objednavku, ktera je zasrlana vylucne pro sdelen1 evidencn1ho c1sla 

Dodavateli. Cislo evidencnr objednavky je Dodavatel povinen uvadet na danovych dokladech (fakturach). 

Prrlohou danoveho dokladu (faktury) musr byt Protokol o predanr a prevzetr poskytnuteho plnenr podepsany obema smluvn1mi stranami. Za den 

uskutecnen1 zdanitelneho plnen1 se povazuje den podpisu Protokolu o predanr a prevzet1 Objednatelem. 
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Dodavatel zasle original danoveho dokladu (faktury) spolu s veskerymi pozadovanymi dokumenty Objednateli do peti (5) kalendarnich dnu od jeho vystaveni: 

a) bud' elektronicky: 

za predpokladu splneni veskerych podminek vyplyvajidch z prislusnych pravnich predpisu, zejmena z ustanoveni § 34 zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 

hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,,zakon o DPH"), ve formatu pdf., opatreny elektronickym podpisem (elektronicka faktura) spolu s dalsimi 

prilohami (pokud jsou smluvne pozadovany), jako prilohu emailove zpravy na e-mailovou adresu Objednatele nebo do datove schranky Objednatele. 

ID Datove schranky: hkrkpwn 

e-mail: faktury@nakit.cz 

Elektronicka faktura se povazuje za dorucenou dnem odeslani e-mailove zpravy, obsahujid jako prilohu elektronickou fakturu, na e-mailovou adresu 

Objednatele nebo die pravidel dorucovani do datovych schranek. 

b) nebo doporucenym dopisem na adresu: 

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p. 

Kodanska 1441/46 

101 00 Praha 10 - Vrsovice 

Smluvnf strany se dohodly, ze pokud bude v okamziku uskutecnenf zdanitelneho plnenf spravcem dane zverejnena zpusobem umoznujfdm 

dalkovy prfstup skutecnost, ze poskytovatel zdanitelneho plnenf (Dodavatel) je nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a o DPH, nebo ma-Ii byt 

platba za zdanitelne plnenf uskutecnene Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z casti poukazana na bankovnf ucet vedeny poskytovatelem 

platebnfch sluzeb mimo tuzemsko, je prfjemce zdanitelneho plnenf (Objednatel) opravnen cast ceny odpovfdajfd dani z pridane hodnoty zaplatit 

prfmo na bankovnf ucet spravce dane ve smyslu § 109a zakona o DPH. Na bankovnf ucet Dodavatele bude v tomto prfpade uhrazena cast ceny 

odpovfdajfd vysi zakladu dane z pridane hodnoty. Uhrada ceny plnenf (zakladu dane) provedena Objednatelem v souladu s ustanovenfm tohoto 

odstavce Smlouvy bude povafovana za radnou uhradu ceny plnenf poskytnuteho die teto Smlouvy. 
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••••••••• 

Bankovnr ucet uvedeny na danovem dokladu, na ktery bude ze strany Dodavatele pozadovana uhrada ceny za poskytnute zdanitelne plnenr, musr 

byt Dodavatelem zverejnen zpusobem umoznujldm dalkovy pfrstup ve smyslu § 96 zakona o DPH. Smluvnr strany se vyslovne dohodly, ze pokud 

fislo bankovnrho uctu Dodavatele, na ktery bude ze strany Dodavatele pozadovana uhrada ceny za poskytnute zdanitelne plnenr die pfrslusneho 

danoveho dokladu, nebude zverejneno zpusobem umoznujldm dalkovy pfrstup ve smyslu § 96 zakona o DPH a cena za poskytnute zdanitelne 

plnenr die pr1slusneho danoveho dokladu presahuje limit uvedeny v § 109 odst. 2 p1sm. c) zakona o DPH, je Objednatel opravnen zaslat danovy 

doklad zpet Dodavateli k oprave. V takovem pfrpade se doba splatnosti zastavuje a nova doba splatnosti pocrna bezet dnem dorucenr opraveneho 

danoveho dokladu s uvedenrm spravneho bankovn1ho uctu Dodavatele, tj. bankovn1ho uctu zverejneneho spravcem dane. 
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• • •• •• ••• • •• • • • • • • • • MINISTERSTVO VNITRA 
: : : : : : : : : CESKt REPIJBLIKY 

••••••••• 

Prrloha c. 2 - Licencnr podm1nky Cisco End User License Agreement (EULA) a/nebo Cisco Software End User License Agreement (SEULA), 

spolecnosti Cisco Systems. 
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CISCO SYSTEMS, INC. NEBO JEDNA Z JEJICH SESTERSKYCH SPOLECNOST(. KTERA POSKYTUJE LICENCI NA 
SOFTWARE {,CISCO"), JE OCHOTNA POSKYTNOUT VAM LICENCI NA TENTO SOFTWARE POUZE ZA 
PODMINKY, ZE JSTE JEJ ZAKOUPILI OD SCHVALENEHO ZDROJE, A ZE SOUHLASITE SE V$EMI PODMINKAMI 
UVEDENYMI V TETO LICENCNi SMLOUVE S KONCOVYM UZIVATELEM, PLUS PRIPADNA DAL$( OMEZENI NA 
LICENCI KLADENA, JEZ JSOU UVEDENA V DOPLNKOVE LICENCNI SMLOUVE DOPROVAzEJ(CI VYROBEK, 
NEBO JEZ BYLA K DISPOZICI V DOBE VA$1 OBJEDNAVKY (DALE JEN SOUHRNNE .SMLOUVA"). V MIRE, V JAKE 
BY PODMINKY TETO LICENCNi SMLOUVY S KONCOVYM UZIVATELEM A PRiPADNE DOPLNUJiCi SMLOUVY 
BYL Y V ROZPORU, PLAT( DOPLNUJICI LICENCNI SMLOUVA. STAZENiM, INSTALAC( NEBO POUZITIM 
SOFTWARU VYJADRUJETE, ZE JSTE SOFTWARE ZAKOUPILI OD SCHVALENEHO ZDROJE, A ZAVAZUJETE SE 
K DODRZOVANI TETO SMLOUVY. JESTLIZE SE V$EMI PODMINKAMI SMLOUVY NESOUHLASITE, NENI 
SPOLECNOST CISCO OCHOTNA VAM LICENCI NA SOFTWARE POSKYTNOUT A {A) SOFTWARE SI NEM0ZETE 
STAHNOUT, NAINSTALOVAT ANI JEJ POUZIT, A DALE (B) M0ZETE SOFTWARE VRATIT {VCETNE VE$KERYCH 
NEOTEVRENYCH OBALO S CD A PRIPADNYCH PISEMNYCH MATERIALO) OPROTI VRACENI PENEZ V PLNE 
VY$1 NEBO, POKUD BYL SOFTWARES PiSEMNYMI MATERIALY DODAN JAKO SOUCAST JINEHO VYROBKU, 
MlJZETE VRATIT CELY TENTO VYROBEK OPROTI VRACENI PENEZ V PLNE VYSI. VASE PRAVO NA VRACENI A 
PROPLACENI VYPR$i 30 ONO PO ZAKOUPENI OD SCHVALENEHO ZDROJE A PLATI POUZE V PRIPADE, ZE 
JSTE PUVODNIM A REGISTROVANYM KUPUJICiM COBY KONCOVY UZIVATEL. PRO UCELY TETO LICENCNI 
SMLOUVY S KONCOVYM UZIVATELEM ZNAMENA ,,SCHVALENY ZDROJ" (A) CISCO NEBO {B) DISTRIBUTORA 
NEBO SYSTEMOVEHO INTEGRATORA, KTERY JE ZE STRANY CISCO OPRAVNEN K DISTRIBUCI / PRODEJI 
ZARIZENI CISCO, SOFTWARU A SLUZEB V RAMCI VA$1 OBLASTI KONCOVYM UZIVATELOM, NEBO (C) 
PREKUPNIK OPRAVNENY KTERYMKOLIV TAKOVYM DISTRIBUTOREM NEBO SYSTEMOVYM INTEGRATOREM 
V SOULADU S PODMINKAMI SMLOUVY UZAVRENE MEZI DISTRIBUTOREM A SPOLECNOSTI CISCO 
K DISTRIBUCI / PRODEJI ZARiZENi CISCO, SOFTWARU A SLUZEB V RAMCI VA$1 OBLASTI KONCOVYM 
UZIVATELOM. 

DALE UVEDENE PODMfNKY SMLOUW UPRA VUJf POUZ.fVANf SOFTWARU (DEFINOVANEHO NfZE) 
zAKAZNIKEM S TEMITO VYJIMKAMI: (A) EXISTUJE SAMOSTATNA PODEPSANA SMLOUVA MEZI zAKAZNIKEM A 
CISCO, KTERA UPRAVUJE POUZIVANI SOFTWARU zAKAZNIKEM, NEBO (B) SOUCAST{ SOFTWARU JE 
SAMOSTATNA LICENCNf SMLOUVA, SOUHLAS S Nit SE PROJEVUJE KLEPNUTIM MYS/, NEBO L/CENCNI 
SMLOUVA TRET{ STRANY, KTERA JE SOUCAST! PROCESU INSTALACE NEBO STAZEN/, A KTERA UPRAVUJE 
POUZfVANf SOFTWARU zAKAZNfKEM. V MIRE, V JAKE BY USTANOVENI VYSE UVEDENYCH DOKUMENTU 
BYLA V ROZPORU, BUDE= Jl=JICH PORAD{ POOLE PREDNOSTI NASLEDUJ{Cf: (1) PODEPSANA SMLOUVA, (2) 
SMLOUVA, SOUHLAS S Nft SE PROJEVUJE KLEPNUT{M MYS{ NEBO L/CENCNf SMLOUVA TRET{ STRANY A (3} 
TATO SMLOUVA. PRO UCEL Y SMLOUVY ZNAMENA .,SOFTWARE" POC{TACOVE PROGRAMY VCETNE 
FIRMWARU A POC{TACOVYCH PROGRAMO INTEGROVANYCH V ZAR{ZEN{CH CISCO, JAK BYL Y zAKAZNfKOVI 
DODANY SCHVALENYM ZDROJEM, A DALE PRf PADNE UPGRADY, AKTUALIZACE, OPRA W CHYB NEBO JEJICH 
UPRAVENE VERZE (DALE JEN SOUHRNNE .,UPGRADY'J, KTEREKOLIV Z TECHTO PRVKU S OPETOVNYM 
UDELEN{M LICENCE NA ZAKLADE PRAVIDEL CISCO PRO PRENOS A ZMENU LICENCE SOFTWARU (TAK, JAK 
MOHOU BYT GAS OD CASU DOPLNOVANA) NEBO ZALOZN{ KOPIE KTEREHOKOLIV Z VYSE UVEDENYCH 
PRVKU. 

Licence. la podminky dodrzeni podminek teto smlouvy udeluje Cisco zakaznikovi nevyhradni a nepi'enosnou licenci 
k pouzivani softwaru a dokumentace pro intern! pracovni ucely zakaznika, za niz zakaznik zaplatil schvalenemu zdroji 
pofadovane licencni poplatky . • Dokumentace" znamena pisemne informace (bez ohledu na to, zda jsou uvedene 
v technickych priruckach, vzdelavacich materialech, specifikacich nebo jinak), ktere se tykaji softwaru, a ktere poskytl 
schvaleny zdroj jakymkoliv zpusobem {mimo jine na CD-Rom nebo online) spolu se softwarem. Aby mohl zakaznik 
software pouzivat, je moine, ze bude muset zadat registracni cislo nebo autorizacni klfc produktu a zaregistrovat svoji 
zakaznickou kopii softwaru online na webovych strankach Cisco, aby ziskal potrebny licencni klic nebo licencni soubor. 

Licence zakaznika k pouzivani softwaru se omezuje na dale uvedene, pi'icemz zakaznik dale uvedene nebude nad 
tento ramec pouzivat: na jediny hardwarovy kryt nebo kartu nebo s takovymi jinymi omezenimi, jak je uvedeno 
v pi'islusne doplriujici licencni smlouve nebo v prislusne objednavce, kterou zakaznik pi'ijal ze schvaleneho zdroje, a za 
kterou zaplatil schvalenemu zdroji pozadovany licencni poplatek (,,objednavka"). 

Neni-li v dokumentaci nebo v jakekoliv platne doplnujlci licencni smlouve vyslovne uvedeno jinak, bude zakaznik 
software pouzivat vyhradne jako soucast zaflzeni Cisco nebo pro provozovani na zaflzeni Cisco nebo (v pi'ipadech, kdy 
pi'islusna dokumentace povoluje instalaci na jine zai'izeni nez Cisco) pro komunikaci se zafizenim Cisco, ktere je 
vlastnictvim zakaznika nebo ktere ma zakaznik pronajate, a bude jej pouzivat pro ucely sve interni pracovni cinnosti. 
Zadne jine licence se neudeluji nepfimo, na zaklade pfekazky uplatneni zalobniho naroku ani jinak. 

Vyse uvedeny pozadavek na uhrazeni licencnlch poplatku se nevztahuje na hodnoceni nebo beta kopie, za nez Cisco 
neuctuje licencni poplatek. 

Vseobecna omezeni. Toto je licence, nikoliv postoupeni vlastnickeho prava, na software a dokumentaci, pficemz Cisco 
si ponechava vlastnictvi vsech kopii softwaru a dokumentace. Zakaznik stvrzuje, ze software a dokumentace obsahuji 
obchodni tajemstvi Cisco nebo jeho dodavatelu ci poskytovatelu licenci, vcetne mimo jine specifickeho interniho designu 
a struktury individualnich programu a souvisejicich informaci o rozhrani. S vyjimkou pi'ipadu, kdy je tak vyslovne 
uvedeno podle smlouvy, bude zakaznik pouzivat software pouze ve spojeni s pouzitim zai'izeni Cisco, ktere zakoupil od 
schvaleneho zdroje, a dale nema zakaznik zadne pravo na nasledujici a konkretne souhlasi s tim, ze nebude: 

(i) prevadet, postupovat ci poskytovat na zaklade sublicence sva licencni prava na zadnou jinou fyzickou ci 
pnivnickou osobu Qinak nez v souladu s jakymikoliv pravidly Cisco pro opetovne poskytnuti na zaklade licence / 
pfevod, ktera jsou v dane dobe v platnosti), ani nebude software pouzivat na zai'izeni Cisco, ktere zakaznik 
nezakoupil od schvaleneho zdroje, ani na zai'izeni Cisco z druhe ruky, a dale zakaznik stvrzuje, ze pi'ipadny pokus 
o pi'evod, postoupeni ci poskytnuti na zaklade sublicence ci pouziti bude neplatny, 

{ii) provadet opravy chyb nebo jinak pozmenovat ci upravovat software ci vytvaret odvozena dila zalozena na 
softwaru ci povolovat stejne cinnosti tretim stranam, 

(iii) provadet reverzni inzenyrstvi ani dekompilovat, desifrovat, disassemblovat ci jinak software pi'evadet do formy 
citelne pro cloveka, s vyjimkou rozsahu, v jakem je takova cinnost vyslovne povolena podle platnych zakonu, bez 
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ohledu na toto omezeni nebo jinak nez v mire, v jake je Cisco podle zakona povinna takovou konkretni cinnost 
povolit podle pi'fpadne platne licence open source, 

(iv) publikovat jakekoliv vysledky srovnavacich testu provedenych pomocf softwaru, 

(v) pouzivat ci povolovat pouziti softwaru k poskytovanf sluzeb tfetim stranam, na zaklade sdileni sluzebnf 
kancelai'e nebo sdfleni v case ci jinak, bez vyslovneho pfsemneho opravnenf Cisco, 

(vi) sdelovat, poskytovat nebo jinak zpristupl\ovat obchodnf tajemstvi obsazena v softwaru a dokumentaci 
v jakekoliv fonne jakekoliv ti'etf strane bez pi'edchoziho pisemneho souhlasu Cisco. Zakaznfk bude uplatl\ovat 
pfimei'ena bezpecnostnr opatfenf k tomu, aby tato obchodnf tajemstvi chranil. 

v mire, v jake to pozaduji pi'islusne zakony, a na zaklade pfsemne zadosti zakaznika poskytne Cisco zakaznfkovi 
infonnace o rozhranf, ktere jsou poti'ebne pro dosazeni interoperabifity mezi softwarem a jinym, nezavisle vytvofenym 
programem, na zaklade uhrady pi'islusnych poplatku Cisco, existujf-li. Zakaznik bude dodriovat pi'isne povinnosti 
zachovani mlcenlivosti v souvislosti s temito infonnacemi a tyto infonnace pouzije v souladu s veskerymi platnymi 
podminkami, za nichz Cisco tyto informace zpi'fstupnf. 

Software, upgrady a dalsf kopie. NEHLEDE NA JAKEKOLIV JINE USTANOVENI TETO SMLOUVY: (1) zAKAZNIK 
NEMA iADNOU LICENCI ANI PRAVO NA VY1VARENI NEBO POUZIVAN[ JAKYCHKOLIV DALSfCH KOPII Cl 
UPGRADO, POKUD NENI V DOBE VY1VORENI NEBO zr SKANI TAKOVE KOPIE NEBO UGRADU JIZ DRZITELEM 
PLATNE LICENCE NA POVODNI SOFlWARE, A POKUD NEUHRADIL PR[SLUSNY POPLATEK SCHVALENEMU 
ZDROJI ZA UPGRADE NEBO DALSI KOPIE; (2) POUZITI UPGRADO SE OMEZUJE NA ZARIZENI CISCO, KTERE 
DODAL SCHVALENY ZDROJ, JEHOZ JE zAKAZNIK POVODNIM KUPUJICIM NEBO NAJEMCEM COBY KONCOVY 
UZIVATEL, NEBO JE JINAK DRZITELEM PLATNE LICENCE K POUZIVANI TOHOTO SOFlWARU, KTERY JE 
UPGRADOVAN; (3) VY1VARENI A POUZ[VAN[ DALSICH KOPII JE OMEZENO POUZE NA NEZBYTNE UCEL Y 
zALOHOVANI. 

Vlastnicka oznamenf. Zakaznfk souhlasi s Um, ze zachova a bude reprodukovat veskera oznameni o autorskych 
pravech, vlastnicka oznameni a jina oznameni na vsech kopiich, v jakekoliv forme, softwaru, ve stejne forme a 
zpusobem, jak jsou late oznameni o autorskych pravech a jina vlastnicka oznameni na softwaru uvedena. S vyjimkou 
pi'ipadu, kdy k tomu vyslovne opravl\uje talc smlouva, nebude zakaznik vytvai'et zadne kopie ani duplikaty zadneho 
softwaru bez pi'edchozfho pfsemneho svoleni Cisco. 

Doba platnosti a ukoncenf platnosti. Tato smiouva a v ramci ni udelena licence zustavajf v platnosti do jejiho ukoncenr. 
Zakaznik muze platnost smlouvy a licence kdykoliv ukoncit tak, ze znicf vsechny kopie softwaru a veskere 
dokumentace. Prava zakaznika podle teto smlouvy zanikaji ihned, bez nutnosti oznameni ze strany Cisco, jestlize 
zakaznfk nedodrii nektere z ustanoveni teto smlouvy. Po ukonceni platnosti znicf zakaznfk vsechny kopie softwaru a 
dokumentace, ktere ma v drzeni nebo pod kontrolou. Veskere zavazky zakaznfka tykajici se mlcenlivosti , veskera 
omezeni kladena na zakaznfka podle clanku s nazvem .,Vseobecna omezeni" a veskera omezeni pravni odpovednosti a 
popi'eni prava a omezeni zaruky zustavajf po ukonceni teto smlouvy v platnosti. Dale zustavajf po ukoncenf teto 
smlouvy v platnosli ustanoveni clanku s nazvem .Kupujfcf coby koncovi uzivatele vlady USA" a .Vseobecne podmfnky 
tykajicf se prohlaseni o omezene zaruce a licencni smlouvy s koncovym uzivatelem·. 

Zaznamy zakaznfka. Zakaznik udeluje Cisco a jejim nezavislym ucetnim pravo prozkoumat ucetni knihy, zaznamy a 
ucty zakaznfka behem nonnalnr pracovni doby zakaznika za ucelem ovei'eni, zda je tato smlouva dodriovana. 
V pi'ipade, ie takovy audit odhall nedodrzeni teto smlouvy, uhradi zakaznfk Cisco bezodkladne pi'islusne licencni 
poplatky plus pi'imei'ene vydaje na provedeni auditu. 

Kontrola exportu, opetovneho exportu, pfevodu a pouzivanf. Software, dokumentace a technologie nebo prfme produkty 
z nich vyplyvajici (dale jen .software a technologie"), klere Cisco na zaklade smlouvy dodala, podlehaji kontrole exportu 
podle zakonu a pi'edpisu Spojenych statu americkych (.USA") a pi'ipadnych jinych zakonu a pi'edpisu jinych statu. 
Zakaznik bude dodrzovat tyto zakony a pfedpisy, ktere upravuji export, opetovny export, import, pfevod a pouiivani 
softwaru a technologie Cisco, a obstara vsechna v USA a mistni poiadovana opravneni, povolenf nebo licence. Cisco a 
zakaznik kazdy jednotlive souhlasi s tim, ze poskytnou dais! informace, podpurne dokumenty a asistenci tak, jak mohou 
byt pfimefene pozadovany druhou stranou, v souvislosti se zajistenim opravneni nebo licencf. lnfonnace o shode 
s pozadavky na export, opetovny export, prevod a pouzivani lze nalezt na nasledujicim URL: 
www.cisco.com/web/about/doing business/lega l/global export trade/general export/contract compliance.html 

Kupujfcf coby koncovf uiivatele vlady USA. Software a dokumentace se posuzuji jako .obchodnf pfedmety" tak, jak je 
lento termin definovan v nai'fzeni Federal Acquisition Regulation (.FAR") (48 C.F.R.) 2.101, skladajfcf se z ,,komercniho 
pocitacoveho softwaru· a .dokumentace ke komercnlmu pocitacovemu softwaru· , tak, jak jsou tyto tenniny pouiity ve 
FAR 12.212. V souladu s FAR 12.212 a DoD FAR Supp. 227.7202-1 az 227.7202-4 a nehlede na jakakoliv FAR nebo 
jina smluvni ujednani opacneho vyznamu v jakekoliv smlouve, do niz muze by! tato smlouva zaclenena, muze zakaznik 
poskytnout koncovemu uzivateli pfedstavovanemu vladou nebo, jde-li o smlouvu pflmou, koncovy uzivatel 
pi'edstavovany vladou ziska software a dokumentaci pouze s takovymi pravy, ktera jsou uvedena ve smlouve. Pouzili 
softwaru nebo dokumentace nebo obou techto pfedmetu pfedstavuje souhlas ze strany vlady s lim, ze software a 
dokumentace jsou .komercnf pocitacovy software" a .dokumentace ke komercnimu pocitacovemu softwaru", a ze 
pfijimaji zde uvedena prava a omezenf. 

ldentifikovane komponenty; dalsi podminky. Software muze obsahovat nebo byt dodan s jednou nebo vice 
komponentami, ktere mohou zahrnovat komponenty tfelich stran, jez jsou takto identifikovany ze strany Cisco 
v dokumentaci, v souboru readme.txt, v infonnacich o ti'elich stranach k odsouhlasenr klepnulim mys! nebo jinde (napf. 
na webovych strankach www.cisco.com) (.identifikovane komponenty") jako podlehajfci jinym podminkam licencnich 
smluv, jinym popfenfm zaruky, omezenym zarukam nebo jinym podmfnkam (souhmne .dalsi podmfnky") nez tern. ktere 
jsou zde uvedene. U veskerych takovych identifikovanych komponent souhlasite s pi'islusnymi dalsimi podminkami. 

Omezena zaruka 

V zavislosti na omezenlch a podminkach, ktere jsou zde uvedene. zarucuje Cisco, ie pocinaje dnem zaslani 
zakaznlkovi (ale v pffpade opetovneho prodeje schvalenym zdrojem jinym nez Cisco pocfnaje nejpozdeji devadesat (90) 
dnu po puvodnim zaslanl ze strany Cisco) a po dobu (a) devadesati (90) dnu nebo (b) zarucni doby (existuje-li). ktera je 
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vyslovne uvedena jako tykajicr se konkretne softwaru v zaru¢nim listu doprovazejfcfm produkt, jehoz je software 
sou¢asti (.produkr) (existuje-li), podle toho, ktere z techto obdobi je delsi: (a) media, na nichz je software dodan, 
nebudou za podmfnek normalniho pouziti obsahovat zadne vady materialu ani opracovanf; a (b) software v podstatne 
mire odpovlda dokumentaci. Datum zaslani produktu ze strany Cisco je uvedeno na obalu, v nemz je produkt dodan. 
S vyjimkou vyse uvedeneho se software dodava • TAK, JAK JE". Tato omezena zaruka plali pouze na software 
zakoupeny od schvaleneho zdroje zakaznfkem, ktery je prvnfm registrovanym koncovym uzivatelem. Jedinym a 
vyhradnlm opravnym prostredkem kupujiciho a veskerou pravni odpovednosli Cisco a jejich dodavatelu podle teto 
omezene zaruky bude (i) vymena vadnych medii anebo (ii) podle uvazenr Cisco oprava, vymena nebo vracenl kupni 
ceny za software, v obou pi'ipadech v zavislosti na podmince, ze schvalenemu zdroji, ktery software zakaznlkovi dodal, 
nebude hlasena zadna chyba ani vada pi'edstavujlcl porusenl teto omezene zaruky, a to v ramci zaru¢nf doby. Cisco 
nebo schvaleny zdroj, ktery software zakaznlkovi dodal, muze podle sveho uvazenf pozadovat vracenf softwaru anebo 
dokumentace jako podminku pro poskytnuli napravy. V zadnem pi'fpade nezaru¢uje Cisco, ze software je prosty chyb, 
nebo ze zakaznfk bude schopen software provozovat bez problemu ¢i preruseni. A dale, vzhledem k prubeznemu vyvoji 
novych technik pruniku a utoku na sfte nezaru¢uje Cisco, ze software ani zadne zarizenr, system ¢i sit', na nichz je 
software pouzfvan, nenf zranitelny vu¢i pruniku nebo utoku. 

Omezenf. Tato zaruka neplali, jestlize byl software, produkt nebo jakekoliv jine zal'izenf, na nemz je pouzitl softwaru 
autorizovano, (a) pozmenen, s vyjimkou, kdy tak ucini Cisco nebo jeji opravneny zastupce, (b) nebyl instalovan, 
provozovan, opravovan nebo udrzovan v souladu s pokyny, ktere dodava Cisco, (c) byl vystaven abnormalnfmu 
tyzikalnimu nebo elektrickemu namaMni, abnormalnlm podmlnkam prostredl, zneuzitl, nedbalosti nebo nehody nebo 
(d) je poskytnut na zaklade licence pro beta verzi, hodnocenf, testovani nebo pro u¢ely demonstra¢nf. zaruka na 
software se rovnez nevztahuje na (e) zadne docasne softwarove moduly, (f) zadny software, ktery nenf vystaven 
v softwarovem centru Cisco, (g) zadny software, ktery Cisco v softwarovem centru Cisco vyslovne poskytuje • TAK, JAK 
JE", (h) zadny software, za nejz schvaleny zdroj neobdrzel licencnf poplatek, a (i) software dodany treli stranou, ktera 
nenf schvalenym zdrojem. 

POPRENfzARUKY 
S VY JIMKOU PRIPADO, KOY JE TAK UVEDENO V TETO CAST! POJEDNAVAJICI O zARUCE, JSOU VSECHNY 
VYSLOVNE NEBO PREDPOKLADANE PODMINKY, PROHLASENI A zARUKY, VCETNE MIMO JINE JAKEKOLIV 
PREDPOKLADANE zARUKY NEBO PODMINKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URCITY UCEL, 
NEPORUSENI PRAV, USPOKOJIVE KVALITY, NERUSENI, PRESNOSTI INFORMACNIHO OBSAHU NEBO 
PODMINKY VYPL YVAJ[C[ Z PR0BEHU JEDNANI, zAKONA, POUZITI NEBO OBCHODN[ PRAXE, TIMTO 
VYLOUCENE V MIRE, V JAKE TO POVOLUJI PLATNE zAIONY, A CISCO, JEJI DODAVATELE A POSKYTOVATELE 
LICENCf JE VYSLOVNE POPIRAJL V MIRE, V JAKE COKOLIV Z VYSE UVEDENEHO NELZE VYLOUGIT, SE 
TRVANI TAKOVE PREDPOKLADANE PODMINKY, PROHLASENI ANEBO zARUKY OMEZUJE NA VYSLOVNE 
zARUCNI OBDOB[, KTERE JE WEDENE V CAST! .OMEZENA zARUKA" VYSE. VZHLEDEM K TOMU, ZE 
NEKTERE STATY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJI OMEZENI TOHO, JAK DLOUHO PREDPOKLADANA zARUKA 
TRVA, NEMUS[ BYT VYSE UVEDENE OMEZENI V TAKOVYCH STATECH PLATNE. TATO zARUKA DAVA 
zAKAZNIKOVI SPECIFICKA zAKONNA PR.AVA A zAl<AzNIK M02:E MIT ROVNEL JINA PRAVA, KTERA SE 
v JEDNOTLIVYCH JURISDIKCICH uSL Toto poprenf a vylouceni zaruky plali i v pi'fpade, ze se vyslovna zaruka 
uvedena vyse odchyluje od sveho zakladnfho u¢elu. 

Popfenf pravnf odpovednosti - Omezenf pravnf o<:Jpovednosti. JESTLIZE BYL SOFTWARE PORIZEN VE 
SPOJENYCH STATECH AMERICKYCH, V LATINSKE AMERICE, KANADE, JAPONSKU NEBO V KARIBSKE 
OBLASTI, NEHLEDE NA NIC OPACNEHO VYZNAMU V TETO SMLOUVE, NEPRESAHNE VESKERA PRAVNI 
ODPOVtDNOST CISCO, JEJICH SESTERSKYCH SPOLECNOSTI, UREDNICH OSOB, REDITELO, ZAMESTNANCO, 
2ASTUPC0, DODAVATELO A POSKYTOVATELO LICENCI, SPOLECNE, VOCI zAKAZNIKOVI, BEZ OHLEDU NA TO, 
ZDA NA zAKLADE SMLOUVY, OBGANSKOPRAVNIHO DELIKTU (VCETNI:: NEDBALOSTI), PORUSENI zARUKY 
NEBO JINAK, CENU UHRAZENOU zAKAZNIKEM SCHVALENEMU ZDROJI ZA SOFTWARE, Z NEH02: NAROK 
VYPL 'i'vA, NEBO JESTLl2:E JE SOFTWARE SOUCAST[ JINEHO PRODUKTU, CENU UHRAZENOU ZA TAKOVY 
JINY PRODUKT. TOTO OMEZENI PRAVNI ODPOVEDNOSTI ZA SOFTWARE JE KUMULATIVNI A NENI UVEDENO 
JAKO VZTAHUJ[C[ SE NA JEDEN PRIPAD (TJ. EXISTENCE DVOU NEBO VICE NAROKO NEZNAMENA 2\/YSENI 
TOHOTO LIMITU). 

JESTLIL'.E BYL SOFTWARE ZISKAN V EVROPI=, NA ST~EDNf M VYCHODt::, NA BLIZKEM VYCHODI::, V AFR ICE, 
ASII NEBO OCEANII, NEHLEDE NA NIC OPACNEHO VYZNAMU V TETO SMLOWE NEPRESAHNE VESKERA 
PRAVNI ODPOVEDNOST CISCO, JEJICH SESTERSKYCH SPOLECNOSTI, UREDNICH OSOB, REDITELO, 
ZAMESTNANCO, 2ASTUPC0, DODAVATELU A POSKYTOVATELO LICENCI, SPOLECNE, VOCI zAKAZNIKOVI, 
BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA zAKLADE SMLOUVY, OBCANSKOPRAVNIHO DELIKTU (VCETNE NEDBALOSTI), 
PORUSENI zARUKY NEBO JINAK, CENU UHRAZENOU zAKAZNIKEM SPOLECNOSTI CISCO ZA SOFTWARE, 
Z Nt::HOZ NAROK VYPL YVA, NEBO JESTLIZE JE SOFTWARE SOUCASTI JINEHO PRODUKTU, CENU 
UHRAZENOU ZA TAKOVY JINY PRODUKT. TOTO OMEZENI PRAVNI ODPOVEDNOSTI ZA SOFTWARE JE 
KUMULATIVNI A NENI UVEDENO JAKO VZTAHUJ(Cf SE NA JEDEN PRIPAD (TJ. EXISTENCE DVOU NEBO vfCE 
NAROKU NEZNAMENA 2\/YSENI TOHOTO LIMITU). NIC Z TOHO, CO JE V TETO SMLOWE WEDENO, 
NEOMEZUJE (I) PRAVNI ODPOVEDNOST CISCO, JEJICH SESTERSKYCH SPOLECNOSTI, UREDNICH OSOB, 
REDITELO, ZAMESTNANCO, zASTUPCO, DODAVATELO A POSKYTOVATELO LICENCI voe, zAKAZNIKOVI ZA 
OSOBNI UJMU NA ZDRAVI NEBO UMRTI NASLEDKEM JEJICH NEDBALOSTI, (II) PRAVNI ODPOVEDNOST CISCO 
ZA UMYSLNE ZKRESLENI UDAJO NEBO (Ill) PRAVNI ODPOVtDNOST CISCO, KTEROU NELZE POOLE 
PLATNYCH zAKONO VYLOUCIT. 

Popfenf pravnf odpovednosti - Vzdanf se prava v pfipade naslednych skod a jinych ztrat. JESTLIZE BYL SOFTWARE 
PORIZEN VE SPOJENYCH STATECH AMERICKYCH, V LATINSKE AMERICE, V KARIBSKE OBLASTI NEBO 
V KANADE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JAKYKOLIV ZOE WEDENY OPRAVNY PROSTREDEK ODCHYLUJE OD 
SVEHO zAKLADNIHO UCELU Cl JINAK, NEPONESE CISCO Cl JEJI DODAVATELE V 2:ADNEM PRIPADE 2:ADNOU 
PRAVNI ODPOVEDNOST ZA JAKYKOLIV USL Y VYNOS, ZISK NEBO ZTRATU Cl POSKOZENI DAT, PRERUSENI 
PRACOVNI CINNOSTI, ZTRATU KAPITALU, ANI ZA JAKEKOLIV ZVlASTNi, NEPRIME, NASLEDNE, NAHODNE 
SKODY NEBO NAHRADU SKODY S TRESTNI FUNKCI, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKLY, A BEZ OHLEDU NA 
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TEORII PRAVNI ODPOVEDNOSTI, NEBO ZDA VYPL YVAJI Z POUZITI NEBO NEMOZNOSTI POUZITI SOFTWARU 
NEBO JINAK, A I V PRIPADE, ZE CISCO NEBO JEJI DODAVATELE Cl POSKYTOVATELE LICENCI BYLI 0 
MOZNOSTI TAKOVYCH $KOO INFORMOVANI. VZHLEDEM K TOMU, ZE V NEKTERYCH STATECH NEBO 
JURISDIKCICH NENI OMEZENI NEBO VYLOUCENI NASLEDNYCH NEBO NAHODNYCH SKOD POVOLENE, 
NEMUSI VYSE UVEDENE OMEZENI VE VASEM PRiPADE Pl.ATIT. 

JESTLIZE BYL SOFTWARE PORIZEN V JAPONSKU, KROME PRAVNI ODPOVEDNOSTI VYPL YVAJfCf NEBO 
SOUVISEJICI S UMRTIM NEBO OSOBNI UJMOU NA ZDRAV[, UMYSLNYM ZKRESLENIM UDAJO, A BEZ OHLEDU 
NA TO, ZDA SE JAKYKOLIV ZOE UVEDENY OPRAVNY PROSTREDEK ODCHYLUJE OD SVEHO zAKLADNIHO 
UCELU Cl JINAK, NEPONESE CISCO, JEJI SESTERSKE SPOLECNOSTI, UREDNI OSOBY, REDITELE, 
ZAMESTNANCI , zASTUPCI, DODAVATELE A POSKYTOVATELE LICENCI V zADNEM PRIPADE zADNOU PRAVNI 
ODPOVEDNOST ZA JAKYKOLIV USLY VYNOS, ZISK NEBO ZTRATU Cl POSKOZENI DAT, PRERUSENI 
PRACOVNI CINNOSTI, ZTRATU KAPITALU, ANI ZA JAKEKOLIV ZVLASTNI, NEPRIME, NASLEDNE, NAHODNE 
SKODY NEBO NAHRADU $KODY S TRESTNI FUNKCI, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKL Y, A BEZ OHLEDU NA 
TEORII PRAVNI ODPOVEDNOSTI ; NEBO ZDA VYPL YVAJI Z POU.ZIT[ NEBO NEMOZNOSTI POU.Z:JTI SOFTWARU 
NEBO JINAK, A I V PRIPADt, ZE CISCO NEBO JAKYKOLIV JEJI SCHVALENY ZDROJ NEBO JEJICH 
DODAVATELE NEBO POSKYTOVATELE LICENCI BYLI O MOZNOSTI TAKOVYCH SKOD INFORMOVANI. 

JESTLIZE BYL SOFTWARE PORiZEN V EVROPE, NA STREDNIM VYCHODE, V AFRICE, ASII NEBO OCEANII , 
NEPONESE CISCO, JEJ[ SESTERSKE SPOLECNOSTI, UREDNI OSOBY, REDITELE, ZAMESTNANCI, zASTUPCI, 
DODAVATELE A POSKYTOVATELE LICENCI V zADNEM PRIPADE zADNOU PRAVNI ODPOVEDNOST ZA 
JAKYKOLIV USLY VYNOS, ZISK NEBO ZTRATU Cl POSKOZENI DAT, PRERU$ENI PRACOVN[ CINNOSTI, ZTRATU 
KAPITALU, ANI ZA JAKEKOLIV ZVLASTNI, NEPRIME, NASLEDNE, NAHODNE SKODY NEBO NAHRADU SKODY 
S TRESTNi FUNKCI, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKL Y, VCETNE MIMO JINE NA zAKLADE SMLOUVY, 
OBCANSKOPRAVN[HO DELIKTU (VGETNE NEDBALOSTI), NEBO ZDA VYPL YVAJI Z POUZITI NEBO 
NEMOZNOSTI POUZITI SOFTWARU, V KAZDEM PRIPADE I TEHDY, ZE CISCO, JEJI SESTERSKE SPOLECNOSTI, 
UREDNI OSOBY, REDITELE, ZAMESTNANCI, zASTUPCI, DODAVATELE A POSKYTOVATELE LICENCI BYLI 0 
MOZNOSTI TAKOVYCH SKOD INFORMOVANI. VZHLEDEM K TOMU, ZE V NEKTERYCH STATECH NEBO 
JURISDIKCICH NENI OMEZENI NEBO VYLOUCENI NASLEDNYCH NEBO NAHODNYCH SKOD POVOLENE, 
NEMUSI VYSE UVEDENE OMEZENI VE VASEM PRIPADE PLNE PLATIT. VYSE UVEDENE VYLOUCENI SE 
NEVZTAHUJE NA zADNOU PRAVNI ODPOVEDNOST, KTERA VYPL YVA NEBO SOUVISI S: (I) UMRTIM NEBO 
OSOBNI UJMOU NA ZDRAV[, (II) UMYSLNYM ZKRESLENIM UDAJO NEBO (Ill) PRAVNI ODPOVEDNOSTI CISCO 
V SOUVISLOSTI S JAKYMKOLIV PODMINKAMI, KTERE POOLE PLATNYCH zAKONO NELZE VYLOUCIT. 

Zakaznik bere na vedomi a souhlasi s tfm, ze Cisco stanovila sve ceny a tuto smlouvu uzavfela pi'i spolehnutf se na 
popi'enf zaruky a na omezenf pravni odpovednosti, ktera jsou zde uvedena, s tim, :ze tyto odrazeji rozdelenl rizika mezi 
smluvnl strany (vcetne rizika, ze se opravny prostredek smlouvy muze odchylit od sveho zakladnfho ucelu nebo muze 
zpusobit nasledne ~kody) , a ze tyto predstavujf podstatny zaklad obchodu dojednaneho mezi smluvnimi stranami. 

Rozhodujfcf pravo, soudnf pravomoc. V pfipade, ze jste poffdili, s odvolanfm na adresu na objednavce prijate 
schvalenym zdrojem , software ve Spojenych statech americkych, v Latinske Americe nebo v Karibske oblasti, smlouva a 
zaruky (.,zaruky") se fidi a vykladaji se podle zakonu statu Kalifornie, Spojene staty americke, nehlede na pffpadna 
konfliktnf ustanovenf zakona, pficemz vyhradnf soudni pravomoc nad jakymkoliv narokem, ktery vyplyne na zaklade 
smlouvy nebo zaruk, maji stat a federalnf soudy Kalifornie. Jestlize jste poffdili software v Kanade, nenf-li vyslovne 
zakazano podle mlstnich zakonu. smlouva a zaruky se fldf a vykladaji se podle zakonu provincie Ontario, Kanada, 
nehlede na prfpadna konfliktni ustanoveni zakona, pricemz vyhradni soudni pravomoc nad jakymkoliv narokem, ktery 
vyplyne na zaklade smlouvy nebo zaruk, maji soudy provincie Ontario. Jestlize jste pofidili software v Evrope, na 
Stfednim vychode, v Africe , Asii nebo Oceanii (krome Australie), neni-li vyslovne zakazano podle mistnich zakonu, 
smlouva a zaruky se fidi a vykladajf se podle zakonu Anglie, nehlede na pffpadna konfliktnf ustanoveni zakona, pricemz 
vyhradni soudni pravomoc nad jakymkoliv narokem, ktery vyplyne na zaklade smlouvy nebo zaruk, maji anglicke soudy. 
A dale, jestlize se tato smlouva ffdf podle zakonu Anglie, nema zadna osoba, ktera nenf smluvni stranou teto smlouvy, 
narok na vymahani ani vyuziti zadne z jejich podminek podle zakona Contracts (Rights of Third Parties) Act z roku 
1999. Jestlize jste poffdili software v Japonsku, nenf-li vyslovne zakazano podle mfstnich zakonu, smlouva a zaruky se 
fidi a vykladaj i se podle zakonu Japonska, nehlede na pfipadna konfliktni ustanoveni zakona. pi'icemz vyhradnf soudnl 
pravomoc nad jakymkoliv narokem, ktery vyplyne na zaklade smlouvy nebo zaruk, ma Okresnl soud v Tokiu (Tokyo 
District Court), Japonsko. Jestlize jste pofidili software v Australii, nenf-li vyslovne zakazano podle mfstnich zakonu, 
srnlouva a zaruky se i'idf a vykladajf se podle zakonu statu New South Wales (Novy Jiznf Wates), Australie, nehlede na 
pfipadna konfliktnl ustanovenf zakona, pficemz vyhradni soudni pravomoc nad jakymkoliv narokem, ktery vyplyne na 
zaklade smlouvy nebo zaruk, rnaji statnf a federalni soudy uvedeneho statu. Jestlize jste poi'idili software v jinem state, 
nenl-li vyslovne zakazano podle mfstnfch zakonu, smlouva a zaruky se i'fdi a vykladaji se podle zakonu statu Kalifornie, 
Spojene staty arnericke, nehlede na pi'fpadna konfliktni ustanoveni zakona, pi'icemz vyhradnl soudnf pravomoc nad 
jakymkoiiv narokem, ktery vyplyne na zaklade smlouvy nebo zaruk, maji statni a federalni soudy Kalifornie. 

Pro vsechny vyse uvedene staty se smluvni strany konkretne zi'ikaji uplatnenf umluvy OSN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (Umluva OSN o smlouvach o mezinarodnim prodeji zbozf). Nehlede na vyse uvedene 
muze kterakoliv smluvni strana vyhledat provizornf soudnf pfikaz u jakehokoliv soudu prfslusne jurisdikce, pokud jde o 
jakekoliv udajne porusenf prav dusevnfho vlastnictvl nebo vlastnickych prav dane smluvnf strany. Jestlize nektera cast 
teto smlouvy bude shledana neplatnou nebo nevymahatelnou, zustavaji zbyvajici ustanovenf smlouvy a zaruk v pine 
platnosti a ucinnosti. Nenf-li v teto smlouve vyslovne uvedeno jinak, pi'edstavuje tato smlouva uplne ujednani mezi 
smluvnfmi stranami, pokud jde o licenci na software a dokumentaci, a nahrazuje veskere konfliktni nebo dopliiujici 
podmfnky uvedene v jakekoliv objednavce nebo jinde, pricemz vsechny tyto podmlnky jsou tirnto vyloucene. Smlouva 
byla sepsana v anglickem jazyce a smluvni strany souhlasi s tim, ze urcujicf je anglicka verze. 

Zarucni podminky produktu a dalsi informace o produktech Cisco jsou k dispozici na URL: www.cisco.com/go/warranty 

Cisco a logo Cisco jsou ochranne znamky Cisco Systems, Inc. anebo jejich sesterskych spolecnosti v USA a v jinych statech. Seznam 
ochrannych znamek Cisco je k dispozici na webovych strankach www.crsco.com/qo/trademarks. Ochranne znamky tfetich stran, ktere 
jsou zde zmiriovany, jsou majetkem jejich prislusnych vlastniku. Pouziti vyrazu partner neznamena zadny partnersky vztah mezi Cisco a 
jakoukoliv jinou spolecnosti. 

4 




