
 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY A ÚDRŽBY-  
MAINTENANCE  

uzavřená mezi stranami: 

 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 

(dále jen "Objednatel")  
 

a 

 

Cleverbee solutions s.r.o. 
IČ:   26424525 

DIČ:   CZ26424525 

se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

zastoupen:  Michalem Štěpánkem, jednatelem  

bankovní spojení: č.ú.1016704699/6100 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o zajištění 
poskytování technické podpory a údržby - maintenance  (dále také jen jako „Smlouva“): 

 
Preambule 

 
Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení ZMR61/2016 „Zajištění 
technické podpory výrobce Adobe“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem 
vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto Objednatel s Poskytovatelem jako  vybraným 
dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o zajištění poskytnutí služby technické podpory a údržby 
výrobce  - maintenance:  

Článek 1. 
Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Objednatel je držitelem licencí k SW produktům uvedeným v odst. 1.03 této Smlouvy, a 
to na základě smlouvy (ev.č.SUKL/ze dne): 45-11/2. 5. 2011, 100-13/5. 9. 2013. Touto 
Smlouvou se Poskytovatel zavazuje zajistit do 30 kalendářních dní ode dne podpisu 
této Smlouvy pro Objednatele technickou podporu a údržbu výrobce blíže 
specifikovanou v odst. 1.02 a v Příloze č. 1 (dále jen „maintenance“) pro SW produkty 
uvedené v odst. 1.03 této Smlouvy, a to na dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2018. 
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Technická podpora a údržba v rozsahu této Smlouvy je dále ve Smlouvě označována 
také jako „Služba“ či „Služby“.  

1.02 Služba minimálně zahrnuje: 

a) možnost přístupu k aktuálním verzím produktů, 

b) možnost přístupu k opravným balíčkům produktů. 

1.03 Technická podpora a údržba se týká následujících SW produktů: 

a) Adobe LifeCycle PDF Generator, 280 uživatelů 

b) Adobe LifeCycle reader Extensions, 1 per Document  

1.04 Objednatel se zavazuje za zajištění Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou 
zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu. 

1.05 Účelem této Smlouvy je zajištění spolehlivého a bezvadného provozu všech systémů 
Objednatele, využívajících SW produkty uvedené v odst. 1.03 této Smlouvy. 

 

Článek 2. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

2.01 Poskytovatel zajistí poskytování Služby a toto zajištění provede na svou vlastní 
odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, 
aby byl naplněn účel této Smlouvy. Poskytovatel zajistí poskytování Služby u výrobce.  

2.02 Poskytovatel zajistí, aby Služba byla poskytována v nejvyšší kvalitě, zavazuje se 
zajistit, aby při poskytování Služby bylo postupováno s odbornou péčí a s přihlédnutím 
k zájmům Objednatele.  

2.03 Poskytovatel se zavazuje dbát pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen 
bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této 
Smlouvy, a které mohou mít vliv na poskytování Služeb dle této Smlouvy nebo na 
vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Poskytovatel vždy upozorní Objednatele 
na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění 
Poskytovatele na splnění svých pokynů trvá, je Poskytovatel v odpovídajícím rozsahu 
zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných pokynů. 

2.04 Poskytovatel nese odpovědnost za to, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy 
budou dodržena veškerá bezpečnostní opatření týkajících se informatických aktiv.  

2.05 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat 
Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 
50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech 
(viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří 
jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením 
a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v  případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li 
během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel 
povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, 
zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny. 
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Článek 3. 
Práva a povinnosti Objednatele 

3.01 Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné 
informace, jež jsou nezbytně nutné k poskytování Služeb dle této Smlouvy, pokud 
z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel sám v rámci plnění předmětu 
této Smlouvy.  

3.02 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro zajištění poskytování Služeb dle 
této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Poskytovatel důvodně vyžádá. Jedná se zejména 
o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k poskytování Služeb, 
případně umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Poskytovatele na 
poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný zástupci Objednatele ve věcech 
technických. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem 
k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu 
požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti 
v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat. 

3.03 Objednatel je oprávněn stanovit dobu poskytování Služeb v jeho prostorách dle svých 
potřeb. 

3.04 Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Poskytovatele 
a Poskytovatel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. 

 

Článek 4. 
Cena za zajištění Služeb 

4.01 Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 1 a 
Přílohy č. 1 poskytnutého řádně a včas činí 175.000 Kč bez DPH, tj. 211.750 Kč vč. 
DPH. 

4.02 Tato cena je maximálně přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady 
Poskytovatele spojené se zajištěním poskytování Služeb v rozsahu dle čl. 1 a Přílohy 
č. 1 této Smlouvy.  

4.03 Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně 
sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu 
zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny předmětu plnění, tj. konečnou cenu snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

 

Článek 5. 
Fakturace a platební podmínky 

5.01 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 4.01 této Smlouvy na základě 
faktury, vystavené Poskytovatelem.  

5.02 Zajištění Služeb bude fakturováno jednorázově, jedinou fakturou, přičemž Poskytovatel 
je oprávněn vystavit fakturu až po uskutečněném plnění, tj. zajištění poskytování 
Služeb u výrobce, a poté, kdy předá Objednateli doklad o sjednání maintenance 
příslušného SW, uvedeného v odst. 1.03 této Smlouvy, na dobu uvedenou v odst. 1.01 
Smlouvy. 

5.03 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
jejich pozdějších změn. Přílohou faktury bude kopie dokladu o sjednání maintenance 
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příslušného SW, uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy na celou dobu uvedenou v odst. 
1.01 této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti 
předepsané zákonem nebo stanovené touto Smlouvou (tj. i přílohu faktury), je 
Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího 
vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury od okamžiku 
opětovného doručení opravené faktury Objednateli. 

5.04 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen 
doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se 
dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

5.05 Poskytovatel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednaných podmínek úhrady ceny, upravených v Čl. 5 této Smlouvy. 

5.06 Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Smlouvy anebo právo 
nerealizovat celý předmět plnění Smlouvy. Objednatel provede výše vyhrazené právo 
písemným úkonem adresovaným Poskytovateli. 

5.07 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit 
Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené 
příslušnými právními předpisy. 

Článek 6. 
Místo plnění  

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy 
je pracoviště Objednatele na adrese Praha, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 a sídlo 
Poskytovatele. 

6.02 Služby a činnosti dle této Smlouvy mohou být poskytovány i vzdáleně prostřednictvím 
sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích), pokud to povaha poskytovaného plnění umožňuje. 

 

Článek 7. 
Poddodávky Poskytovatele 

7.01 Poskytovatel je povinen provádět veškeré plnění podle této Smlouvy výhradně 
prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

 

Článek 8. 
Ochrana důvěrných informací 

8.01 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění 
nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, 
aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli 
popř. získanými Poskytovatel v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je 
povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

8.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 
(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění Poskytovatelem;  
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(b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou 
jejich poskytovatelem označené za veřejné. 

8.03 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná 
osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu 
s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 
(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 

informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této 
Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.04 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich 
neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

8.05 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě 
je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné 
archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

8.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

8.07 Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného 
odkladu i všechny své pracovníky a osoby podílející se se souhlasem Objednatele na 
poskytování Služeb pro Objednatele.  

8.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

 

Článek 9.  
Smluvní pokuty 

9.01 Pokud Poskytovatel poruší kteroukoli povinnost stanovenou v čl. 7 této Smlouvy, 
uhradí za každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  

9.02 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost týkající se ochrany informací a závazku 
mlčenlivosti stanovenou v čl. 8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.03 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 2.05 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel 
povinen hradit tuto smluvní pokutu opakovaně.  
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9.04 Pokud Poskytovatel poruší některou z jiných povinností uložených mu v této Smlouvě 
nebo souvisejících s plněním dle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

9.05 Pokud Poskytovatel nezajistí Objednateli Službu v rozsahu této Smlouvy a jejích příloh 
v termínu stanoveném v odst. 1.01, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši celkové ceny plnění předmětu této Smlouvy za celou dobu její platnosti. 

9.06 Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou vzniklou škodu, a to i ve 
výši přesahující výši smluvní pokuty. 

 

Článek 10.  
Trvání Smlouvy 

10.01  Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění předmětu Smlouvy. 

10.02  Smluvní strany si sjednaly možnost ukončit platnost Smlouvy i před uplynutím doby 
podle předchozího odstavce z těchto důvodů: 
a) Výpovědí. 
b) Ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro 

poskytování Služeb. 
c) Písemnou dohodou smluvních stran. 

10.03  V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti 
veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za škodu, 
nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací. 

 

 

Článek 11.  
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

11.01 Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu vypovědět. Objednatel je oprávněn 
Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba pro Objednatele činí 
7 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni 
prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn 
Smlouvu vypovědět pouze z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti ze strany 
Objednatele, který byl k poskytnutí takové součinnosti písemně Poskytovatelem vyzván 
v souladu s odst. 3.02 Smlouvy. Výpovědní doba pro Poskytovatele činí 60 
kalendářních dní a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni 
prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

11.02 Výpověď kterékoli smluvní strany musí být písemná a musí být prokazatelně doručena 
druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

11.03 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Poskytovatel povinen 
pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby, pokud neobdrží 
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jiný pokyn Objednatele. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření 
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli 
nedokončením určité činnosti. 

11.04 Výpovědí Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a na 
náhradu vzniklé škody. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy výpovědí má 
Poskytovatel nárok na úhradu skutečně a prokazatelně vynaložených nákladů 
spojených s dosavadní realizací Služeb, pokud není dohodnuto jinak. V případě 
výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele má Poskytovatel nárok na poměrnou 
příslušnou část ceny za zajištění Služeb dle rozsahu jeho splnění, pokud není 
dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn převzít a Poskytovatel v takovém případě 
zajistí předání dosud provedených Služeb Objednateli, a to do 15 dnů ode dne 
ukončení Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí. K datu vyhotovení tohoto protokolu 
předá Poskytovatel Objednateli dokumenty a informace týkající se Služeb 
poskytnutých do uplynutí Smlouvy. 

11.05 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu § 2002 Občanského zákoníku. 

11.06 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

11.07 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek 
odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho 
doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení 
do datové schránky druhé smluvní strany. 

 

 

Článek 12. 
Vyšší moc 

12.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po 
podepsání této Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, 
které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující 
existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této 
Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého 
svého úsilí. 

12.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

12.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o počátku a ukončení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 
dnů. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení 
vyšší moci. 

 
Strana 7 z 9 

Servisní smlouva maintenance standardních aplikačních SW I. - 1. 7. 2016 



 

 

Článek 13.  
Salvatorní ustanovení 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného 
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného 
resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli 
ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, 
vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy.  

 

Článek 14.  
Závěrečná ujednání 

14.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy 
jsou tyto osoby: 

Za Objednatele 

Bc. David Štěpán, tel. 272 185 876, email: david.stepan@sukl.cz 

Ing. Jiří Trojánek, tel. 272 185 736, email: jiri.trojanek@sukl.cz 

 

Za Poskytovatele: 

XXX, tel. XXX, email: XXX 

Telefonní číslo Poskytovatele pro hlášení závad: 226 227 000 

Email Poskytovatele pro hlášení závad: helpdesk@cleverbee.com 

14.02 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Specifikace technické podpory a údržby – maintenance  

14.03 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu Smlouvy nepovažují. 

14.04 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně. 

14.05 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a  podpisem této Smlouvy vyslovuje 
souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru 
smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

14.06 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 
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14.07 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetli a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.08 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku, případně dalších předpisů platného práva České 
republiky. 

14.09 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze dne ………………….    V Praze dne …………………. 
 
 
Objednatel: Poskytovatel: 
 
 
 
…………………………… ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta Michal Štěpánek 
ředitel jednatel 
 

 
Strana 9 z 9 

Servisní smlouva maintenance standardních aplikačních SW I. - 1. 7. 2016 



1 
 

Příloha č. 1 – Specifikace technické podpory a údržby – main tenance  
Maintenance licencí Adobe LiveCycle: 

• Adobe LiveCycle PDF Generator, 280 uživatelů, na dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2018 

• Adobe LiveCycle Reader Extensions, 1 per Document, na dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2018 

 

Obecné ustanovení výrobce k poskytování licencí a maintenance licencí 

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 

Software Adobe LiveCycle 

Licenční smlouva pro software 

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: TATO LICENČNÍ SMLOUVA („SMLOUVA“) STANOVUJE, JAKÝM 
ZPŮSOBEM MOHOU DRŽITELÉ LICENCE INSTALOVAT A POUŽÍVAT ZDE POPSANÝ SOFTWARE ADOBE. 
INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU SE ŘÍDÍ SAMOSTATNÝM PÍSEMNÝM USTANOVENÍM S 
PODROBNÝM POPISEM MNOŽSTVÍ LICENCÍ PLATNÝM PRO DRŽITELE LICENCE. DRŽITEL LICENCE 
SOUHLASÍ S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA MÁ STEJNOU PLATNOST JAKO JAKÁKOLIV JINÁ PÍSEMNÁ 
SMLOUVA PODEPSANÁ DRŽITELEM LICENCE. KLEPNUTÍM NA SOUHLAS SE SMLOUVOU PŘI ČTENÍ 
ELEKTRONICKÉ VERZE TÉTO LICENCE NEBO STAŽENÍM, ZKOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO 
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU DRŽITEL LICENCE PŘIJÍMÁ VŠECHNY PODMÍNKY A USTANOVENÍ TÉTO 
SMLOUVY. TATO SMLOUVA JE PRÁVNĚ ÚČINNÁ VZHLEDEM K JAKÉKOLIV OSOBĚ NEBO PRÁVNÍMU 
SUBJEKTU, KTERÝ NAINSTALUJE A POUŽÍVÁ TENTO SOFTWARE A JAKÉKOLIV OSOBĚ NEBO 
PRÁVNÍMU SUBJEKTU (JAKO JE NAPŘÍKLAD SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR, KONZULTANT NEBO SMLUVNÍ 
PARTNER), KTERÝ INSTALUJE NEBO POUŽÍVÁ SOFTWARE V ZASTOUPENÍ JINÉ OSOBY NEBO 
PRÁVNÍHO SUBJEKTU. 

TATO SMLOUVA SE VZTAHUJE POUZE NA SOFTWARE, NA KTERÝ DRŽITEL LICENCE ZÍSKAL PLATNOU 
LICENCI, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE ZDE ZMÍNĚN NEBO POPISOVÁN DALŠÍ SOFTWARE. 

PRÁVA DRŽITELE LICENCE PODLE TÉTO SMLOUVY MOHOU BÝT UPŘESNĚNA DODATEČNÝMI 
PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI V SAMOSTATNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVĚ S ADOBE, KTERÉ DOPLŇUJÍ NEBO 
NAHRAZUJÍ CELOU TUTO SMLOUVU NEBO JEJÍ ČÁSTI. 

 

1. Definice 

1.1 „Adobe“ znamená společnost Adobe Systems Incorporated, sídlící v Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, 
Kalifornie 95110, USA, pokud platí odstavec 10(a) této Smlouvy; jinak to znamená společnost Adobe Systems 
Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irská republika, společnost 
řídící se irskými zákony, sesterská společnost a koncesionář společnosti Adobe Systems Incorporated. 

1.2 „Autorizovaní uživatelé“ znamená zaměstnanci nebo smluvně najatí pracovníci (tj. zaměstnanci na dobu 
určitou) Držitele licence. Osoby bez licence, které se podílejí na elektronických procesech využívajících Software 
se budou považovat za Autorizované uživatele výhradně za účelem určení počtu uživatelů používajících Software 
podle licence na základě počtu uživatelů a ne pro jakékoliv jiné účely, včetně práva na používání Komponent 
LiveCycle SDK a Komponent Flex SDK. 

1.3 „Počítač“ znamená jednu nebo více centrálních procesorových jednotek („CPU“) v hardwarovém zařízení 
(včetně Serveru), která přijímá informace v digitální nebo podobné formě a zpracovává je pomocí posloupností 
instrukcí, aby se dosáhlo určitého výsledku. 

1.4 „Funkce datových služeb“ znamená funkce vzdáleného přístupu a s nimi spojená cílová místa datových 
služeb, které se automaticky instalují a konfigurují při počáteční instalaci Základních komponent. 

1.5 „Zdroj dat“ je softwarová aplikace, kterou Držitel licence vlastní nebo na kterou má licenci, která přímo nebo 
nepřímo posílá data (nebo přes kterou se data získávají) pro účely zpracování v softwaru Adobe LiveCycle 
Business Activity Monitoring. Když nějaká softwarová aplikace zapisuje data do relační databáze za účelem jejich 
zpracování v softwaru Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring, bude za Zdroj dat považována tato 
softwarová aplikace místo relační databáze, ale pouze ve vztahu k datům zapisovaným do relační databáze 
pomocí takové softwarové aplikace. 

1.6 „Nasadit“ znamená předat nebo jiným způsobem přímo nebo nepřímo zpřístupnit Dokument jedné nebo více 
osobám nebo subjektům včetně Příjemců. Dokument, který byl Nasazen, se bude považovat za Nasazený až do 
doby, kdy již nebude nadále dostupný pro distribuci. 
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1.7 „Vývojářské programy“ znamenají programy, které sestávají částečně ze Zdrojových souborů Flex SDK a 
částečně z Podstatného vylepšení Držitelem licence, které ke Zdrojovým souborům Flex SDK něco přidává nebo 
je rozšiřuje. 

1.8 „Software pro vývoj“ znamená verzi Softwaru, na kterou je poskytnuta licenci pro použití v technickém 
prostředí výhradně pro provádění interního vývoje a testování s ohledem na licencovaný Produkční software. 

1.9 „Prostředí pro obnovu v případě havárie“ znamená technické prostředí Držitele licence určené výhradně 
k tomu, aby Držiteli licence umožnilo reagovat na poruchy v činnosti způsobené událostmi, které Držitel licence 
nemůže ovlivnit, a které by způsobily na straně Držitele licence dlouhodobou nezpůsobilost pokračovat v jeho 
základních činnostech. 

1.10 „Dokument“ znamená elektronický soubor, který obsahuje určité Funkce jako výsledek toho, že byl 
zpracován softwarem Adobe LiveCycle Reader Extensions, Adobe LiveCycle Rights Management nebo Adobe 
LiveCycle Barcoded Forms. 

1.11 „Dokumentace“ znamená uživatelské příručky anebo technické publikace dodávané v souvislosti s platnou 
licencí pro Software a vztahující se k instalaci, používání a správě Softwaru. 

1.12 „Licenční smlouva s koncovým uživatelem“ znamená nějakou licenční smlouvu s koncovým uživatelem, 
která ustanovuje: (a) omezené nevýhradní právo používat příslušný Vývojářský program; (b) sadu ustanovení, 
která zajistí, že každý, kdo obdrží licenci od Držitele licence a nabývá práva v takové Licenční smlouvě s 
koncovým uživatelem bude dodržovat všechna zde stanovená omezení a povinnosti vztahující se ke 
Komponentám Flex SDK; (c) zákaz zpětného inženýrství, dekompilování, dizasemblování a jiných pokusů o 
odhalení zdrojového kódu příslušného Vývojářského program, který je v podstatě podobný tomu, co je 
ustanoveno dále v oddílu 2.10(a); (d) prohlášení, že pokud zákazník Držitele licence potřebuje nějaký software od 
Adobe, aby mohl používat Vývojářský program: (1) zákazník Držitele licence musí získat pro takový software od 
Adobe platnou licenci a (2) používání takového softwaru od Adobe zákazníkem Držitele licence musí být v 
souladu s podmínkami a ustanoveními licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která se dodává s takovým 
softwarem Adobe; (e) prohlášení, že si Držitel licence a jeho Zhotovitelé ponechají všechna práva, nároky a 
vlastnictví k příslušnému Vývojářskému programu, které je v podstatě podobné tomu, co je ustanoveno dále 
v oddílu 5, (f) prohlášení, že Zhotovitelé Držitele licence odmítají všechny záruky, podmínky, požadavky nebo 
ustanovení týkající se příslušného Vývojářského programu a (g) omezení odpovědnosti, které odmítá veškerou 
odpovědnost v zájmu Zhotovitelů Držitele licence. 

1.13 „Zkušební software“ znamená Software licencovaný pouze pro účely interního posouzení a ne pro výrobní 
obchodní použití. 

1.14 „Funkce“ znamená: (a) určitou technologii vloženou do souborů PDF pomocí softwaru Adobe LiveCycle 
Reader Extensions, která povoluje v softwaru Adobe Reader funkce, které by jinak nebyly dostupné (např. uložit 
dokument lokálně nebo přidat anotace); (b) metadata (uložená na Počítači anebo vložená do elektronického 
souboru v podporovaném formátu souborů), která obsahují nebo odkazují na práva přístupu a používání, 
navržená tak, aby byla uplatněna pomocí softwaru Adobe LiveCycle Rights Management a to přímo nebo přes 
podporované softwarové aplikace; a, (c) určitou technologii vloženou do souborů PDF pomocí softwaru Adobe 
LiveCycle Barcoded Forms, která umožňuje softwaru od Adobe i jiných výrobců dekódovat čárové kódy, které 
jsou dynamicky generované a aktualizované pomocí softwaru Adobe při zadávání dat do takových souborů PDF. 

1.15 „Komponenty Flex SDK“ znamená soubory, knihovny a spustitelné moduly obsažené ve složce označené 
Flex SDK nebo v podobně označených složkách (např. Flex SDK 2 apod.) (s výjimkou obsahu v podsložce 
„samples“), včetně Zdrojových souborů Flex SDK, sestavujících souborů, kompilátorů a souvisejících informací, a 
také specifikací formátů souborů, pokud existují, které jsou obsaženy jako součást Softwaru podle popisu v 
Dokumentaci Flex SDK nebo v souboru „Read Me“ doprovázejícím software Flex SDK. 

1.16 „Zdrojové soubory Flex SDK“ znamená soubory se zdrojovým kódem pro Flex Framework, které se dodávají 
s Komponentami Flex SDK. 

1.17 „Základní komponenty“ znamená komponenty Softwaru, které se instalují automaticky se standardní 
konfigurací pro první instalace, a které budou funkční poté, co Držitel licence zadá jeden Licenční klíč, poskytnutý 
pro takové první instalace. Termín „Základní komponenty“ výslovně vylučuje (a) softwarové aplikace popsané v 
oddílu 3 této Smlouvy, jiné části Komponent LiveCycle SDK než klientské knihovny používané pro programový 
přístup k Softwaru a Komponenty Flex SDK, (b) software aplikačního serveru JBoss, databázový software 
MySQL a software ovladače MySQL JDBC doprovázející Software a (c) další komponenty Softwaru, které jsou 
samostatně licencované od Adobe anebo vyžadují samostatný Licenční klíč k tomu, aby byly funkční. 

1.18 „Vnitřní síť“ znamená soukromou, vlastní síť Držitele licence, přístupnou pouze Autorizovaným uživatelům. 
Termín „Vnitřní síť“ výslovně vylučuje internet a jakoukoli jinou síťovou komunitu otevřenou pro veřejnost, včetně 
skupin založených na členství nebo předplatném, spolků nebo podobných organizací. Připojení k Vnitřní síti 
Držitele licence přes zabezpečené spojení, jako je VPN nebo vytáčené připojení, za účelem umožnění používání 
Softwaru pro Autorizované uživatele se považuje za používání přes Vnitřní síť. 
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1.19 „Licenční klíč“ znamená jakýkoliv licenční klíč, aktivační kód nebo podobné kódy řídící instalaci, přístup nebo 
používání, včetně sériových čísel a elektronických certifikátů digitálně podepsaných od Adobe, které mají 
poskytnout přístup k licencovaným softwarovým aplikacím. 

1.20 „Množství licencí“ znamená jakékoli označení počtu jednotek určené společností Adobe v souvislosti 
s počtem poskytnutých licencí uvedených v samostatném písemném dokumentu, pro účely stanovení rozsahu 
oprávnění Držitele licence na používání Produkčního softwaru a Softwaru pro vývoj. Množství licencí je do této 
Smlouvy zahrnuto odkazem. Pro každou softwarovou aplikaci platí jedno nebo více z následujících Množství 
licencí (nebo jiné Množství licencí podle popisu v samostatném písemném dokumentu): 

(a) Podle počtu CPU. Celkový počet CPU na Počítačích používaných pro provozování Softwaru nesmí překročit 
licencovaný počet CPU. Pro účely tohoto Množství licencí: (i) všechny CPU na Počítači, na kterém je Software 
nainstalovaný, se budou považovat za provozující Software, pokud Držitel licence nezkonfiguruje tento Počítač (s 
použitím spolehlivé a ověřitelné metody hardwarového nebo softwarového rozdělení na oddíly) tak, že celkový 
počet CPU, na kterých je ve skutečnosti provozován Software, je menší než jejich celkový počet na tomto 
Počítači; a (ii) když CPU obsahuje více než jedno procesorové jádro, každá skupina dvou (2) jader a případné 
zbývající nepárové jádro se bude považovat za CPU, pokud není něco jiného uvedeno v platné převodní tabulce 
Multicore Conversion Table dostupné na adrese http://www.adobe.com/go/multicorepolicy nebo jak je samostatně 
písemně stanoveno. 

(b) Podle počtu dokumentů. Celkový počet jedinečných Dokumentů, které jsou souběžně Nasazeny nesmí 
překročit licencovaný počet Dokumentů. Dokument se bude považovat za „jedinečný“, ledaže by to byla identická 
kopie Nasazeného Dokumentu, přímý překlad Nasazeného Dokumentu do jiného jazyka nebo by se lišil od jiných 
Nasazených Dokumentů pouze z hlediska oprav typografických chyb, přizpůsobením informací o Příjemcích (jako 
je např. jméno, adresa nebo číslo účtu) před Nasazením a podobnými rozdíly, které nemění základní funkční účel 
tohoto Dokumentu. Do té míry, jak je v Dokumentu zahrnut obsah obsažený v ostatních elektronických 
souborech, které byly zpracovány stejnými softwarovými aplikacemi Adobe a jsou samostatně Nasazeny jako 
Dokumenty, pak každý takový elektronický soubor bude také považován za jedinečný Dokument. 

(c) Podle počtu příjemců. Celkový počet Příjemců, kteří obdrží Nasazené Dokumenty, nesmí překročit 
licencovaný počet Příjemců. 

(d) Podle počtu serverů. Celkový počet Serverů, na kterých je Software instalován, nesmí překročit licencovaný 
počet Serverů. 

(e) Podle počtu uživatelů. Celkový počet Autorizovaných uživatelů používajících Software nesmí překročit 
licencovaný počet Autorizovaných uživatelů. 

1.21 „Komponenty LiveCycle SDK“ znamenají softwarové knihovny (včetně klientských knihoven používaných pro 
programový přístup k Softwaru), ukázkový kód softwaru, aplikační programová rozhraní, hlavičkové soubory a 
související informace a specifikace formátů souborů, pokud existují, které jsou obsaženy jako součást Softwaru 
podle popisu v Dokumentaci nebo v souboru „Read Me“ doprovázejícím příslušný Software, ale s vyloučením 
Komponent Flex SDK. 

1.22 „Podstatné vylepšení“ znamená zřetelná, měřitelná a definovatelná vylepšení Zdrojových souborů Flex SDK, 
která poskytují rozšířenou nebo přídavnou podstatnou a primární funkčnost, která ke Zdrojovým souborům Flex 
SDK přidává podstatnou funkční hodnotu. 

1.23 „Produkční Software“ znamená Software licencovaný pro výrobní obchodní použití. 

1.24 „Příjemce“ znamená osobu nebo subjekt, pro které Držitel licence přímo nebo nepřímo Nasazuje 
Dokumenty. Každá osoba nebo subjekt, která obdrží Nasazený Dokument, se bude považovat za jedinečného 
Příjemce vzhledem k určité softwarové aplikaci, ledaže by identita tohoto Příjemce byla Držiteli licence známá 
před Nasazením a Držitel licence již dříve Nasadil Dokumenty pro tohoto Příjemce. 

1.25 „Server“ znamená Počítač navržený nebo zkonfigurovaný pro přístup více uživatelů přes síť. 

1.26 „Krátkodobý proces“ znamená elektronický proces, který (a) je označen jako „krátkodobý“ pomocí 
uživatelského rozhraní nebo aplikačního programového rozhraní Komponent LiveCycle SDK , (b) je spouštěný 
specifickou akcí jedné osoby nebo počítače, (c) vede k provedení jedné elektronické transakce sestávající z 
jedné nebo více událostí, které nastanou postupně nebo synchronně v reálném čase a generují určitý výsledek 
nebo výstup a (d) nezahrnuje ani nevyžaduje žádný lidský zásah (jiný než spuštění procesu). 

1.27 „Software“ znamená Základní komponenty, Komponenty LiveCycle SDK, Komponenty Flex SDK a verzí 
strojového kódu platně licencovaných softwarových aplikací dodávaných Adobe a popsaných v oddílu 3, včetně 
veškeré Dokumentace a dalších materiálů poskytovaných Držiteli licence společností Adobe podle této Smlouvy, 
ale nezahrnuje software aplikačního serveru JBoss, databázový software MySQL ani software ovladače MySQL 
JDBC doprovázející Software. 

2. Licence. Podle podmínek a ustanovení této Smlouvy Adobe poskytuje Držiteli licence časově neomezenou (s 
výjimkami uvedenými v oddílu 15 („Doba trvání a ukončení“)), nevýhradní licenci povolit Autorizovaným 
uživatelům nainstalovat a používat dodaný Software podle podmínek a ustanovení této Smlouvy, na Počítačích 
připojených k Vnitřní síti Držitele licence, na licencovaných platformách a konfiguracích, způsobem a pro účely 
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popsané v Dokumentaci, jak je dále podrobněji stanoveno. Držitel licence může také umožnit osobám 
nevlastnícím licenci účastnit se elektronických procesů, které využívají Produkční software, za předpokladu, že 
takovým osobám nevlastnícím licenci není povoleno používání Komponent LiveCycle SDK ani Komponent Flex 
SDK nebo jiné přímé používání Softwaru, a taková účast nijak neporušuje žádná z omezení popsaných v oddílu 
2.10(d) („Nedovolené používání“) této Smlouvy. 

2.1 Omezení licence. Právo Držitele licence instalovat a používat Software je omezeno následujícími 
ustanoveními podle typu licencovaného Softwaru: (a) pokud Držitel licence získal licenci na verzi Produkčního 
softwaru nebo Softwaru pro vývoj, pak právo Držitele licence instalovat a používat Software je omezeno na 
základě Množství licencí platných pro určitou licencovanou softwarovou aplikaci, jak je stanoveno v samostatném 
písemném dokumentu a jak je dále stanoveno v oddílu 3 této Smlouvy; a (b) pokud Držitel licence získal licenci 
na Zkušební software, pak právo Držitele licence instalovat a používat Software je omezeno podle ustanovení v 
oddílu 4 této Smlouvy. 

2.2 Základní komponenty. Držitel licence může instalovat a používat Základní komponenty výhradně pro účely 
umožnění používání Softwaru v souladu s touto Smlouvou a s následujícími dodatečnými omezeními: (a) právo 
Držitele licence navrhovat, implementovat anebo provádět elektronické procesy, které jakýmkoliv způsobem 
používají Software, je omezeno na Krátkodobé procesy, ledaže by Držitel licence obdržel platnou licenci pro 
software Adobe LiveCycle Process Management ve verzi Produkční software; (b) Držitel licence nesmí 
modifikovat ani používat Funkce datových služeb, ledaže by Držitel licence obdržel platnou licenci pro software 
Adobe LiveCycle Data Services ve verzi Produkční software; a (c) Držitel licence může instalovat a používat 
software Adobe LiveCycle Designer instalovaný jako součást Základních komponent a jeho výstup výhradně se 
Základními komponentami a platně licencovanými softwarovými aplikacemi dodávanými Adobe a specificky 
určených pro fungování se Základními komponentami. Bez ohledu na jakákoliv protichůdná ustanovení v tomto 
oddílu 2.2 je právo Držitele licence používat platně licencovaný Software, které vede k používání 
nemodifikovaných Funkcí datových služeb, povoleno bez samostatné licence pro software Adobe LiveCycle Data 
Services do té míry, jak je takový platně licencovaný Software navržen pro programový přístup k Funkcím 
datových služeb. 

2.3 Komponenty LiveCycle SDK. Držitel licence může instalovat a používat Komponenty LiveCycle SDK výhradně 
pro účely umožnění používání platně licencovaného Softwaru v souladu s touto Smlouvou. 

2.4 Komponenty Flex SDK. Podle podmínek a ustanovení této Smlouvy Adobe poskytuje Držiteli licence časově 
neomezenou (s výjimkami uvedenými v oddílu 15 („Doba trvání a ukončení“)), nevýhradní licenci k používání 
Komponent Flex SDK následujícím způsobem: 

2.4.1 Udělení licence. Držitel licence může (a) používat Komponenty Flex SDK výhradně za účelem interního 
vývoje Vývojářských programů, (b) používat Komponenty Flex SDK jako součást webových stránek Držitele 
licence pro výhradní účel kompilace Vývojářských programů, které jsou distribuovány přes webové stránky 
Držitele licence, (c) modifikovat a reprodukovat Zdrojové soubory Flex SDK pro použití jako komponenty 
Vývojářských programů, které přidávají Podstatné vylepšení ke Zdrojovým souborům Flex SDK a (d) distribuovat 
Zdrojové soubory Flex SDK ve tvaru strojového kódu anebo ve tvaru zdrojového kódu pouze jako komponentu 
Vývojářských programů, které přidávají Podstatné vylepšení ke Zdrojovým souborům Flex SDK za předpokladu, 
že (1) takové Vývojářské programy jsou navrženy pro fungování ve spojení se softwarem Adobe Flex Builder, 
Adobe Flex Charting nebo Adobe LiveCycle Data Services nebo s Komponentami Flex SDK, (2) Držitel licence 
distribuuje takový strojový kód anebo zdrojový kód s podmínkami a ustanoveními Licenční smlouvy s koncovým 
uživatelem, (3) Držitel licence zahrne upozornění na copyright, vyjadřující Vývojářovo vlastnictví autorských práv 
na takové Vývojářské programy, (4) Držitel licence bude výhradně odpovědný svým zákazníkům za všechny 
povinnosti aktualizací nebo podpory nebo další závazky, které mohou vzniknout z takové distribuce, (5) Držitel 
licence nevydá žádné prohlášení, že jeho Vývojářský program je „certifikovaný“ nebo že jeho funkce je 
zaručována společností Adobe, (6) Držitel licence nebude používat jméno ani ochranné známky Adobe při prodeji 
svých Vývojářských programů bez písemného povolení od Adobe, (7) Držitel licence nevymaže ani žádným 
způsobem nepozmění upozornění na copyright, ochranné známky, loga ani související upozornění ani další 
upozornění na vlastnická práva Adobe (a případných poskytovatelů licencí), objevující se ve Zdrojových 
souborech Flex SDK anebo Komponentách Flex SDK nebo v jakékoliv dokumentaci vztahující se ke 
Komponentám Flex SDK, (8) Držitel licence zajistí, že všechny modifikované soubory budou mít výrazná 
upozornění, že tyto soubory Držitel licence změnil a (9) Držitel licence nebude používat „mx“, „mxml“, „flex“, 
„flash“, „livecycle“ ani „adobe“ v názvech žádných nových balíčků ani tříd, distribuovaných se Zdrojovými soubory 
Flex SDK. Tato Smlouva se vztahuje na všechny modifikované nebo sloučené části zdrojových souborů Flex 
SDK. 

2.4.2 Omezení. 

(a) Všeobecná omezení. S výjimkou omezených práv na distribuci popsaných nahoře v oddílu 2.4.1 týkajících se 
Zdrojových souborů Flex SDK, Držitel licence nesmí distribuovat, prodávat, poskytovat dílčí licence, půjčovat ani 
pronajímat Komponenty Flex SDK anebo libovolné jejich komponenty žádné třetí straně. Aby se vyloučily 
pochybnosti: Držitel licence nemá právo distribuovat žádné Komponenty Flex SDK, které jsou dodávány jako 
spustitelné moduly anebo ve tvaru strojového kódu. Držitel licence také souhlasí, že nebude přidávat ani 
odstraňovat žádné programové soubory, které by změnily funkčnost anebo vzhled jiného softwaru Adobe anebo 
jeho libovolné komponenty. 
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(b) Omezení vývoje. Držitel licence se zavazuje, že nepoužije Komponenty Flex SDK k vytvoření, vývoji nebo 
používání žádného programu, softwaru nebo služby, který (1) obsahuje jakékoliv viry, trojské koně, červy, časové 
bomby, programy cancelbot nebo jiné rutiny programování počítačů, které mají za účel poškodit, škodlivě 
zasahovat, tajně zachycovat nebo vykrádat jakýkoli systém, data nebo osobní informace; (2) když je použit 
zamýšleným způsobem porušuje jakýkoliv zákon, předpis, vyhlášku nebo nařízení (včetně zákonů a nařízení 
týkajících se kontroly exportu, nekalé soutěže, zákazu diskriminace nebo klamavé reklamy); nebo (3) narušuje 
provozuschopnost jiných programů nebo softwaru od Adobe nebo třetích stran. 

(c) Odškodnění. Držitel licence se zavazuje hájit, odškodnit a zbavit společnost Adobe a její Zhotovitele 
odpovědnosti za jakékoliv nároky nebo soudní spory, včetně přiměřených odměn právních zástupců, které 
vzniknou nebo budou výsledkem používání nebo distribuce Vývojářských programů, za předpokladu, že 
společnost Adobe Držitele licence písemně upozorní na jakékoliv takové nároky, nabídne Držiteli licence 
obhajobu proti takovému nároku nebo jeho vypořádání na náklady Držitele licence a bude spolupracovat s 
Držitelem licence při obhajobě proti takovému nároku nebo jeho vypořádání na náklady Držitele licence. 

2.5 Přidaný software. Držiteli licence není povoleno používat žádné softwarové aplikace nebo komponenty 
doprovázející Software nebo instalované se Softwarem, ledaže by Držitel licence měl pro toto platnou licenci a to 
pouze v rozsahu výslovně povoleném podle této smlouvy nebo samostatného písemného dokumentu. Použití 
některých materiály a služeb od jiných stran obsažených v Softwaru nebo ke kterým se přistupuje pomocí 
Softwaru mohou platit jiné podmínky a ustanovení, které lze typicky najít v samostatné licenční smlouvě, 
podmínkách používání nebo v souboru „Read Me“ umístěném v těchto materiálech nebo službách nebo poblíž 
nebo na adrese http://www.adobe.com/products/eula/third_party/. Žádné z licencí poskytovaných podle této 
smlouvy nezmění žádná práva nebo povinnosti, které může mít Držitel licence podle podmínek a ustanovení, 
které platí pro takové materiály a služby jiných stran, ale za předpokladu, že ustanovení o vyloučení záruk 
a omezení odpovědnosti v této Smlouvě bude platit pro všechen Software poskytovaný podle této Smlouvy. 
Software aplikačního serveru JBoss, databázový software MySQL a software ovladače MySQL JDBC 
doprovázející Software je poskytován tak jak je, bez záruk nebo podpory ze strany Adobe a jinak pro ně platí jiné 
podmínky a ustanovení než tato Smlouva, které jsou uvedeny v samostatné licenční smlouvě nebo v souborech 
„Read Me“ uložených ve složce souborů u těchto materiálů. 

2.6 Zálohování a obnovení v případě havárie. Držitel licence je oprávněn vytvořit a instalovat přiměřený počet 
kopií Softwaru pro účely zálohování a archivace a používat tyto kopie výhradně v případě, když primární kopie 
selhala nebo je zničená, ale v žádném případě nemůže Držitel licence používat tyto kopie současně 
s Produkčním softwarem nebo se Softwarem pro vývoj. Držitel licence může také instalovat kopie Softwaru do 
Prostředí pro obnovu v případě havárie, ale jejich užití je omezeno výlučně na potřeby obnovy po havárii, a ne pro 
účely výroby, vývoje, hodnocení nebo testování, jehož účelem není zajistit schopnost Softwaru nahradit primárně 
používaný Software v případě havárie. 

2.7 Dokumentace. Držitel licence je oprávněn vytvořit distribuovat kopie Dokumentace pro potřeby 
Autorizovaných uživatelů v souvislosti s používáním Softwaru podle této Smlouvy, ale ne v počtu vyšším než je 
přiměřeně nutné. Všechny povolené kopie Dokumentace, které Držitel licence vytvoří, musí obsahovat stejná 
upozornění na copyright a další vlastnická práva, jaká se objevují v originální Dokumentaci. 

2.8 Outsourcing. Držitel licence může na použití Softwaru poskytnout sublicenci nějaké třetí straně zajišťující 
outsourcing nebo smluvnímu partnerovi, aby Software provozovali jménem Držitele licence za předpokladu, že: 
(a) Držitel licence o tom předem písemně informuje společnost Adobe; (b) Držitel licence zajistí, že příslušný 
smluvní partner plně respektuje a souhlasí s podmínkami této Smlouvy týkajícími se používání Softwaru ve 
stejném rozsahu jako samotný Držitel licence; (c) toto používání je pouze v rozsahu odpovídajícím 
bezprostředním pracovním potřebám Držitele licence, jak jsou omezeny v této Smlouvě; (d) toto používání 
nepředstavuje zvýšení počtu licencí poskytnutých pole této Smlouvy; a (e) Držitel licence má i nadále plnou 
odpovědnost za veškeré činy nebo opomenutí smluvního partnera vztahující se k této Smlouvě. 

2.9 Software písem. Pokud Software obsahuje software písem, pak je Držitel licence oprávněn: (a) používat 
software písem na Počítačích Držitele licence v souvislosti s využíváním Softwaru Držitelem licence povoleným 
podle této Smlouvy; (b) posílat takový software písem na výstup na libovolná výstupní zařízení připojená k 
Počítačům Držitele licence; (c) převádět a instalovat software písem do jiných formátů pro použití v jiném 
prostředí, přitom tento převedený software písem nesmí být šířen nebo převáděn pro jakékoliv jiné účely než 
podle oddílu o převodu v této Smlouvě; a 

(d) vkládat kopie software písem do elektronických dokumentů Držitele licence pro potřeby tisku a prohlížení 
dokumentů, pokud příslušný software písem, který Držitel licence takto vkládá, je označený jako „licensed for 
editable embedding“ (povoleno editovatelné vkládání) na webových stránkách Adobe na adrese 
http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, Držitel licence může také vkládat kopie softwaru 
písem pro potřeby dodatečné editace jeho elektronických dokumentů. Z této licence nevyplývají ani nejsou 
povolena žádná jiná práva vkládání. 

2.10 Omezení. 

(a) Zákaz modifikování, zákaz zpětného inženýrství. Držitel licence není oprávněn Software modifikovat, 
převádět, adaptovat ani překládat. Držitel licence nesmí provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, 
dizasemblovat nebo se jinými způsoby pokoušet odhalit zdrojový kód Softwaru. Aniž by bylo dotčeno předchozí 
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ujednání, je povolena dekompilace Softwaru v rozsahu povoleném příslušnou jurisdikcí v zemi Držitele licence, 
jež umožňuje Držiteli licence získávat informace nezbytně potřebné pro zajištění propojitelnosti Softwaru s dalším 
softwarem, pokud ovšem Držitel licence nejprve požádá o tuto informaci Adobe a Adobe podle svého uvážení 
buď Držiteli licence takovou informaci poskytne, nebo vytvoří přiměřené podmínky, včetně přiměřených poplatků, 
pro takové používání zdrojového kódu, které zajistí, že budou ochráněna autorská práva Adobe a jeho 
lZhotovitelů týkající se zdrojového kódu Softwaru. 

(b) Zákaz rozdělování. Software může zahrnovat různé aplikace, utility a součásti, může podporovat více 
platforem a jazyků nebo může být Držiteli licence dodán na různých médiích nebo ve více kopiích. Přesto je 
Software navržen a poskytnut Držiteli licence jako jeden produkt, který má být používán jako jeden produkt na 
Počítačích a platformách povolených v této Smlouvě. Držitel licence nemusí používat všechny komponenty 
Softwaru, ale Držitel licence není oprávněn rozdělovat jednotlivé komponenty Softwaru a používat je na různých 
Počítačích, pokud to v této Smlouvě není výslovně povoleno. Držitel licence nesmí rozdělit Software na jednotlivé 
produkty ani ho přebalit pro distribuci, převod nebo jiné předání. 

(c) Zákaz převodu. Pokud to není v této Smlouvě výslovně povoleno, Držitel licence nesmí (i) poskytovat dílčí 
licence, postoupit nebo převést Software nebo práva Držitele licence na Software jakékoliv třetí straně, ani (ii) 
umožňovat kopírování jakékoliv části Software na Počítač jiné osoby nebo subjektu nebo k této části umožňovat 
přístup z Počítače jiné osoby nebo subjektu. 

(d) Nedovolené používání. Pokud to v této Smlouvě není výslovně povoleno, Držitel licence není oprávněn: (i) 
používat Software v zastoupení třetí strany (včetně používání Softwaru ke generování souborů PDF z 
elektronických dokumentů nebo materiálů poskytnutých třetími stranami, když Držitel licence také vygenerované 
soubory PDF distribuuje nebo zpřístupňuje stejným třetím stranám, s výjimkou případu, kdy takové soubory PDF 
jsou součástí širší služby nebo nabízeného produktu a netvoří výhradní nebo primární hodnotu takové služby 
nebo nabízeného produktu); (ii) pronajímat, půjčovat, poskytovat na leasing nebo poskytovat jiná práva na 
Software včetně poskytování práv formou členství nebo předplatného; a (iii) umožňovat používání Softwaru při 
poskytování počítačových služeb, jako prostředek nebo službu outsourcingu pro třetí strany, ve formě 
výpočetního střediska, na základě sdílení času nebo jako součást hostované služby. 

(e) Exportní pravidla. Držitel licence souhlasí s tím, že Software se nebude zasílat, převádět ani exportovat do 
kterékoli jiné země, ani se nebude používat způsobem, který je zakázán podle zákona Spojených států 
amerických o správě vývozu nebo podle jakýchkoli jiných vývozních zákonů, omezení nebo předpisů (souhrnně 
„Exportní zákony“). Navíc pokud je Software označen jako položka s omezením exportu podle Exportních zákonů, 
zaručujete, že nejste občanem ani nesídlíte v embargovaném nebo jinak omezeném státě (mezi které patří Írán, 
Sýrie, Súdán, Kuba a Severní Korea), a že nemáte jinak zakázané nabytí Softwaru podle Exportních zákonů. 
Všechna práva instalovat a používat Software jsou poskytována za podmínky, že tato práva zanikají v případě, 
když Držitel licence nedodrží podmínky této Smlouvy. 

2.11 Dodání. Software může být dodán pomocí elektronického dodání nebo na hmotných médiích (např. na CD 
nebo DVD), a případně může být dodán s platným Licenčním klíčem. 

3. Produkční software a Software pro vývoj. Pro používání platně licencovaného Softwaru ve verzi Produkční 
software nebo Software pro vývoj Držitelem licence platí následující podmínky a ustanovení, včetně Množství 
licencí, jak je stanoveno v samostatném písemném dokumentu. 

3.1 Adobe LiveCycle Barcoded Forms. Software Adobe LiveCycle Barcoded Forms je licencován jako Produkční 
software buď na základě Počtu dokumentů nebo Počtu příjemců, jak je stanoveno v samostatném písemném 
dokumentu. Platná licence Držitele licence pro software Adobe LiveCycle Barcoded Forms jako Produkční 
software zahrnuje také licenci typu Produkční software pro instalaci a používání softwaru Adobe LiveCycle 
Reader Extensions, pro který platí stejný druh licence, počet licencí a další podmínky, které platí pro software 
Adobe LiveCycle Barcoded Forms, ledaže by Držitel licence obdržel samostatnou platnou licenci pro software 
Adobe LiveCycle Reader Extensions. 

3.2 Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring. Software Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring je 
licencován jako Produkční software na základě Počtu CPU. Právo Držitele licence používat software Business 
Activity Monitoring je omezeno na používání určitých typů Zdrojů dat, v závislosti na tom, zda Držitel licence 
získal licenci na standardní nebo rozšířenou verzi. Pokud Držitel licence získal platnou licenci na standardní verzi, 
může jako Zdroj dat používat libovolnou softwarovou aplikaci Adobe. Pokud Držitel licence získal platnou licenci 
na rozšířenou verzi, může jako Zdroj dat používat libovolnou softwarovou aplikaci Adobe nebo podporovanou 
softwarovou aplikaci od jiného výrobce. Držitel licence pro software Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring 
bude považován za Držitele licence na standardní verzi, pokud neobdržel platnou licenci na rozšířenou verzi 
podle popisu v samostatném písemném dokumentu. Bez ohledu na to, která verze softwaru Adobe LiveCycle 
Business Activity Monitoring je licencována, musí být Zdrojem dat stále alespoň jedna (1) softwarová aplikace 
Adobe LiveCycle. 

3.3 Adobe LiveCycle Connector. Software Adobe LiveCycle Connector je licencován jako Produkční software na 
základě Počtu CPU nebo Počtu uživatelů anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu serverů, jak je 
stanoveno v samostatném písemném dokumentu, pro používání se softwarovými aplikacemi Adobe (každá z nich 
je „Připojená aplikace Adobe“) a se softwarovou aplikací pro správu obsahu od jiného výrobce než je Adobe, pro 
který je navržen, jak je označeno v názvu příslušné verze softwaru Adobe LiveCycle Connector licencované 
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Držitelem licence nebo jak je jinak stanoveno v samostatném písemném dokumentu. Držitel licence musí mít 
alespoň jednu (1) platnou licenci pro software Adobe LiveCycle Connector na každý licencovaný CPU Připojené 
aplikace Adobe licencované na základě Počtu CPU anebo na každého Autorizovaného uživatele Připojené 
aplikace Adobe licencované na základě Počtu uživatelů. 

3.4 Adobe LiveCycle Digital Signatures. Software Adobe LiveCycle Digital Signatures je licencován jako 
Produkční software na základě Počtu CPU anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu serverů, jak je 
stanoveno v samostatném písemném dokumentu. Software Adobe LiveCycle Digital Signatures umožňuje Držiteli 
licence vytvářet a ověřovat Certifikované dokumenty podle následujících pravidel: 

(a) Certifikované dokumenty a služby pro CD. „Certifikovaný dokument“ neboli „CD“ je soubor PDF, který byl 
digitálně podepsán pomocí (a) sady funkcí pro CD v Softwaru; (b) certifikátu; a (c) “soukromého“ šifrovacího klíče, 
který odpovídá „veřejnému“ klíči v certifikátu. Pro vytváření CD je nutné, aby Držitel licence získal certifikát od 
autorizovaného Poskytovatele služeb CD. „Poskytovatel služeb CD“ je nezávislá třetí strana poskytující služby 
uvedená na adrese http://www.adobe.com/security/partners_cds.html. Ověřování CD vyžaduje služby CD od 
Poskytovatele služeb CD, který vydal certifikát. „Služby CD“ jsou služby poskytované Poskytovateli služeb CD, 
zahrnující mimo jiné (a) certifikáty vydané těmito Poskytovateli služeb CD pro používání se sadou funkcí pro CD v 
Softwaru; (b) služby související s vydáváním certifikátů; (c) další služby související s certifikáty, zahrnující mimo 
jiné služby ověřování. 

(b) Poskytovatelé služeb CD. Přestože Software obsahuje funkce pro vytváření a ověřování CD, Adobe 
neposkytuje nezbytné služby CD, vyžadované pro používání těchto funkcí. Zakoupení, dostupnost 
a zodpovědnost za služby CD jsou pouze mezi Držitelem licence a Poskytovatelem služeb CD. Před tím, než se 
Držitel licence může spolehnout na jakýkoliv CD, jakýkoliv na něj aplikovaný digitální podpis anebo na jakékoliv 
související služby CD, musí si nejdříve zkontrolovat a odsouhlasit příslušné Prohlášení vydavatele a Smlouvu. 
„Prohlášení vydavatele“ znamená ustanovení a podmínky, podle kterých jednotliví Poskytovatelé služeb CD 
nabízejí Služby CD (viz odkazy na http://www.adobe.com/security/partners_cds.html), zahrnující například 
smlouvy s předplatiteli, smlouvy se spoléhajícími se stranami, zásady pro certifikáty a obvyklé postupy, a tento 
oddíl 3.4(b). Pomocí ověření CD s použitím Služeb CD Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že (a) 
certifikát, použitý k digitálnímu podepsání CD mohl být v době ověřování odvolán, a proto se může digitální 
podpis na CD zdát být platný i když ve skutečnosti není; (b) zabezpečení nebo integrita CD může být narušena 
v důsledku jednání nebo opomenutí autora podpisu CD, příslušného Poskytovatele služeb CD nebo kterékoliv 
další třetí strany; a (c) Držitel licence si musí přečíst, uznat a řídit se podle příslušného Prohlášení vydavatele. 

(c) Vyloučení záruky a omezení odpovědnosti. Poskytovatel služeb CD nabízejí Služby CD výhradně ve shodě s 
příslušným Prohlášením vydavatele. S VÝJIMKAMI, KTERÉ MOHOU BÝT UVEDENY V PROHLÁŠENÍ 
VYDAVATELE, JE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB CD DRŽITELEM LICENCE NA JEHO VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A 
VŠECHNY ZÁRUKY (VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ) JSOU VYLOUČENÉ. OMEZENÍ 
ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ PLATÍ PRO SLUŽBY CD, NAJDETE V ODDÍLECH 8 A 9. 

(d) Odpovědnost za náhradu škody. Držitel licence souhlasí s tím, že nebude Adobe a kteréhokoliv příslušného 
Poskytovatele služeb CD (s výjimkami výslovně uvedenými v jeho Prohlášení vydavatele) činit odpovědnými za 
jakékoliv závazky, ztráty, akce, náhrady nebo nároky (včetně všech přiměřených výdajů, nákladů a odměn 
právních zástupců), které vyplynou nebo budou souviset s jakýmkoliv použitím nebo spolehnutím se na jakoukoliv 
Službu CD, zahrnující mimo jiné (i) spoléhání na propadlý nebo odvolaný certifikát; (ii) nesprávné ověření 
certifikátu; (iii) jiné použití certifikátu než je povoleno v příslušném Prohlášení vydavatele a Smlouvě nebo v 
platných zákonech; (iv) neuplatnění rozumného úsudku při spolehnutí se na Služby CD; nebo (v) neprovedení 
jakýchkoliv povinností, vyžadovaných příslušným Prohlášením vydavatele. 

(e) Oprávněné třetí strany. Držitel licence souhlasí s tím, že kterýkoliv Poskytovatel služeb CD, jehož služby 
využije, bude oprávněnou osobou z třetí strany vzhledem k tomuto oddílu této Smlouvy, a že tento Poskytovatel 
služeb CD bude mít právo uplatnit tato ustanovení svým vlastním jménem, jako by Poskytovatelem služeb CD 
byla společnost Adobe. 

3.5 Adobe LiveCycle Forms. Software Adobe LiveCycle Forms je licencován jako Produkční software na základě 
Počtu CPU nebo Počtu uživatelů anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu serverů, jak je stanoveno v 
samostatném písemném dokumentu. Platná licence Držitele licence pro software Adobe LiveCycle Forms jako 
Produkční software nebo Software pro vývoj zahrnuje také licenci pro instalaci a používání softwaru Adobe 
LiveCycle Data Services, pro který platí stejný druh licence, počet licencí a další podmínky, které platí pro 
software Adobe LiveCycle Forms, ledaže by Držitel licence obdržel samostatnou platnou licenci pro software 
Adobe LiveCycle Data Services. 

3.6 Adobe LiveCycle Output. Software Adobe LiveCycle Output je licencován jako Produkční software na základě 
Počtu CPU anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu serverů, jak je stanoveno v samostatném písemném 
dokumentu. 

3.7 Adobe LiveCycle PDF Generator. Software Adobe LiveCycle PDF Generator je licencován jako Produkční 
software na základě Počtu CPU nebo Počtu uživatelů anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu serverů, 
jak je stanoveno v samostatném písemném dokumentu, a platí pro něj následující dodatečné podmínky: 
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(a) Požívání softwaru Adobe Acrobat Professional. Software Adobe LiveCycle PDF Generator doprovází kopie 
softwaru Adobe Acrobat Professional, pro používání s následujícími omezeními: (i) Držitel licence může 
nainstalovat jednu (1) kopii softwaru Adobe Acrobat Professional na každý Server, na kterém je nainstalovaný 
software Adobe LiveCycle PDF Generator; (ii) Držitel licence může používat software Adobe Acrobat Professional 
pouze nepřímo pomocí používání Softwaru a pouze v takovém rozsahu, jak je software Adobe LiveCycle PDF 
Generator navržen pro programový přístup k softwaru Adobe Acrobat Professional, jak je popsáno v 
Dokumentaci; a (iii) Držitel licence nesmí používat software Adobe Acrobat Professional přímo ani jinak využívat 
vlastnosti a funkce softwaru Adobe Acrobat Professional, které nejsou povolené nebo podporované přes 
používání softwaru Adobe LiveCycle PDF Generator, ledaže by Držitel licence k tomu obdržel samostatnou 
licenci. 

(b) Používání Podporovaných softwarových produktů Adobe. Software Adobe LiveCycle PDF Generator je 
navržen pro provozování ve spojení s některými dalšími softwarovými aplikacemi Adobe, jak je popsáno v 
Dokumentaci (každá z nich je „Podporovaný softwarový produkt Adobe“). Pokud si Držitel licence samostatně 
opatřil licenci pro Podporovaný softwarový produkt Adobe, může Držitel licence používat takový Podporovaný 
softwarový produkt Adobe se softwarem Adobe LiveCycle PDF Generator výhradně za účelem převádění 
souborů ve vlastních formátech souborů takového Podporovaného softwarového produktu Adobe (např. soubory 
ve formátu .psd) s následujícími omezeními: (i) Držitel licence si smí nainstalovat jednu (1) kopii každého 
licencovaného Podporovaného softwarového produktu Adobe na každý server, na kterém je nainstalovaný 
software Adobe LiveCycle PDF Generator; a (ii) Držitel licence smí používat Podporované softwarové produkty 
Adobe pouze nepřímo prostřednictvím používání softwaru Adobe LiveCycle PDF Generator a to v takovém 
rozsahu, jak je software Adobe LiveCycle PDF Generator navržen pro programový přístup k Podporovaným 
softwarovým produktům Adobe, jak je popsáno v Dokumentaci. 

3.8 Adobe LiveCycle Process Management. Software Adobe LiveCycle Process Management je licencován jako 
Produkční software na základě Počtu CPU nebo Počtu uživatelů anebo jako Software pro vývoj na základě Počtu 
serverů, jak je stanoveno v samostatném písemném dokumentu, a platí pro něj následující dodatečné podmínky: 

(a) Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring. Právo Držitele licence používat software Adobe LiveCycle 
Process Management jako Produkční software zahrnuje také právo instalovat a používat standardní verzi 
softwaru Adobe LiveCycle Business Activity Monitoring (podle popisu v oddílu 3.2) jako Produkční software na 
stejném počtu CPU, jako je počet platně licencovaných CPU, na kterých Držitel licence instaluje a používá 
software Adobe LiveCycle Process Management ve verzi Produkční software. 

(b) Adobe LiveCycle Workspace. Právo Držitele licence používat software Adobe LiveCycle Process 
Management zahrnuje také právo instalovat a používat software Adobe LiveCycle Workspace jako Produkční 
software výhradně jako rozhraní se softwarem Adobe LiveCycle Process Management a Základními 
komponentami v souladu s podmínkami a ustanoveními této Smlouvy a používat software Adobe LiveCycle 
Workspace ve verzi zdrojového kódu (včetně knihoven a dalších materiálů) dostupný s Komponentami LiveCycle 
SDK (společně „Kód Workspace“) s následujícími omezeními: (i) Držitel licence smí modifikovat a reprodukovat 
Kód Workspace výhradně pro účely interního vývoje uživatelských rozhraní navržených pro fungování se 
softwarem Adobe LiveCycle Process Management a Základními komponentami; (ii) Držitel licence smí používat 
uživatelská rozhraní a další odvozené moduly vyvinuté s Kódem Workspace podle stejných podmínek, které platí 
pro software Adobe LiveCycle Workspace; a (iii) Držitel licence nesmí vymazat ani žádným způsobem pozměnit 
upozornění na copyright, ochranné známky, loga ani související upozornění ani další upozornění na vlastnická 
práva Adobe (a případných poskytovatelů licencí), objevující se v Kódu Workspace. Bez ohledu na jakákoliv 
protichůdná ustanovení v tomto oddílu 3.8, Držitel licence nesmí změnit žádné Funkce datových služeb (včetně 
cílových míst datových služeb) používané softwarem Adobe LiveCycle Workspace anebo obsažené v Kódu 
Workspace v době první instalace Softwaru nebo jiným způsobem používat software Adobe LiveCycle 
Workspace nebo Kód Workspace s jakýmikoliv jinými Funkcemi datových služeb. Držitel licence je výhradně 
odpovědný za všechny potřebné aktualizace, chyby nebo další závazky vyplývající z jakéhokoliv používání nebo 
distribuce modifikovaného nebo nemodifikovaného Kódu Workspace. 

3.9 Adobe LiveCycle Reader Extensions. Software Adobe LiveCycle Reader Extensions je licencován jako 
Produkční software buď na základě Počtu dokumentů nebo Počtu příjemců, jak je stanoveno v samostatném 
písemném dokumentu. 

3.10 Adobe LiveCycle Rights Management. Software Adobe LiveCycle Rights Management je licencován jako 
Produkční software buď na základě Počtu dokumentů nebo Počtu příjemců, jak je stanoveno v samostatném 
písemném dokumentu. Držiteli licence není povoleno vyřadit nebo zasahovat do elektronických upozornění nebo 
dialogových oken týkajících se ochrany osobních údajů nebo sledování, které se objevují v softwaru používaném 
pro prohlížení elektronických souborů, které byly zpracovány softwarem Adobe LiveCycle Rights Management, 
pokud to není výslovně povoleno v této Smlouvě nebo v Dokumentaci. 

4. Zkušební software. Tento oddíl 4 je platný pouze v případě, pokud Držitel licence obdržel platnou licenci na 
vyzkoušení Softwaru jako Zkušebního softwaru, jak je uvedeno v samostatném písemném dokumentu od Adobe 
nebo jak se ukáže pomocí Licenčního klíče, který Držitel licence použije pro instalaci Softwaru. 

4.1 Licence. Držitel licence smí (a) instalovat Zkušební software na Počítače v rámci Vnitřní sítě Držitele licence a 
(b) povolit používání Zkušebního softwaru (a elektronické dokumenty, obsah a další materiály generované nebo 
zpracované Zkušebním softwarem) pouze Autorizovaným uživatelům v rámci Vnitřní sítě Držitele licence a to 
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výhradně pro účely rozhodnutí, zda zakoupit licenci pro Zkušební software a ne pro vytváření příjmů, komerční 
aktivity nebo jiné výrobní obchodní účely. Držiteli licence není povoleno používat Zkušební software (včetně jeho 
výstupů) přímo ani nepřímo s žádným Produkčním softwarem ani Softwarem pro vývoj (ani s výstupy z takového 
softwaru). 

4.2 Omezení. Práva Držitele licence instalovat a používat Zkušební software podle tohoto oddílu 4 se ukončí 
ihned, jakmile nastane dřívější z následujících možností: (a) vyprší zkušební období šedesáti (60) dnů, které 
začíná datem, kdy Adobe Zkušební software dodá nebo zpřístupní, nebo (b) Držitel licence zakoupí licenci na 
nezkušební verzi tohoto Softwaru. Společnost Adobe si vyhrazuje právo kdykoli ukončit licenci Držitele licence 
pro používání Zkušebního softwaru podle svého uvážení. Držitel licence souhlasí s tím, že vrátí nebo zničí kopii 
Zkušebního softwaru Držitele licence, pokud bude tato Smlouva z jakéhokoliv důvodu ukončena. V rozsahu, ve 
kterém jsou jakákoli ustanovení v tomto oddílu 4 v konfliktu s jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo podmínkami v 
této Smlouvě, nahrazuje tento oddíl 4 taková ustanovení a podmínky pro Zkušební software, ale pouze v 
nezbytném rozsahu pro vyřešení konfliktu. DRŽITEL LICENCE BERE NA VĚDOMÍ, ŽE ZKUŠEBNÍ SOFTWARE 
MŮŽE (I) MÍT OMEZENÉ FUNKCE, (II) FUNGOVAT POUZE PO OMEZENÉ ČASOVÉ OBDOBÍ NEBO (III) MÍT 
DALŠÍ OMEZENÍ, KTERÁ SE V NEZKUŠEBNÍM SOFTWARU NEVYSKYTUJÍ. BEZ OHLEDU NA COKOLI 
UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ JINAK, ZKUŠEBNÍ SOFTWARE JE DRŽITELI LICENCE SPOLEČNOSTÍ 
ADOBE POSKYTOVÁN TAK JAK JE A SPOLEČNOST ADOBE ODMÍTÁ DRŽITELI LICENCE JAKÉKOLI 
ZÁRUKY NEBO ZÁVAZKY Z ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLIV DRUHU. 

5. Práva na duševní vlastnictví. Software a všechny jeho kopie, které společnost Adobe povoluje Držiteli licence 
vytvořit, jsou duševním vlastnictvím a majetkem společnosti Adobe Systems Incorporated a jejích Zhotovitelů. 
Struktura, organizace a kód Softwaru představují cenné obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti 
Adobe Systems Incorporated a jejích Zhotovitelů. Software je chráněný autorskými právy, včetně zákona 
Spojených států o autorských právech, ustanoveními mezinárodní smlouvy a příslušnými zákony státu, ve kterém 
je používán. Pokud to zde není výslovně uvedeno, tato Smlouva nedává Držiteli licence žádná práva duševního 
vlastnictví na Software a všechna práva, která mu nebyla výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena pro Adobe. 

6. Důvěrnost informací. Držitel licence se zavazuje používat Komponenty Flex SDK, Komponenty LiveCycle SDK 
a Licenční klíče („Důvěrní informace“) se stejnou mírou opatrnosti při ochraně před neautorizovaným odhalením 
komukoliv jinému než Autorizovaným uživatelům, jakou Držitel licence vynakládá při ochraně vlastních důvěrných 
informací, ale v žádném případě ne s nižší než obvyklou mírou opatrnosti. Závazky Držitele licence podle tohoto 
oddílu 6 se ukončí v okamžiku, kdy Držitel licence může dokumentovat, že Komponenty Flex SDK a Komponenty 
LiveCycle SDK byly veřejně dostupné již v době, kdy byly společností Adobe předány Držiteli licence nebo 
později, ale ne chybou Držitele licence. Držitel licence může rovněž zpřístupnit Důvěrné informace v případě 
pravomocného soudního příkazu nebo nařízení státního orgánu, nebo v jiných případech, kdy tak požaduje 
zákon, nebo je to nutné pro zajištění práv kterékoliv strany této Smlouvy, pokud to Držitel licence předem 
písemně oznámí společnosti Adobe. 

7. Aktualizace. Pokud je Software upgrade nebo update předcházející verze Softwaru, Držitel licence musí 
vlastnit platnou licenci na takovou předcházející verzi, aby mohl používat takový upgrade nebo update. Všechny 
upgrady a updaty jsou Držiteli licence poskytovány podle podmínek stanovených touto Smlouvou formou výměny 
licencí. Držitel licence souhlasí s tím, že používáním upgradu nebo updatu se Držitel licence dobrovolně vzdává 
práva Držitele licence používat jakékoliv předcházející verze Softwaru. Jako výjimka platí, že Držitel licence si 
může zachovat instalace předcházejících verzí Softwaru na Počítačích Držitele licence po přiměřenou dobu (ale 
ne déle než devadesát (90) dnů) poté, co Držitel licence obdrží upgrade nebo update, aby Držitel licence mohl 
provést přechod na upgrade nebo update, za předpokladu, že toto právo Držitele licence na současné instalace 
neznamená zvýšení počtu kopií, počtu licencí nebo rozsahu používání umožněného Držiteli licence podle této 
Smlouvy. 

8. ZÁRUKA. 

8.1. Záruka. Kromě případů, které mohou být v oddílu 14 upraveny jinak, Adobe zaručuje Držiteli licence, že 
Software bude fungovat v podstatě podle Dokumentace po dobu devadesáti (90) dnů od dodání Softwaru, když 
bude používán na doporučeném operačním systému, platformě a hardwarové konfiguraci. Nepodstatné odchylky 
chování od Dokumentace nejsou důvodem k nárokům na záruku. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE 
NA ZKUŠEBNÍ SOFTWARE (PODLE DEFINICE V ODDÍLU 4), KÓD WORKSPACE (PODLE DEFINICE V 
ODDÍLU 3.8), SLUŽBY CD (PODLE DEFINICE V ODDÍLU 3.4), KOMPONENTY FLEX SDK, KOMPONENTY 
LIVECYCLE SDK, OPRAVY, SOFTWARE PÍSEM PŘEVEDENÝ DO JINÝCH FORMÁTŮ NEBO NA 
SOFTWARE, KTERÝ BYL DRŽITELEM LICENCE POZMĚNĚN, POKUD TAKOVÁ ZMĚNA ZPŮSOBILA CHYBU. 
Veškeré záruční reklamace musí být předloženy během tohoto období devadesáti (90) dnů. Pokud Software 
nefunguje v podstatě tak, jak je zaručeno výše, bude celková odpovědnost společnosti Adobe a jejích poboček a 
výlučná náhrada pro Držitele licence omezena podle volby společnosti Adobe buď na výměnu Softwaru nebo na 
vrácení licenčního poplatku zaplaceného za Software a pak se licence na tento software automaticky ukončí. 
OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLU DÁVÁ DRŽITELI LICENCE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ 
PRÁVA. DRŽITEL LICENCE MŮŽE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 

8.2 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU 
POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ ADOBE A JEJÍMI POBOČKAMI A STANOVUJE VÝHRADNÍ A VÝLUČNÉ 
NÁHRADY ZE ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH POBOČEK NEBO ZHOTOVITELŮ. S 
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VÝJIMKOU UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A JAKÝCHKOLI DALŠÍCH ZÁRUK, PODMÍNEK, POŽADAVKŮ 
NEBO USTANOVENÍ, V ROZSAHU, VE KTERÉM JE NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH 
ZÁKONŮ V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI DRŽITELE LICENCE, SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ POBOČKY A 
ZHOTOVITELÉ POSKYTUJÍ SOFTWARE TAK JAK JE SE VŠEMI CHYBAMI A VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE 
NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, POŽADAVKY NEBO USTANOVENÍ, VÝSLOVNĚ 
VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, STATUTÁRNÍ, ZÁKONNÉ, ZVYKOVÉ NEBO JINÉ, TÝKAJÍCÍ SE DALŠÍCH 
ZÁLEŽITOSTÍ, ZAHRNUJÍCÍCH MIMO JINÉ VÝKONNOST, BEZPEČNOST, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH 
STRAN, INTEGRACI, PRODEJNOST, NERUŠENÉ DRŽENÍ, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST K 
JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚČELU. TOTO VYLOUČENÍ ZÁRUKY MŮŽE BÝT V NĚKTERÝCH 
JURISDIKCÍCH NEPLATNÉ. Ustanovení oddílů 8.2 a 9 platí nadále i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoli 
důvodu, ale tím se neimplikuje ani nevytváří žádné pokračování práva na používání Softwaru po ukončení této 
Smlouvy. 

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. S VÝJIMKOU VÝLUČNÉ NÁHRADY UVEDENÉ VÝŠE A JAK JE DÁLE 
STANOVENO V ODDÍLU 14, SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ POBOČKY NEBO ZHOTOVITELÉ V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY ANI 
ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ZA ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR, 
JAKÉKOLIV ZTRÁTY Z PŘERUŠENÍ PROVOZU, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ NEBO NESPLNĚNÍ NĚJAKÉ 
POVINNÉ PÉČE NEBO NÁROKŮ TŘETÍ STRANY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁSTUPCE ADOBE BYL NA 
MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT, ŠKOD, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ UPOZORNĚN. PŘEDCHÁZEJÍCÍ 
OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ V ROZSAHU, VE KTERÉM JE POVOLENO PLATNÝMI ZÁKONY V 
JURISDIKCI DRŽITELE LICENCE. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH POBOČEK A 
ZHOTOVITELŮ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJENÍ S NÍ JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTERÁ BYLA 
ZA SOFTWARE ZAPLACENA. TOTO OMEZENÍ SE UPLATNÍ I V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍHO NEBO 
PODSTATNÉHO PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI MŮŽE BÝT V 
NĚKTERÝCH STÁTECH NEPLATNÉ. Nic z obsahu této Smlouvy neomezuje odpovědnost společnosti Adobe 
v případě smrti nebo osobní újmy, která by byla důsledkem nedbalosti ze strany Adobe nebo v případě podvodu. 
Adobe vystupuje jménem svých poboček a Zhotovitelů za účelem odmítnutí, vyloučení a omezení závazků, záruk 
a odpovědnosti, ale ne v žádném dalším ohledu a za žádným dalším účelem. Další informace mohou být v části 
specifických informací pro jednotlivé jurisdikce na konci této Smlouvy nebo se můžete obrátit na oddělení podpory 
zákazníků Adobe. 

10. Rozhodné právo. Tato Smlouva, všechny transakce podle ní sjednané a všechny záležitosti týkající se této 
Smlouvy nebo z ní vzniklé (včetně její platnosti a interpretace) budou upraveny, vymáhány a vykládány podle 
hmotného práva, platného: (a) ve státu Kalifornie, pokud Držitel licence zakoupil licenci na Software ve Spojených 
státech, Kanadě nebo Mexiku; nebo (b) v Japonsku, pokud Držitel licence zakoupil licenci na Software v 
Japonsku, Číně, Koreji nebo v jiné zemi jihovýchodní Asie, kde jsou všechny oficiální jazyky psány buď 
v ideografickém skriptu (např. hanzi, kanji nebo hanja) anebo v jiném skriptu, založeném na ideografickém skriptu 
nebo podobné struktury, jako je hangul nebo kana; nebo (c) v Anglii, pokud Držitel licence zakoupil licenci na 
Software v kterékoli jiné jurisdikci než je popsáno výše. Nevýhradní jurisdikci pro všechny spory týkající se této 
smlouvy mají příslušné soudy v okrese Santa Clara v Kalifornii, když se uplatňují zákony Kalifornie, Oblastní soud 
v Tokiu v Japonsku, když se uplatňují japonské zákony a příslušné soudy v Londýně v Anglii, když se uplatňují 
anglické zákony. Tuto Smlouvu neupravují pravidla o konfliktu zákonů žádné jurisdikce ani Konvence OSN o 
smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejíž aplikace je výslovně vyloučena. 

11. Všeobecná ustanovení. Zjistí-li se, že kterákoliv část této Smlouvy je neplatná a právně neúčinná, neovlivní to 
platnost zbytku této Smlouvy, který zůstává platný a právně účinný v souladu se svými ustanoveními. Licence na 
upgrady nebo updaty může Adobe poskytnout Držiteli licence s dodatečnými nebo jinými podmínkami. Pro 
interpretaci a výklad této Smlouvy se bude používat anglická verze této Smlouvy. Toto je úplná smlouva mezi 
společností Adobe a Držitelem licence vztahující se k Softwaru a tato smlouva nahrazuje jakákoli předchozí 
sdělení, jednání, závazky, zprávy nebo inzerci, vztahující se k Softwaru. 

12. Upozornění pro koncové uživatele z vládních institucí USA. 

12.1 Komerční položky. Software a Dokumentace jsou „Komerční položky“ podle definice tohoto termínu 
v ustanovení 48 C.F.R. § 2.101, sestávající z „Komerčního počítačového softwaru“ a “Dokumentace ke 
komerčnímu počítačovému softwaru“, jak jsou tyto termíny použity v příslušném ustanovení 48 C.F.R. § 12.212 
nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s příslušným ustanovením 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-
1 až § 227.7202-4 se Komerční počítačový software a Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru 
licencují uživatelům americké vlády (a) jen jako Komerční položky a (b) jen s takovými právy, která jsou udělena 
všem koncovým uživatelům podle podmínek této Smlouvy. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle zákonů 
Spojených států na ochranu autorských práv. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 
95110-2704, USA. 

12.2 Licencování technologií společnosti Adobe americké vládě. Držitel licence souhlasí, že při licencování 
Softwaru Adobe pro americké vládní instituce nebo kteréhokoli Zhotovitele těchto institucí, bude postupovat v 
souladu se zásadami uvedenými v ustanovení 48 C.F.R. § 12.212 (pro civilní instituce) a 48 C.F.R. § 227-7202-1 
a 227-7202-4 (pro ministerstvo obrany). Pro koncové uživatele z vládních institucí USA společnost Adobe 
souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny aplikovatelné zákony pro rovné příležitosti, včetně opatření 
prováděcího příkazu 11246, v platném znění, § 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 
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(38 USC 4212) a § 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973, v platném znění, a vyhlášky 41 CFR části 60-1 až 
60-60, 60-250 a 60-741. Ustanovení a předpisy týkající se afirmativní akce uvedené v předcházející větě jsou v 
této Smlouvě uvedeny odkazem. 

13. Dodržování licence. Společnost Adobe může na své náklady a ne častěji než jednou za dvanáct (12) měsíců 
pověřit nezávislou třetí stranu nebo interního auditora společnosti Adobe, aby ověřili používání a počet kopií a 
instalace Softwaru používaného Držitelem licence. Jakékoli takové ověření bude provedeno po předchozím 
oznámení ne méně než sedm (7) pracovních dnů předem v běžné pracovní době v kancelářích Držitele licence a 
nemělo by nepřiměřeně narušit pracovní aktivity Držitele licence. Na žádost Držitele licence uzavře společnost 
Adobe (a případně i její auditoři z třetích stran) s Držitelem licence před provedením prověrky obchodně 
přiměřenou dohodu o utajení obchodních informací. Pokud takové ověření ukáže, že Držitel licence používá větší 
počet kopií Softwaru než na který má legitimní licence, překračuje určitý počet licencí podle druhu licence nebo 
nasazuje či používá Software jakýmkoli podle této Smlouvy nepovoleným způsobem, který by vyžadoval další 
licenční poplatky, Držitel licence zaplatí příslušné poplatky za taková dodatečná práva používání nebo kopie do 
třiceti (30) dnů od jejich fakturace, přičemž výše těchto neuhrazených licenčních poplatků bude odpovídat 
licenčním poplatkům podle aktuálního ceníku společnosti Adobe pro příslušný stát. Pokud nedostatečně 
zaplacené poplatky přesáhnou pět procent (5 %) z hodnoty poplatků zaplacených podle této Smlouvy, Držitel 
licence zaplatí tyto nedostatečně zaplacené poplatky a přiměřené náklady společnosti Adobe na provedení 
prověrky. Tento oddíl bude platný i po vypršení nebo ukončení této Smlouvy po dobu dvou (2) let. 

14. Specifická ustanovení a výjimky. V tomto oddílu jsou uvedena specifická ustanovení, vztahující se k určitým 
komponentám Softwaru a také omezující výjimky k předcházejícím ustanovením a podmínkám. Pokud je 
kterékoliv ustanovení v tomto oddílu v rozporu s jakoukoliv další podmínkou nebo ustanovením v této smlouvě, 
ustanovení v tomto oddílu nahrazuje takové podmínky nebo ustanovení. 

14.1 Omezená záruka pro uživatele sídlící v Německu nebo v Rakousku. Pokud Držitel licence získal Software v 
Německu nebo v Rakousku a Držitel licence obvykle sídlí v tomto státě, pak oddíl 8.1 neplatí a místo toho Adobe 
zaručuje, že Software bude poskytovat funkce popsané v Dokumentaci („dohodnutá funkčnost“) po dobu 
omezené záruky od doručení Softwaru, když bude používán na doporučeném operačním systému, platformě a 
hardwarové konfiguraci. „Doba omezené záruky“ použitá v tomto oddílu znamená jeden (1) rok, pokud Držitel 
licence je podnikový uživatel, a dva (2) roky, pokud to není podnikový uživatel. Nepodstatné odchylky od 
dohodnuté funkčnosti nezakládají žádná práva ze záruky. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA 
ZKUŠEBNÍ SOFTWARE (PODLE DEFINICE V ODDÍLU 4), KÓD WORKSPACE (PODLE DEFINICE V ODDÍLU 
3.8), SLUŽBY CD (PODLE DEFINICE V ODDÍLU 3.4), KOMPONENTY FLEX SDK, KOMPONENTY LIVECYCLE 
SDK, OPRAVY, SOFTWARE PÍSEM PŘEVEDENÝ DO JINÝCH FORMÁTŮ NEBO NA SOFTWARE, KTERÝ 
BYL DRŽITELEM LICENCE POZMĚNĚN, POKUD TAKOVÁ ZMĚNA ZPŮSOBILA CHYBU. Při reklamaci v době 
omezené záruky musí Držitel licence vrátit Software na náklady společnosti Adobe tam, kde ho získal, spolu s 
kopií dokladu o koupi. Pokud se funkčnost Softwaru podstatně odchyluje od dohodnuté funkčnosti, je společnost 
Adobe oprávněna – podle volby společnosti Adobe – Software opravit nebo vyměnit. Pokud se to nepodaří, má 
Držitel licence nárok na slevu z kupní ceny nebo na zrušení kupní smlouvy. Další informace o záruce můžete 
získat od oddělení podpory zákazníků společnosti Adobe. 

14.2 Omezení odpovědnosti pro uživatele sídlící v Německu a v Rakousku. 

14.2.1 Pokud Držitel licence získal Software v Německu nebo v Rakousku a Držitel licence obvykle sídlí v tomto 
státě, pak oddíl 9 neplatí. Místo toho je podle ustanovení v oddílu 14.2.2 zákonná odpovědnost společnosti 
Adobe a jejích poboček za škody omezena následujícím způsobem: (i) společnost Adobe a její pobočky budou 
odpovědné pouze do výše škod, které byly typicky předvídatelné v době uzavření kupní smlouvy, pokud se týká 
škod způsobených nedbalostním porušením podstatné smluvní povinnosti a (ii) společnost Adobe a její pobočky 
nebudou odpovědné za škody, způsobené nedbalostním porušením nepodstatné smluvní povinnosti. 

14.2.2 Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na jakoukoliv povinnou zákonnou odpovědnost, 
zejména na odpovědnost podle německého zákona o odpovědnosti za zboží, odpovědnosti za předpokládání 
určité záruky nebo odpovědnosti za osobní újmu, způsobenou nedbalostí. 

14.2.3 Od Držitele licence se vyžaduje, aby provedl všechna přiměřená opatření v zájmu zabránění nebo snížení 
škod, zejména aby si vytvořil záložní kopie Softwaru a svých počítačových dat podle ustanovení této Smlouvy. 

14.3 Kód Eclipse. Tento Software může obsahovat kód Eclipse, poskytnutý nadací Eclipse Foundation („Kód 
Eclipse“). Jménem spolupracovníků na tomto Kódu Eclipse společnost Adobe tímto: (i) odmítá jakékoliv a 
všechny záruky nebo podmínky vlastnictví a nenarušování práv a implikované záruky prodejnosti a vhodnosti pro 
určitý účel týkající se takového Kódu Eclipse a jakéhokoliv z něho odvozeného díla, (ii) odmítá veškerou 
odpovědnost za škody, včetně přímých, nepřímých, speciálních, náhodných nebo následných škod, jako je ztráta 
zisku, a (iii) prohlašuje, že veškerá ustanovení v této Smlouvě, které se liší od veřejné licence Eclipse, podle které 
společnost Adobe licencovala Kód Eclipse Code, jsou nabízeny pouze samotnou společností Adobe a ne žádnou 
jinou stranou. Zdrojový kód pro Kód Eclipse jak je obsažený v tomto Softwaru, může Držitel licence získat podle 
popisu v souboru Readme k tomuto Softwaru. Společnost Adobe poskytuje Kód Eclipse tak jak je, bez záruky 
nebo podpory od Adobe. 

15. Doba trvání a ukončení. Tato Smlouva zůstane platná, dokud ji Držitel licence nějakým podstatným způsobem 
neporuší, v takovém případě se automaticky ukončí. Po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu musí Držitel 
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licence přestat používat Software a musí zničit Software, Dokumentaci a všechny jejich kopie. Ukončení ale 
nezbaví některou ze stran povinností, vzniklých před ukončením. Následující oddíly budou platné i po ukončení 
této Smlouvy: 1 (Definice), 5 (Práva na duševní vlastnictví.), 6 (Důvěrnost informací), 8.2 (Odmítnutí 
odpovědnosti), 9 (Omezení odpovědnosti), 10 (Rozhodné právo), 11 (Všeobecná ustanovení), 12 (Upozornění 
pro koncové uživatele z vládních institucí USA), 14 (Specifická ustanovení a výjimky) a 15 (Doba trvání a 
ukončení). 

16. Oprávněné třetí strany. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatelé licencí Adobe 
(anebo společnost Adobe, pokud Držitel licence získal Software od jiné strany než od Adobe) jsou oprávněné třetí 
strany této Smlouvy, s právem vymáhat závazky stanovené v této Smlouvě vztahující se k příslušné technologii 
těchto poskytovatelů licence anebo společnosti Adobe. 

Pokud má Držitel licence jakékoliv otázky týkající se této smlouvy nebo si chce vyžádat jakékoliv informace od 
Adobe, použijte prosím adresu a kontaktní informace obsažené v tomto produktu a kontaktujte zastoupení Adobe 
pro jurisdikci Držitele licence. 

Adobe, Flex a LiveCycle jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe 
Systems Incorporated ve Spojených státech anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou 
majetkem svých příslušných vlastníků. 

Adobe_LiveCycleES-cs_CZ-20070627_2100 
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