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DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ:
TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE PRÁVNÍ SMLOUVU („SMLOUVA“) MEZI VÁMI (BUĎ JAKO
JEDNOTLIVCEM, NEBO PRÁVNÍ ENTITOU, KTERÁ BUDE PRODUKT POUŽÍVAT A KTEROU
ZASTUPUJETE JAKO ZAMĚSTNANEC NEBO OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE) A SPOLEČNOSTÍ NETIQ A
TÝKÁ SE ZDE UVEDENÉHO SOFTWARU. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM, STAŽENÍM NEBO JINÝM
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.
POKUD
NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEPOSKYTNE VÁM SPOLEČNOST NETIQ
LICENCI NA TENTO SOFTWARE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT ANI
KOPÍROVAT A MUSÍTE NEPRODLENĚ ZLIKVIDOVAT VŠECHNY KOPIE SOFTWARU A
DOPROVODNOU DOKUMENTACI („DOKUMENTACE“), PŘÍPADNĚ UPOZORNIT SPOLEČNOST
NETIQ A VYŽÁDAT SI OD NÍ POKYNY K VRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO SOFTWARU V SOULADU
S PODMÍNKAMI VRÁCENÍ.
SOFTWARE JE CHRÁNĚN ZÁKONY O AUTORSKÝCH PRÁVECH A MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI
O AUTORSKÝCH PRÁVECH A DALŠÍMI ZÁKONY A ÚMLUVAMI O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU
VLASTNICTVÍ. SOFTWARE VÁM NEBYL PRODÁN, POUZE VÁM BYLA UDĚLENA LICENCE K
JEHO UŽÍVÁNÍ.
1.
UDĚLENÍ LICENCE. Společnost NetIQ („NetIQ“) vám tímto jako držiteli licence uděluje
nevýhradní nepřenosnou licenci, bez práva udělení podlicence, na instalování, používání a spouštění softwaru
popsaného v nákupní dokumentaci, která vám byla vydána společností NetIQ, společně s případnými
aktualizacemi a úpravami softwaru poskytnutými společností NetIQ (souhrnně „Software“). Software je
poskytován v rámci licence výhradně ve formátu strojového kódu spustitelného v počítači a výhradně pro vaše
interní podnikové účely, v souladu s podmínkami této Smlouvy, Nákupní dokumentace a Dokumentace
dodávané se Softwarem, příslušnými omezeními a právy vztahujícími se na používání produktu („Práva na
používání produktu“) stanovenými v příloze Práva na používání produktu, která je přiložena k této Smlouvě a
zahrnuta ve formě odkazu.
2.
ZKUŠEBNÍ POUŽITÍ. V případě, že je Software licencován pouze pro účely vyzkoušení, platí
podmínky uvedené v tomto odstavci. Platnost vaší licence k Softwaru začíná instalací Softwaru a pokud se vy
a společnost NetIQ nedohodnete na jiném období, končí po uplynutí 30 dní („Zkušební období“). Během
Zkušebního období může Software používat neomezený počet uživatelů na neomezeném množství serverů.
Na konci Zkušebního období bude vaše licence k používání zkušební verze Softwaru automaticky ukončena.
Časové limity pro Software nemůžete žádným způsobem prodloužit. Jste srozuměni s tím, že na konci
Zkušebního období odinstalujete Software a pokud to společnost NetIQ požaduje, vrátíte všechny kopie nebo
částečné kopie Softwaru, nebo potvrdíte společnosti NetIQ, že všechny kopie nebo částečné kopie Softwaru
byly odstraněny z vašich počítačových knihoven a/nebo úložných zařízení a byly zničeny. Pokud po uplynutí
Zkušebního období chcete Software dále používat, musíte kontaktovat společnost NetIQ a za příslušný
poplatek získat licenci k Softwaru. ZKUŠEBNÍ KOPIE SOFTWARU JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“,
BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH ČI
PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ
TÝKAJÍCÍCH SE VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV.
3.
OMEZENÍ. Práva udělená touto Smlouvou podléhají omezením uvedeným v příloze Práva na
používání produktu vztahujícím se na Software uvedený ve vaší Nákupní dokumentaci, za který jste
společnosti NetIQ uhradili poplatek, společně s následujícími dodatečnými omezeními: (i) Nesmíte kopírovat
(s výjimkou zálohování), měnit, přizpůsobovat, upravovat, překládat, lokalizovat, provádět zpětnou analýzu,
dekompilovat, zpětně překládat ani se jiným způsobem pokoušet zjistit zdrojový kód Softwaru, s výjimkou
rozsahu, ve kterém jsou tyto činnosti povoleny zákony platnými v jurisdikci, ve které se nacházíte, bez ohledu
na toto omezení. (ii) Nesmíte na základě tohoto Softwaru vytvářet odvozená díla. (iii) Nesmíte odstranit

označení ani upozornění na patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství ani jiná chráněná
upozornění a označení umístěná na Softwaru nebo Dokumentaci. (iv) Nesmíte Software převádět, pronajímat,
postupovat, poskytovat v rámci podlicence, přislíbit, pronajímat, sdílet, distribuovat ani jej jiným způsobem
zpřístupnit pro souběžné používání, středisko služeb nebo online použití, pokud jste dříve neobdrželi písemný
souhlas společnosti NetIQ. (v) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti NetIQ nesmíte zveřejnit
výsledky hodnocení výkonu, funkcí ani jiných hodnocení či srovnávacích testů Softwaru žádné třetí straně.
4.
SOFTWARE. Pokud svou první kopii Softwaru obdržíte elektronicky a druhou kopii na fyzickém
médiu, druhou kopii můžete používat pouze k účelům archivace. Touto Smlouvou nezískáváte žádné právo
ani licenci na získávání vylepšení nebo aktualizací Softwaru či jiného softwaru společnosti NetIQ.
5.
VLASTNICTVÍ. Software a Dokumentace představují důvěrné a chráněné informace společnosti
NetIQ a/nebo jejích dodavatelů. Vlastnictví, vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví k výše
uvedenému zůstanou majetkem společnosti NetIQ a/nebo jejích dodavatelů. Software a Dokumentace jsou
chráněny autorskými právy USA a mezinárodními smlouvami o autorském právu. Vlastnictví, vlastnická
práva, práva k duševnímu vlastnictví a k obsahu přístupnému prostřednictvím Softwaru jsou majetkem
příslušného majitele obsahu a mohou být chráněna příslušnými zákony o autorských právech nebo jinými
zákony. Touto licencí nezískáváte žádné právo na takový obsah. Touto licencí nezískáváte podíl v Softwaru,
ale pouze omezená práva k jeho používání, která jsou odvolatelná v souladu s podmínkami této Smlouvy.
6.
ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE A SPOLEČNOST NETIQ
A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ S OHLEDEM NA SOFTWARE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NÁROKY
ANI PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM,
VČETNĚ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VLASTNICTVÍ, KVALITY, VÝKONU, NEPORUŠENÍ PRÁVA,
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY
VZNIKLÉ BĚHEM JEDNÁNÍ, PROVÁDĚNÍ NEBO OBCHODNÍHO POUŽÍVÁNÍ.
SPOLEČNOST NETIQ A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE SOFTWARE SPLNÍ VAŠE
POŽADAVKY, NEBUDE OBSAHOVAT ŽÁDNÉ CHYBY A ŽE JEHO PROVOZ BUDE
NEPŘERUŠOVANÝ. SPOLEČNOST NETIQ A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ PŘESNOST
GENEROVANÝCH ZPRÁV. VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
PŘEDSTAVUJÍ NEDÍLNOU SOUČÁST TÉTO SMLOUVY A BYLY ZÁKLADEM PRO URČENÍ CENY
ÚČTOVANÉ ZA PRODUKTY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY, PROTO SE TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.
7.
OMEZENÁ ZÁRUKA NA FYZICKÁ MÉDIA. Společnost NetIQ zaručuje, že disky DVD a CD
ROM poskytnuté jako fyzická média Softwaru nebudou po dobu devadesáti (90) dní od data nákupu obsahovat
fyzické vady. Vaším jediným prostředkem nápravy těchto vad bude navrácení a výměna těchto fyzických
médií.
Společnost NetIQ neodpovídá za vady způsobené nehodami a nevhodným nebo nezákonným používáním
média.
8.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Souhrnná odpovědnost společnosti NetIQ a jejích dodavatelů vůči
vám nebo jiné straně za ztrátu nebo škody vyplývající z nároků, požadavků nebo činností, které souvisejí
s touto Smlouvou nebo z ní vyplývají, nepřekročí poplatek uhrazený společnosti NetIQ za používání Softwaru.
9.
VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH A OSTATNÍCH ŠKOD. SPOLEČNOST NETIQ ANI ŽÁDNÝ Z
JEJÍCH DODAVATELŮ NENESE VŮČI VÁM ANI NAVRHOVATELŮM TŘETÍ STRANY
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ
ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, PŘÍČINNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO
JINÉHO PŘESTUPKU ČI PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINOSTI, ODŠKODNĚNÍ NEBO ÚČASTI ČI
JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO SE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO
ODSTAVCI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.
10.
DOLOŽKA. VŠECHNA ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, OMEZENÍ A VYLOUČENÍ
UVEDENÁ V ODSTAVCÍCH VÝŠE S NADPISEM „ODMÍTNUTÍ ZÁRUK“, „OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI“ A „VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH A OSTATNÍCH ŠKOD“ JSOU PLATNÁ V
MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
11.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OTEVŘENÉHO ZDROJE A SOFTWARU TŘETÍ
STRANY. Software může obsahovat nebo být distribuován se softwarem třetí strany, pro který platí licence
pro software open source (dále jen „Software Open Source“), nebo jiným softwarem třetí strany (dále jen
„Software třetí strany“), pro který platí jiná licence. Pokud je zahrnut Software Open Source, podmínky této
smlouvy se na něj nevztahují. Pokud je zahrnut Software třetí strany, podmínky této smlouvy se na něj nemusí
vztahovat. Informace týkající se případného zahrnutí Softwaru Open Source a Softwaru třetí strany, na něž se
nevztahuje tato licence, a oznámení, licenční podmínky a prohlášení o omezení odpovědnosti vztahující se
k takovému softwaru, jsou uvedeny v okně O programu a/nebo v souboru ThirdPartySoftware.txt nebo jsou
k dispozici po písemném vyžádání od společnosti NetIQ.
12.
UKONČENÍ PLATNOSTI. Vaše licence na používání Softwaru bude platná do ukončení platnosti.
Platnost této licence bude ukončena automaticky, pokud nesplníte některou ze zde uvedených podmínek.
Ukončení bude platné i bez oznámení ze strany společnosti NetIQ. Tuto Smlouvu můžete kdykoli ukončit
zasláním písemného oznámení o ukončení Smlouvy společnosti NetIQ.
V okamžiku ukončení této Smlouvy musíte znehodnotit všechny kopie Softwaru a odstranit a odinstalovat
všechny soubory a kopie Softwaru ze svých systémů IT. Vaše povinnost hradit vzniklé poplatky bude platná i
po ukončení této Smlouvy.
13.
KOMUNIKACE. Registrací nebo stažením tohoto produktu zpřístupňujete registrovanou e-mailovou
adresu pro příjem informací o společnosti NetIQ a o našich produktech. Chcete-li odebrat svoji adresu ze
seznamu příjemců, navštivte stránku http://www.netiq.com/Account/lists.asp.
14.
PLATBA. Jste odpovědni za provedení úplné a včasné platby za licenci k Softwaru. Pokud je k
inkasování neuhrazených částek nutný právní úkon, musíte uhradit všechny přiměřené poplatky, náklady a
výdaje společnosti NetIQ (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení).
15.
POSTOUPENÍ. Tuto Smlouvu ani práva, která byla v rámci ní udělena, nesmíte prodat, pronajmout,
postoupit nebo jiným způsobem převést, částečně nebo jako celek, ať už dobrovolně nebo působením práva.
Každý pokus o postoupení bez předchozího písemného souhlasu společnosti NetIQ bude neplatný.
16.
ÚPLNOST SMLOUVY. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu o této licenci a nahrazuje (i)
všechny předchozí dohody a prohlášení s ohledem na předmět Smlouvy; (ii) má přednost před konfliktními
nebo dodatečnými podmínkami jakéhokoli příkazu, potvrzení nebo podobného sdělení mezi stranami.
Tuto Smlouvu lze doplnit pouze písemně a za účasti obou stran.
17.
ODDĚLITELNOST. Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu považováno
za nevykonatelné, bude změněno pouze v nezbytném rozsahu, aby byla nevykonatelnost odstraněna.
18.
ZŘEKNUTÍ SE PRÁV. Zřeknutí se práv některou ze stran v souvislosti s nedodržením nebo
porušením této Smlouvy nebude představovat zřeknutí se práv pro ostatní nebo následná nedodržení či
porušení.
19.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE. Tato Smlouva se řídí zákony státu Washington a v souladu
s těmito zákony bude sepsána. Tyto zákony se vztahují na smlouvy uzavřené obyvateli státu Washington, které

budou v tomto státě vykonávány, s výjimkou případů, kdy platí federální zákony. Pokud některé ustanovení
této Smlouvy neodpovídá ustanovení zákona UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act), který
může být schválen ve státě, jehož zákony v daném případě platí, bude toto ustanovení vykonáváno v plném
rozsahu povoleném zákonem.
20.
PRÁVA AUDITU. Společnost NetIQ může na základě oznámení zaslaného patnáct (15) dní předem
na svoje náklady a během běžné pracovní doby provést roční audit vašeho používání Softwaru a Dokumentace,
aby ověřila plnění podmínek této Smlouvy. Souhlasíte s implementací vnitřních bezpečnostních opatření, aby
nedošlo k neoprávněnému kopírování, distribuci, instalaci nebo použití Softwaru či k přístupu k němu. Dále
souhlasíte, že budete vést záznamy dostatečné k tomu, abyste mohli prokázat dodržení podmínek této Smlouvy
(včetně přílohy obsahující práva na používání produktu), a – na základě žádosti společnosti NetIQ –
poskytnete a potvrdíte metriky a/nebo sestavy založené na takových záznamech i účtování na základě počtu
kopií (podle produktu a verze) i síťových architektur, protože mohou mít odůvodněnou souvislost s vaším
licencováním a zavedením Softwaru. Poskytnete společnosti NetIQ nebo oprávněnému zástupci přístup k
záznamům, hardwaru a zaměstnancům, aby bylo možné provést audit. Pokud společnost NetIQ nebo její
oprávněný zástupce předloží odpovídající písemný závazek k ochraně vašich důvěrných informací, budete plně
spolupracovat s takovým auditem a poskytnete veškerou potřebnou pomoc a přístup k záznamům a počítačům.
Pokud bude během auditu zjištěno, že používáte nebo máte nelicencovanou instalaci Softwaru či k němu
přistupujete nebo jste tak v minulosti někdy učinili, urychleně si obstaráte všechny potřebné licence. Bude-li
zjištěn závažný nedostatek počtu licencí ve výši 5 % nebo vyšší, musíte společnosti NetIQ uhradit náklady
spojené s auditem a do 30 dnů pořídit nezbytné další licence, a to bez nároku na jakoukoliv jinak platnou
slevu.
21.
SPLNĚNÍ EXPORTNÍCH POŽADAVKŮ. Zodpovídáte za dodržování všech předpisů a zákonů
týkajících se zahraničního i domácího obchodu. Souhlasíte, že tento Software lze exportovat nebo opakovaně
exportovat pouze v souladu s nařízeními úřadu pro vývoz vlády USA. Bez souhlasu vlády USA nesmíte
Software exportovat nebo opakovaně exportovat (i) do země, osobě, subjektu nebo koncovému uživateli
stanovenému v nařízeních USA o kontrole exportu či (ii) za účelem použití při navrhování, vývoji nebo výrobě
nukleárních, chemických či biologických zbraní či technologie raketových střel nebo k jinému zakázanému
účelu. Potvrzujete a zavazujete se, že úřad pro vývoz ministerstva obchodu USA ani jiný subjekt nebo
vládní agentura USA nepozastavila, neodebrala ani nepopřela, částečně či kompletně, vaše práva na
export. Aktuální informace o požadavcích a omezeních týkajících se exportu platných v USA naleznete na
adrese www.bis.doc.gov/.
22.
VYŠŠÍ MOC. Společnost NetIQ a její dodavatelé nebudou v žádném ohledu odpovědni za
nedodržení závazků způsobené zcela nebo z velké části vlivem přírodních živlů, vyšší moci, pracovních sporů,
teroristických činů, činů občanských nebo vojenských orgánů, požárů, záplav, epidemií, omezení z důvodu
karantény, válečného stavu, nepokojů a dalších nevyhnutelných událostí, jež jsou mimo kontrolu společnosti
NetIQ nebo jejích dodavatelů. Doba pro splnění závazků společnosti NetIQ nebo jejích dodavatelů při takové
události bude prodloužena o dobu trvání dané události.
23.
OMEZENÍ PRÁV VLÁDY USA. Přijetím dodávky nebo instalací či používáním tohoto Softwaru
vláda USA nebo její primární dodavatel či subdodavatel (na jakékoli úrovni) tímto souhlasí, že bez ohledu na
opačná ustanovení a v maximálním rozsahu povoleném federálním zákonem: (a) se pořízení takového
Softwaru řídí zákonem FAR, část 12 nebo DFAR 227.7202-4 v rozsahu, ve kterém jsou taková ustanovení
v souladu s touto Smlouvou; (b) se takový Software kvalifikuje jako „komerční počítačový software“
v souladu s příslušnými předpisy o zprostředkování; (c) úpravy poskytnuté společností NetIQ v souvislosti
s tímto Softwarem jsou buď malé odvozené úpravy, nebo jsou obecně dostupné na komerčním trhu; a (d) bude
vláda USA vázána komerčními podmínkami a omezenými právy obsaženými v této Smlouvě a do této
Smlouvy nebudou bez vzájemného písemného souhlasu zahrnuty žádné jiné licenční podmínky.

POKUD JSTE DRŽITELEM LICENCE V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ NEBO V AFRICE,
VZTAHUJÍ SE NA VÁS BEZ ÚJMY OPAČNÝCH USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO SMOUVĚ
NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:
A.
Společnost NetIQ v této Smlouvě znamená NetIQ Europe Limited se sídlem na adrese Building 2, 2nd
Floor, Parkmore East Business Park, Galway, Republic of Ireland. Všechny odkazy na „NetIQ“, poskytovatele
licence softwaru NetIQ nebo společnost NetIQ Corporation (či dceřinou společnost NetIQ) označují společnost
NetIQ Europe Limited.
B.
Pokud zákony země, ve které sídlíte, stanovují, že smlouvy mohou být vykonavatelné, pouze pokud
jsou sepsány v místním jazyce, bude hlavní verzí této Smlouvy její verze přeložená do místního jazyka, která
byla vytvořena společností NetIQ v přiměřené lhůtě od podání písemné žádosti.
C.

Oddíl 5 (Vlastnictví) neplatí; platí místo toho následující ustanovení:

„VLASTNICTVÍ. Společnost NetIQ a její poskytovatelé licencí vlastní všechna základní práva k duševnímu
vlastnictví k Softwaru a Dokumentaci. Software a Dokumentace představují důvěrné informace společnosti
NetIQ a jsou chráněny autorskými právy USA a mezinárodními smlouvami o autorském právu. Vlastnictví,
vlastnická práva, práva k duševnímu vlastnictví a k obsahu přístupnému prostřednictvím Softwaru jsou
majetkem příslušného majitele obsahu a mohou být chráněna příslušnými zákony o autorských právech nebo
jinými zákony. Touto licencí nezískáváte žádné právo na takový obsah. Touto licencí nezískáváte podíl v
Softwaru, ale pouze omezená práva k jeho používání, která jsou odvolatelná v souladu s podmínkami této
Smlouvy."
D.
Omezení odpovědnosti obsažená v této Smlouvě nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti
NetIQ za: (1) úmrtí nebo zranění osob způsobená jejím zanedbáním nebo zanedbáním jejích zaměstnanců,
zástupců nebo subdodavatelů, (2) porušení odvozených podmínek vztahujících se na vlastnictví nebo nerušené
užívání jakéhokoli Softwaru dodaného v souladu s touto Smlouvou nebo (3) podvodný nesprávný výklad.
E.

Oddíl 12 (Ukončení platnosti) výše neplatí; platí místo toho následující ustanovení:

„UKONČENÍ PLATNOSTI. Vaše licence na používání Softwaru je platná, dokud nebude ukončena v
souladu s ustanoveními tohoto oddílu. Platnost této licence bude ukončena automaticky, pokud nesplníte
některou ze zde uvedených podmínek. Ukončení bude platné i bez oznámení ze strany společnosti NetIQ. Po
ukončení platnosti licence zničíte všechny kopie Softwaru. Vaše povinnost hradit vzniklé poplatky bude
platná i po ukončení této Smlouvy."
F.

Oddíl 13 (Komunikace) výše neplatí.

G.

Oddíl 19 (Rozhodující právo) výše neplatí; místo toho platí následující ustanovení:

„ROZHODUJÍCÍ PRÁVO. Smlouva se řídí zákony Irské republiky. Tímto souhlasíte, že ve prospěch
společnosti NetIQ a bez újmy práva společnosti NetIQ na zahájení řízení v souladu s touto Smlouvou před
jiným soudem kompetentní jurisdikce mají soudy Irska výhradní jurisdikci vyslyšet a rozhodnout jakoukoli
žalobu, při nebo řízení, které mohou vzniknout na základě této Smlouvy nebo ve spojení s ní, a pro tyto účely
se neodvolatelně podřizujete jurisdikci těchto soudů. Ustanovení týkající se arbitrace uvedená výše neplatí."
H.
Potvrzujete a souhlasíte, že výhody určitých ustanovení této Smlouvy jsou určeny společnosti NetIQ
Europe Limited a NetIQ Corporation. Dále potvrzujete, že všechny výše uvedené subjekty mají ze svého titulu
právo od vás požadovat odpovídající plnění těchto ustanovení a že společnost NetIQ Europe Limited tuto
Smlouvu uzavírá nejen ze svého vlastního titulu, ale také jako zmocněnec a zástupce společnosti NetIQ
Corporation.

DO TÉTO SMLOUVY JE FORMOU ODKAZU ZAHRNUTA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHA.
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SPOLEČNÉ POJMY – Všechny produkty
•

DEFINICE: „Software“ v této příloze znamená konkrétní softwarový produkt společnosti NetIQ, ke
kterému vám společnost NetIQ nebo její zástupce vydali Nákupní dokumentaci. Nejsou-li definované v
této příloze, mají pojmy psané velkými písmeny význam stanovený v hlavní Smlouvě.

•

STANDARDNÍ POJMY: Pomocí níže uvedených hlaviček řad softwaru a štítků produktů a typů licencí
vyhledejte pojmy související s právy na používání produktu platné pro tento Software. Software musíte
používat v souladu s těmito pojmy a počtem jednotek uvedeným v nákupní dokumentaci. Níže uvedené
pojmy související s právy na používání produktu pro jiné typy licencí nebo produkty se na vás nevztahují.

•

OMEZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA OMEZENÉ POUŽÍVÁNÍ: Bez ohledu na níže uvedené standardní
podmínky mohou být vaše práva limitována omezeními platnými pro pořízení vaší softwarové licence.
Pokud se taková omezení na vaši licenci vztahují, je nutné je při výkladu práv souvisejících s typy licencí
a produktem uvedených níže aplikovat v maximálním možném rozsahu.

PRODUKT: NetIQ® Sentinel™ 7.1:
Pojem „kolektor“ označuje funkční skript nebo agenta určeného ke shromažďování, normalizaci a analýze
obsahu z různých zařízení.
Pojem „bod vynucení” označuje hraniční zabezpečovací zařízení, které poskytuje funkce zabezpečení sítě pro
IT síť. Jedná se mimo jiné o brány firewall, servery proxy a zařízení sítě VPN.
Pojem „celkový počet provozních událostí za sekundu (Events Per Second – EPS)“ označuje součet událostí
přijatých všemi kolektory Sentinel pro organizaci průměrně za sekundu během 24hodinového dne. Do tohoto
součtu jsou počítány všechny události, které kolektory přijaly, a to i v případě, že jsou kolektorem filtrovány
nebo odloženy.
Pojem „Instance“ označuje původní kopii Softwaru nutnou pro spuštění Softwaru a každou další kopii (nebo
částečnou kopii) Softwaru uloženou nebo načtenou v paměti či virtuální paměti.
Pojem „správce“ označuje jakékoli jednotlivé hardwarové zařízení, program nebo aplikaci pro účel sledování.
Jedná podle obdržených informací nebo hlášení takových informací či akcí tak, jak jsou tyto funkce
podporovány v softwaru.
Pojem „sledovat” znamená přijímat o sledovaném subjektu informace, buď přímo nebo nepřímo.
Pojem „zařízení“ označuje jakoukoli síťově adresovatelnou entitu libovolného typu nebo třídy, která je
zdrojem událostí protokolu (například síťové nebo zabezpečovací zařízení, systém Microsoft Windows nebo
server UNIX, instance serveru Microsoft SQL Server, instance aplikace atd.).
Pojem „typ zařízení“ označuje typ nebo třídu objektu (například servery Unix nebo univerzální adaptér).
Mezi „snímací zařízení” patří mimo jiné snímače vniknutí a detektory.
Pojem „Advisor“ označuje datový kanál mapující zranitelnost a zjištěná zneužití řešení Sentinel.
"Plug-in Software Development Kit” (také „Sentinel Plug-in SDK”) označuje sadu nástrojů, pomocí kterých
lze vytvářet nebo měnit kolektory, akce a sestavy.

Pojem „Organizace“ označuje právní subjekt s výjimkou poboček a přidružených organizací s vlastní
subjektivitou z důvodů daňových nebo z důvodů úpravy právnických osob. Příkladem Organizace
v soukromém sektoru je společnost, sdružení nebo fond, s výjimkou poboček a přidružených organizací, které
mají vlastní daňové identifikační číslo nebo registrační číslo společnosti. Příkladem Organizace ve veřejném
sektoru může být konkrétní vládní orgán nebo agentura.
Pojem „povolená odvozená díla” označuje odvozená díla kolektorů, akcí, sestav a sad řešení, které vytvoříte
pro své vlastní použití v souladu s níže udělenou licencí.
Pojem „Sentinel Log Manager Server“ označuje souhrnně následující serverové součásti: komunikační server,
službu Data Access Service (DAS), databázi, server sestav a webový server.
Pojem „server Sentinel“ souhrnně označuje následující součásti serveru: komunikační server, modul korelace
a službu DAS (Data Access Service).
Pojem „součást serveru“ označuje následující součásti softwaru: komunikační server, modul korelace a službu
DAS (Data Access Service).
Pojem „sada řešení“ označuje předdefinovanou sadu obsahu Sentinel, importovanou a distribuovanou do
existující instalace řešení Sentinel pomocí správce řešení v součásti softwaru Sentinel Control Center. Obsah
v rámci balíčku řešení může obsahovat mimo jiné: nasazení pravidel korelace, včetně stavu nasazení a
přidružených pravidel korelace, korelačních akcí a dynamických seznamů; sestav; pracovních postupů iTRAC,
včetně přidružených rolí; obohacení událostí, včetně definic map a konfigurace značek META událostí; a
dalších přidružených souborů přidaných při vytváření balíčku řešení, jako jsou dokumentace, soubory PDF
s ukázkami sestav nebo ukázky souborů mapování.
Pojem „přenášet“ znamená přistupovat, doručovat nebo jiným způsobem zpřístupňovat informace nebo data
kterékoli součásti softwaru.
Pojem „zařízení typu I“ označuje zařízení Sentinel, které je jedním serverovým operačním systémem, databází,
bezpečnostním nebo síťovým zařízením (např. brány firewall, systémy pro detekci vniknutí (IDS), systémy pro
ochranu proti vniknutí (IPS), směrovače, přepínače atd.). Zařízení Sentinel nebo software posílající protokoly
událostí správní konzole, zařízení nebo softwaru nebo serveru systémových protokolů jsou počítány podle
počtu primárních zdrojových zařízení, ze kterých protokoly pocházejí.
Pojem „zařízení typu II“ označuje zařízení Sentinel, která jsou aplikacemi nebo operačními systémy na
samostatných stolních počítačích (např. antivirová ochrana pro stolní počítač) nebo přenosných počítačích.
Pojem „zařízení typu III“ označuje zařízení Sentinel, která jsou zařízeními nebo softwarem pro skenování
zranitelnosti.
Pojem „zařízení typu IV“ označuje zařízení Sentinel, která jsou podnikovými aplikacemi mimo obor
zabezpečení (např. software ERP pro plánování podnikových prostředků, el. pošta, doručování aplikací atd.)
a zařízeními nebo softwarem pro správu protokolů, ale nezahrnuje servery systémových protokolů.
Zařízení typu IV zahrnují také jakákoli jiná zařízení Sentinel nespadající do typů I, II, III nebo V.
Pojem „zařízení typu V“ označuje zařízení Sentinel, které je logickým oddílem zabezpečení počítače
mainframe (LPAR), který bude sledován (např. RACF, TopSecret nebo ACF2), nebo serverem střední třídy
(např. AS400).
Pojem „sledování identity“ se týká přidružení entity (osoby nebo objektu) k událostem zabezpečení z
odpovídajícího systému, databáze či aplikace, jež daná osoba používá. Atributy identity dané entity se sloučí s
daty události zabezpečení za účelem získání kontextových dat pro analýzu a výzkum.

Pojem „softwarové zařízení“ označuje samostatnou instalaci softwaru Sentinel a jakýchkoli dalších
softwarových komponent, jež jsou určeny ke spouštění v prostředí virtuálního počítače v případě dodání bitové
kopie virtuálního počítače, nebo na základním hardwaru v případě dodání bitové kopie ISO.
UDĚLENÍ LICENCE.
Komerční Software. Po zaplacení odpovídající ceny podle podmínek této smlouvy vám společnost NetIQ tímto
uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci k instalaci a spouštění objektové formy Softwaru a povolených
odvozených děl po dobu trvání smlouvy.
Licence EPS. Licence EPS je překročena, pokud denní průměr překročí licencovanou hodnotu EPS nejméně
dvakrát během předchozích 30 dnů.
Licence SLES(R) Appliance. Součástí softwarového zařízení Sentinel je produkt SLES (SUSE(R) Linux
Enterprise Server). Souhlasíte, že budete dodržovat následující omezení, jež se vztahuje na použití produktu
SLES. Bez ohledu na udělení licence v licenční smlouvě k produktu SLES, která může být přiložena ke kopii
produktu SLES obdržené se Softwarem, souhlasíte, že budete produkt SLES používat výhradně pro účely
spuštění Softwaru, nikoli jako běžný operační systém. Produkt SLES obsahuje součásti vytvořené s licencí
Open Source a vztahují se na ně samostatné licenční podmínky. Licenční práva k jednotlivým součástem
řídícím se samostatnými licenčními podmínkami jsou definována příslušnými podmínkami. Žádné ustanovení
této smlouvy neomezuje ani jinak neovlivňuje práva, povinnosti a podmínky, jež se na vás vztahují a které
musíte splnit, vyplývající z takových licencí pro programový kód open source.
Upozornění týkající se třetích stran Společnost Oracle vyžaduje, abyste pro produkty platformy Java SE
souhlasili s následujícími podmínkami. Použití komerčních funkcí pro jakékoli komerční nebo výrobní účely
vyžaduje samostatnou licenci od společnosti Oracle. Pojem „Komerční funkce“ označuje funkce uvedené v
tabulce 1-1 (Commercial Features in Java SE Product Editions – Komerční funkce v edicích produktů Java SE)
v dokumentaci k platformě Java SE, kterou najdete na webu
www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html.
NÁROK VZNIKLÝ ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ SENTINEL 7, SECURITY MANAGER 6 A
NOVĚJŠÍCH VERZÍ TĚCHTO PRODUKTŮ
Licence Sentinel
Enterprise EPS: Nasazení produktu Sentinel je licencováno pro hodnotu celkového počtu provozních událostí
za sekundu (Events Per Second – EPS), jež nepřekračuje celkové limity zakoupené·hodnoty
EPS·a·počtu·zdrojových zařízení událostí, které jsou uvedeny v nákupní smlouvě. Licence na limity hodnoty
EPS a počtu zařízení se sčítají a určují celkovou hodnotu, jež definuje licencovanou kapacitu. Pokud jsou
například zakoupeny licence 500 EPS a 1000 EPS, bude celkový počet licencovaných EPS určen součtem a
bude tedy poskytovat nárok na 1500 EPS. Použití hardwaru nebo jakékoli jiné aplikace, jež snižuje počet
zdrojových zařízení událostí přímo přistupujících nebo používajících některou část Softwaru (tj. software nebo
hardware pro „multiplexování“ nebo „použití fondů“), nesnižuje počet potřebných licencí. Počet potřebných
licencí se rovná počtu specifických vstupů softwaru, hardwaru nebo klientské části zařízení („front-end“) pro
multiplexování nebo použití fondů.
Licence Enterprise EPS vám umožňuje nasadit přiměřený počet kopií Softwaru nebo Softwarového zařízení,
jenž odpovídá omezením kapacity, která jsou uvedena v nákupní dokumentaci a dále popsána výše v odstavci
„Enterprise EPS“.

Zařízení typu V jsou licencována samostatně pro každé zařízení typu V, jehož protokoly událostí shromažďuje
server Sentinel a Sentinel Log Manager Server. V licenci Enterprise EPS není zahrnut žádný nárok pro součást
zařízení typu V.
Předplatná produktu NetIQ Exploit Detection & Advisor jsou licencována samostatně jako roční předplatná. V
licenci Enterprise EPS není zahrnut žádný nárok na předplatné produktů NetIQ Exploit Detection & Advisor.
Licence k vytváření povolených odvozených děl. Výhradně podle údajů v dokumentaci vám společnost NetIQ
tímto uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání sady NetIQ Plug-in Software Development Kit k
vytváření vlastních kolektorů, akcí nebo sestav. V rozsahu dalších získaných licencí k sadě řešení vám
společnost NetIQ tímto uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci k vytváření odvozených děl založených na
sadě řešení pro interní využití. Tato povolená odvozená díla smíte používat výhradně ve spojení se softwarem
a nesmíte je používat pro žádný jiný účel.
Licence Enterprise EPS pro omezené použití. Pokud jste zakoupili Software s licencí pro omezené použití, jste
oprávněni shromažďovat události z produktů NetIQ až do limitů pro EPS a zařízení, jež jsou uvedeny v
nákupní smlouvě. Pokud splníte tuto podmínku, můžete nasadit přiměřený počet kopií softwaru nebo
softwarového zařízení.
Licence produktu Identity Tracking Solution Pack
Licencované kapacity: Zakoupení produktu Identity Tracking Solution Pack poskytuje licenci pro omezené
použití řešení Sentinel. Tato licence poskytuje oprávnění ke shromažďování a zpracování událostí ze zařízení
odpovídajících licencovaným modulům NetIQ Identity Manager Integration Modules s výjimkou modulů
Mainframe a Midrange Integration Modules. Licence je udělována pro jednotlivé uživatele (tj. jedinečný
adresářový objekt), jak je uvedeno v licenční smlouvě k produktu NetIQ Identity Manager. Pokud jste
například nasadili modul Blackboard Integration Module, máte oprávnění ke shromažďování událostí ze
samotného modulu Blackboard Integration Module a také přímo ze systému Blackboard, avšak pouze za
účelem sledování identity (Identity Tracking). Licence Identity Tracking Solution Pack je však omezena a za
její překročení bude považováno: 1) použití k analýze aktivity zakoupených uživatelských účtů a/nebo 2)
nasazení řešení Sentinel ke shromažďování a zpracování událostí pro jiné účely než sledování identity a/nebo
3) shromažďování událostí ze zařízení neodpovídajících licencovaným modulům NetIQ Identity Manager
Integration Modules.
Licence Identity Tracking Solution Pack se liší od licencí Enterprise EPS, licencí instancí a licencí zařízení a je
na nich nezávislá. Licence Identity Tracking Solution Pack nenahrazuje, neomezuje ani nemění nároky vzniklé
na základě těchto licencí.
NÁROKY VZNIKLÉ ZAKOUPENÍM DŘÍVĚJŠÍHO PRODUKTU SENTINEL NEŽ VERZE 7
Licence Sentinel
Licence instancí: Vaše nasazení řešení Sentinel je licencováno k provozu takového počtu zakoupených
instancí, na jaký máte nárok. Licence instancí je požadována pro každou instalaci serveru Sentinel a každou
další kopii (nebo částečnou kopii) serveru Sentinel uloženou nebo načtenou v paměti nebo virtuální paměti.
Zařízení typu I/II/III/IV/V jsou licencována samostatně pro každé zařízení typu I/II/III/IV/V, jehož protokoly
událostí shromažďuje server Sentinel a Sentinel Log Manager Server. Dále musíte pro součásti serveru, které
nejsou nainstalovány, uloženy nebo načítány současně s ostatními součástmi serveru Sentinel jako část serveru
Sentinel, získat odpovídající kategorii licence pro instanci pro každou instalaci a pro každou další kopii (nebo
částečnou kopii) každé součásti serveru uložené nebo načtené v paměti či virtuální paměti, kromě první kopie
nezbytné ke spuštění součásti serveru nainstalované v hardwaru.

Předplatná produktu NetIQ Exploit Detection & Advisor jsou licencována samostatně jako roční předplatná. V
licenci Enterprise EPS není zahrnut žádný nárok na předplatné produktů NetIQ Exploit Detection & Advisor.
Licence Novell Compliance Management Platform
Licencované kapacity: Zakoupení produktu Novell Compliance Management Platform poskytuje licenci pro
omezené použití řešení Sentinel. Tato licence poskytuje oprávnění ke shromažďování a zpracování událostí ze
zařízení odpovídajících licencovaným modulům Novell Identity Manager Integration Modules s výjimkou
modulů Mainframe a Midrange Integration Modules. Licence je udělována pro jednotlivé uživatele (tj.
jedinečný adresářový objekt), jak je uvedeno v licenční smlouvě k produktu NetIQ Identity Manager. Pokud
jste například nasadili modul Blackboard Integration Module, máte oprávnění ke shromažďování událostí ze
samotného modulu Blackboard Integration Module a také přímo ze systému Blackboard, avšak pouze za
účelem sledování identity (Identity Tracking). Licence Novell Compliance Management Platform je však
omezena a za její překročení bude považováno: 1) použití k analýze aktivity zakoupených uživatelských účtů
a/nebo 2) nasazení řešení Sentinel ke shromažďování a zpracování událostí pro jiné účely než sledování
identity a/nebo 3) shromažďování událostí ze zařízení neodpovídajících licencovaným modulům NetIQ
Identity Manager Integration Modules.
Licence Novell Compliance Management Platform se liší od licencí Enterprise EPS, licencí instancí a licencí
zařízení a je na nich nezávislá. Licence Identity Tracking Solution Pack nenahrazuje, neomezuje ani nemění
nároky vzniklé na základě těchto licencí.
NÁROK VZNIKLÝ ZAKOUPENÍM DŘÍVĚJŠÍHO PRODUKTU SECURITY MANAGER NEŽ VERZE 6.0
Licence zařízení: Vaše nasazení řešení Sentinel je licencováno ke shromažďování a zpracování událostí ze
zařízení, jejichž počet a typ určuje nákupní smlouva. Použití softwaru, hardwaru nebo jakéhokoliv jiného
zařízení, které snižuje počet zařízení přímo přistupujících nebo používajících některou část softwaru (tj.
software nebo hardware pro „multiplexování“ nebo „použití fondů“) nesnižuje počet potřebných licencí. Počet
potřebných licencí se rovná počtu specifických vstupů softwaru, hardwaru nebo klientské části zařízení pro
multiplexování nebo použití fondů.
KONEC PŘÍLOHY PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

NetIQ je v některých jurisdikcích registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NetIQ.
Všechny ochranné známky jiných subjektů jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
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