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Licenční smlouva s koncovým uživatelem  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! TENTO DOKUMENT SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. 

USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNÍ 
DOHODU, KTEROU UZAVÍRÁTE SE SPOLEČNOSTÍ AIRWATCH, LLC („AIRWATCH“) V SOUVISLOSTI S 
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SPOLEČNOSTI AIRWATCH™ („SOFTWARE“). (1) PODPISEM CENOVÉ NABÍDKY, (2) 
INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM ČI STAŽENÍM SOFTWARU NEBO ZÍSKÁNÍM PŘÍSTUPU K NĚMU JINÝM 
ZPŮSOBEM ANEBO (3) KLIKNUTÍM NA „PŘIJMOUT“ PLNĚ A JEDNOZNAČNĚ SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE 
VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO EULA BEZ JAKÝCHKOLIV ZMĚN. UZAVÍRÁTE-LI TUTO SMLOUVU ZA 
SPOLEČNOST NEBO JINOU PRÁVNICKOU OSOBU, PROHLAŠUJETE TÍMTO, ŽE JSTE OPRÁVNĚN TUTO OSOBU 
ZAVÁZAT K PLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÝRAZY „VY“, „VÁŠ“ NEBO „UŽIVATEL“ 
ODKAZUJÍ NA UVEDENOU PRÁVNICKOU OSOBU. POKUD TOTO OPRÁVNĚNÍ NEMÁTE ANEBO POKUD 
NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI TÉTO EULA, NEJSTE SOFTWARE OPRÁVNĚNI POUŽÍVAT 
ANI KOPÍROVAT. POKUD NEMÁTE V ÚMYSLU BÝT PRÁVNĚ VÁZÁNI PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI TÉTO 
EULA, NEPOKOUŠEJTE SE ZÍSKAT K SOFTWARU PŘÍSTUP ANI JEJ JINAK NEPOUŽÍVEJTE A NEKLIKEJTE NA 
„PŘIJMOUT“ ANI JINAK NEVYJADŘUJTE SVŮJ SOUHLAS S TOUTO EULA. JSTE-LI V SITUACI, NA NIŽ SE 
VZTAHUJE NĚKTERÁ Z PŘEDCHOZÍCH DVOU VĚT, NEPRODLENĚ VRAŤTE VŠECHNY KOPIE SOFTWARU A 
DOKUMENTACE ZPŮSOBEM ZDE UVEDENÝM. 

Vzhledem ke vzájemným ujednáním obsaženým v této smlouvě a k  další skutečné a hodnotné 
protihodnotě, jejíž přijetí a dostatečnost se tímto potvrzuje, se Strany dohodly následovně : 

1 DEFINICE. Následující pojmy uvedené s velkými písmeny mají význam uvedený níže: 

1.1 „Dodatek k cenové nabídce“ znamená dodatek k původní Cenové nabídce, který odkazuje na 
původní Cenovou nabídku s uvedením jejího data a čísla a který odkazem zahrnuje tuto EULA v  její 
plné šíři. Dodatek k cenové nabídce musí být opatřen fyzickým nebo elektronickým podpisem Uživatele.  

1.2 „Spřízněná společnost" znamená společnost kontrolovaná Stranou, společnost, která je pod 
kontrolou stejné osoby jako Strana, anebo která vykonává kontrolu nad Stranou. Za podmínek této EULA, 
které platí v plném rozsahu, je kterákoliv Spřízněná společnost Uživatele oprávněna užívat licenci 
udělenou touto Smlouvou; v takovém případě se má za to, že veškeré odkazy na Uživatele jsou odkazem 
na Spřízněnou společnost a Uživatel a Spřízněná společnost nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost 
z této Smlouvy. Ve vztahu k Uživateli se z pojmu Spřízněná společnost vylučují všichni přímí konkurenti 
společnosti AirWatch. 

1.3 „APNs" znamená službu Apple Push Notification (APNs), která se používá k tomu, aby Software 
mohl bezpečně bezdrátově komunikovat se Zařízeními Apple. 
1.4 „Certifikát APNs" znamená certifikát, který Apple potřebuje k používání APNs. 
1.5 „Apple" znamená společnost Apple Inc. 
1.6 „Pracovní den"znamená pracovní den, avšak nezahrnuje víkendy ani následující svátky, které 

AirWatch drží ve dnech, kdy se tyto svátky drží ve státě Georgia: Nový rok, Den obětí války, Den 
nezávislosti, Svátek práce, Den díkůvzdání a Boží hod vánoční. Společnost AirWatch jako svátky chápe 
rovněž den po Dni díkůvzdání a Štědrý den. 

1.7 „Důvěrné informace“ má význam, který tento pojem má podle článku 10.1. 
1.8 „Kontrola" znamená vlastnictví nejméně padesátiprocentního (50%) podílu v právnické osobě, 



efektivní většinu akcií právnické osoby, s nimiž je spojeno právo hlasovat, anebo kontrolu nad 
hlasováním v právnické osobě. 
1.9 „Středisko zákaznické podpory" znamená Středisko zákaznické podpory AirWatch, které lze 
kontaktovat telefonicky anebo e-mailem 24 denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. 
1.10 „Plnění" znamená podle kontextu hmotný anebo nehmotný produkt dodaný Uživateli na základě 

poskytování Odborných služeb společností AirWatch, ať v souvislosti s Údržbou, nebo jinak. 
1.11 „Datum dodání" znamená (i) ve vztahu k Předplacené licenci datum, kdy Uživatel poprvé získá 

přístup k Softwaru; (ii) ve vtahu k Trvalé licenci datum, kdy Uživatel začne používat Software poté, co si 
stáhne a vloží licenční klíče poskytnuté společností AirWatch; anebo (iii) ve vztahu ke Zkušební licenci 
datum podle bodů (i) a (ii) výše, v závislosti na tom, zda se Zkušební licence poskytuje v modelu 
s Předplacenou, anebo Trvalou licencí. 

1.12 „Odvozená díla"znamená: (i) u materiálů, které mohou být nebo jsou předmětem ochrany podle 
autorského práva, jakýkoliv překlad, zkrácení, revize nebo jiná forma, kterou lze stávající dílo přepravovat, 
transformovat nebo upravit; (ii) u materiálů, které mohou být nebo jsou předmětem patentu, jakékoliv 
Zdokonalení materiálu; (iii) u materiálů, které jsou chráněny obchodním tajemstvím, jakékoliv nové 
materiály odvozené od tohoto stávajícího materiálu, které jsou předmětem obchodního tajemství, 
včetně nových materiálů, které lze chránit autorským právem, patentem anebo v  rámci obchodního 
tajemství; a (iv) výsledky jakéhokoliv výzkumu, testů nebo analýz Důvěrných informací Strany anebo jejího 
duševního vlastnictví či majetku. 

1.13 „Zařízení" je typ Licenční jednotky a znamená mobilní zařízení Uživatele, jeho mobilní telefon(y), 
chytré telefony(y), tablety a počítačová zařízení (s výjimkou laptopů), osobní digitální asistenty (PDA), 
podnikové digitální asistenty (EDA), odolná zařízení a podobná či podobně fungující elektronická zařízení, 
která může monitorovat a řídit Software, bez ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví Uživatele nebo Uživatelů 
Jednotek Uživatele, vždy v souladu s Objednávkou. 

1.14 „Dokumentace"znamená pouze ty uživatelské příručky, specifikace a manuály v písemné podobě, 
které Uživateli poskytnula nebo dala k  dispozici společnost AirWatch a v nichž se stanoví specifikace 
Softwaru a/nebo které vysvětlují, umožňují, nebo dávají pokyny k použití Softwaru; společnost AirWatch 
může dokumentaci kdykoliv doplňovat. Dokumentace rozhodně nezahrnuje mimo jiné marketingové, 
reklamní, prodejní a propagační materiály a jakoukoliv ústní nebo e -mailovou komunikaci o schopnostech 
nebo specifikacích Softwaru. 

1.15 „Datum účinnosti" znamená datum, kdy Uživateli přijme tuto EULA anebo se má za to, že ji 
způsobem uvedeným v článku 16.1 přijal. 
1.16 „Vnořený software" znamená jakýkoliv software poskytovaný jako součást Softwaru, který je ve 

vlastnictví jedné nebo více třetích stran a společnosti AirWatch je poskytnut na základě licence. 
1.17 "Zdokonalení" jsou k dispozici pouze těm uživatelům, kteří si zakoupili a řádně platí Údržbu a 

znamená (i) jakoukoliv revizi, doplnění či úpravu Softwaru vyžádanou Uživatelem, za kterou Uživateli 
může, ale nemusí být společností AirWatch účtován dohodnutý poplatek za  Odborné služby nezbytné pro 
vývoj a poskytnutí této revize, doplnění  či úpravy a/nebo (ii) Zdokonalení, která společnost AirWatch 
distribuuje podle svého uvážení všem uživatelům, kteří mají řádně zaplacenou Údržbu.  

1.18 „Vyšší moc" znamená výpadek v plnění anebo ve fungování zařízení, který je způsoben příčinami 
mimo přiměřenou kontrolu jedné ze Stran, včetně, mimo jiné: zásahů vyšších mocí, požáru, povodně, 
výbuchu nebo katastrofických událostí; nehod; bouří; celostátních nouzových situací, povstání, nepokojů, 
válek; vládních legislativních aktů, zákonů, nařízení či vyhlášek; nedostupnosti přednostních práv či 
materiálů; stávek, výluk, zastavení práce nebo jiných pracovněprávních problémů; a dalších podobných 
událostí. 

1.19 „Poplatek za Hostingové služby" znamená poplatky, které uživatel platí za Hostingové služby a které 
jsou uvedeny v Objednávce na jako samostatná položka. 
1.20 "Hostingové služby" znamená, v případě uvedení v příslušné Objednávce a v rozsahu tam 

uvedeném, služby poskytované v rámci hostingu na Serverech společnosti AirWatch (jak jsou definovány v 
článku 6.1) příslušného Softwaru pro Uživatele, které umožňuje fungování komunikace a kontrolních funkcí 
Licenčních jednotek prostřednictvím internetových konzolí.  

1.21 „iOS" znamená mobilní operační systém společnosti Apple, který podporuje zařízení společnosti 
Apple, včetně iPhonů, iPadů a iPod Touchů. 
1.22 „Typ licence" znamená způsob, jímž se poskytuje na základě licence Software Uživateli v souladu 

s Objednávkou a zahrnuje, mimo jiné, licence poskytované na zařízení, na uživatele, na celý podnik, na 
server, na pracoviště nebo na jiném základě. 



1.23 "Licenční jednotka" znamená v závislosti na Typu licence jednotku, od níž se odvíjí cena licence 
na základě Objednávky a zahrnuje mimo jiné Zařízení, uživatele, podniky, servery nebo pracoviště . 

1.24 „Údržba" znamená v případě uživatelů, kteří řádně hradí Poplatky za údržbu, služby údržby a 
podpory poskytované v souladu se Specifikacemi údržby AirWatch a zahrnuje minimálně: (i) podávání 
zpráv a konzultace k řešení drobných závad a chyb v režimu 24 hodin denně /7 dnů týdně/365 dnů v roce; 
(ii) přiměřené množství podpory po telefonu, která má Uživateli pomoci užívat Software v  době od 8:00 do 
20:00 p.m. místního času v místě Uživatele; (iii) Updaty poskytované ostatním držitelům licence na 
Software; a (iv) případná Zdokonalení, které společnost AirWatch podle svého uvážení distribuuje 
všeobecně. 

1.25 „Poplatky za údržbu" znamená poplatky za Údržbu. 
1.26 "Specifikace údržby" znamená Specifikace údržby a politik AirWatch ve znění změn, které může 
společnost AirWatch kdykoliv provádět. 
1.27 „Objednávka"znamená Cenovou nabídku, všechny Dodatky k cenové nabídce a všechny nákupní 

objednávky a/nebo jiný formulář či písemnost, kterou Uživatel a AirWatch podepíší fyzicky nebo 
elektronicky a která odkazuje na původní Objednávku uvedením jejího data a čísla nebo v níž se jinak 
projevuje vůle provést nákup na základě této EULA, podle toho, co je relevantní. Má se za to, že tato EULA 
se odkazem stává součástí všech Objednávek, a to beze změn s výhradou ustanovení článku 16.14. 

1.28 „Strana" znamená společnost AirWatch, anebo Uživatel a „Strany "znamená jak společnost 
AirWatch, tak Uživatele. 
1.29 "Trvalá licence" má význam, který tento pojem má podle článku 2.2. 
1.30 „Osoba" znamená jakoukoliv fyzickou osobu, korporaci, partnerství, společnost s  ručením 
omezeným či jinou právnickou osobu.  
1.31 „Odborné služby" znamená Odborné služby poskytované společností AirWatch Uživateli, které jsou 

uvedeny v Objednávce nebo v SOW v souladu s článkem 5.2 a které zahrnují mimo jiné instalaci, aktivaci, 
zaškolení, konfiguraci, úpravu, rekonfiguraci, podporu a další Odborné služby. 

1.32 „Poplatky za Odborné služby" znamená případné poplatky za Odborné služby uvedené v Objednávce 
nebo v SOW. 
1.33 „Cenová nabídka"znamená „Cenovou nabídku“ společnosti AirWatch předloženou Uživateli 

fyzicky nebo elektronicky, v níž se uvádí (i) počet a typ Licenčních jednotek, které mají být poskytovány 
na základě Předplacených licencí, (ii) počet a typ Licenčních jednotek, které mají být poskytovány na 
základě Trvalých licencí a jejich Údržba, (iii) počet a typ Licenčních jednotek, které mají být 
poskytovány na základě Zkušebních licencí, (iv) ceny a (v) počet hodin a náklady na Odborné služby, 
které mají být poskytnuty na začátku v rámci instalace, zaškolení a případných dalších otázek a kterou  
(a) Uživatel podepíše fyzicky nebo elektroniky a která (b) odkazem výslovně zahrnuje všechny podmínky 
obsažené v této EULA. 

1.34 „Software"znamená software společnosti AirWatch výhradně ve formě strojově čitelného 
objektového kódu, který je podrobněji popsán v  Cenové nabídce a který zahrnuje (i) případný Vnořený 
Software, (ii) Updaty, jež jsou Uživateli k dispozici v rámci Údržby, kterou si Uživateli zakoupí a (iii) 
případná Zdokonalení. 

1.35 „SOW" znamená výkaz prací provedených Stranami, v  němž se uvádějí podmínky, plnění a 
odměna za dodání Odborných služeb či jiných položek.  

1.36 "Předplacená licence"má význam, který tento pojem má podle článku  2.1. 
1.37 „Zařízení třetí strany"počítačový hardware (server) sériově vyráběný třetí stranou, který 

společnost AirWatch poskytuje "jak stojí" a na němž je výrobcem – třetí stranou – instalován operační 
systém třetí strany a operační software jiné třetí strany  a na němž jsou instalovány komponenty Softwaru 
pro podporu uvedení maximálního doporučeného počtu 2000 Licenčních jednotek. 

1.38 'Software třetích stran"znamená jakýkoliv software nebo jiný produkt, který (i) vlastní jedna 
nebo více třetích stran; (ii) je společnosti AirWatch poskytnut na základě licence těchto třetích stran ; (iii) 
není součástí Softwaru jako Vnořený software; a který (iv) společnost AirWatch následně ve stavu „jak 
stojí“ poskytuje Uživateli na základě sub-licence v souladu s Objednávkou. 

1.39 "Zkušební licence" má význam, který tento pojem má podle článku  2.3. 
1.40 „Uživatel jednotky" znamená jednotlivý uživatel Licenční jednotky, který je vedoucím 

pracovníkem, členem představenstva, zaměstnancem, dodavatelem, zástupcem nebo zmocněncem 
Uživatele nebo Spřízněné společnosti Uživatele. 

1.41 "Updaty" jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří si zakoupili a řádně platí Údržbu a znamená 
opravy chyb, patche, opravy drobných závad, nové releasy, nové verze a updaty Softwaru, které 
AirWatch dává všeobecně k dispozici těmto uživatelům zdarma a které mohou obsahovat podstatné nové 



prvky, funkce spojené s výkonem a/nebo rozšíření či Zdokonalení schopností (například update z verze 1 
na verzi 1.1, 1.1.1 nebo 2.1), s tím, že pokud AirWatch poskytuje uživatelům obecně (včetně uživatelů, 
kteří si zakoupili Údržbu) placený nový produkt, pak tento nový produkt nespadá pod definici Updatů . 

1.42 "Uživatelská licence" znamená Předplacenou licenci, Trvalou licenci a/nebo Zkušební licenci, podle 
kontextu. 
1.43 "Poplatky za Uživatelskou licenci" znamená licenční poplatky, které jsou nebo mají být hrazeny na 
základě Předplacené licence, Trvalé licence a/nebo Zkušební licence, v závislosti na kontextu. 

2 UDĚLENÍ LICENCE. Softwarové komponenty poskytované v rámci jednotlivých Uživatelských licencí zahrnují 
komponenty nezbytné pro Licenční jednotky v počtu a typu uvedeném v jednotlivých Objednávkách. 
Licenci udělenou v rámci této Smlouvy mohou používat i Spřízněné společnosti Uživatele. V takovém 
případě veškeré zmínky o Uživateli znamenají příslušného Uživatele anebo Spřízněnou společnost. 

2.1 Předplacená licence. V rozsahu uvedeném v Objednávce a na základě ustanovení, podmínek, 
platebních požadavků a omezení uvedených v této EULA společnost AirWatch tímto Uživateli poskytuje 
omezenou, odvolatelnou, osobní, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k  užívání Softwaru, která 
má celosvětovou platnost a kterou nelze dále poskytovat formou sub -licence. Licence se poskytuje na 
základě předplatného a výhradně pro účely a s  omezeními zde výslovně uvedenými („Předplacená 
licence"). V Objednávce se stanoví, zda Uživatel bude společně s Předplacenou licencí dostávat zároveň 
Hostingové služby. Má-li společnost AirWatch poskytovat Hostingové služby, činí tak v souladu s článkem 6. 

2.2 Trvalá licence. V rozsahu uvedeném v Objednávce a na základě ustanovení, podmínek, platebních 
požadavků a omezení uvedených v této EULA společnost AirWatch tímto Uživateli poskytuje omezenou, 
placenou a trvalou licenci k užívání Softwaru (kterou je možno zrušit pouze v so uladu s touto EULA), která 
je osobní a nevýhradní, má celosvětovou platnost a nelze ji dále poskytovat formou sub -licence, a to 
výhradně pro účely a s omezeními zde výslovně uvedenými („Trvalá licence"). Má-li společnost AirWatch 
poskytovat Hostingové služby, činí tak v souladu s článkem 6. 

2.3 Zkušební licence. Poskytuje-li se Software Uživateli za účelem posouzení („Zkouška"), zní Cenová 
nabídka na nula dolarů anebo na jinou částku uvedenou v Cenové nabídce, a to za podmínek a omezení 
uvedených v této EULA, přičemž AirWatch tímto Uživateli uděluje omezenou, odvolatelnou, osobní, 
nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k  užívání Softwaru, a to výhradně za účelem jeho vyzkoušení a 
posouzení („Zkušební licence") na dobu třiceti (30) dnů od Data dodání nebo na jiné zkušební období 
uvedené v Cenové nabídce („Zkušební období"). Uživatel nese výhradní odpovědnost za přijetí příslušných 
opatření k zálohování svých systémů a za přijetí dalších opatření, jimiž zabrání jakékoliv ztrátě souborů 
nebo dat. Software poskytovaný v rámci Zkušební licence může obsahovat automatický deaktivační 
mechanismus, který zabrání jeho užívání po uplynutí určité doby. V  rámci Zkušebních licencí se Software 
poskytuje „jak stojí“, bez jakékoliv záruky, a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na Zkušební 
licence se jmenovitě a výslovně nevztahují jakékoliv záruky, opatření k  nápravě či podmínky uvedené 
v článku 11 (s výjimkou záruky a opatření k nápravě uvedené v článku 11.3 a veškerých právních ujednání 
uvedených v článku 11.7). Chce-li Uživatel Software dále užívat i po uplynutí Zkušebního období, pak se 
Zkušební licence změní na příslušnou Předplacenou nebo  Trvalou licenci podle této EULA, a to v platných 
sazbách AirWatch a za platných podmínek, mimo jiné včetně  článku 9 této EULA. 

2.4 Všeobecná práva. V rámci jakékoliv Uživatelské licence je Uživatel oprávněn si pořídit přiměřený 
počet kopií Softwaru za účelem zálohy, testování, řešení havárií či archivaci a/nebo pro interní účely, 
pokud Uživatel rovněž do těchto kopií zkopíruje označení autorského práva, ochranných známek či 
dalších vlastnických práv a upozornění obsažená v Software a/nebo v Dokumentaci a nebude odstraňovat 
žádná taková označení z originálu. V rámci Uživatelské licence je Uživatel oprávněn si najmout třetí stranu, 
která je přímým konkurentem společnosti AirWatch, aby mu poskytovala služby správy, stagingu, podpory, 
hostingu nebo podobné služby v souvislosti se Softwarem, pouze s písemným souhlasem společnosti 
AirWatch uděleným předem. V Objednávce musí být uveden Typ licence na Software a počet Licenčních 
jednotek. Nestanoví-li se zde jinak, poskytuje se licence na Software v režimu „na Zařízení“, přičemž 
platí, že: (i) Uživatel je oprávněn Software užívat nebo k němu získávat přístup maximálně na takovém 
počtu Zařízení, který je uveden v Objednávce; licenci na Software je však možné převádět z jednoho 
Zařízení na druhé a (ii) není omezen počet počítačů, z nichž lze Zařízení s použitím Softwaru monitorovat. 



3 OMEZENÍ LICENCE. Uživatel bude k ochraně systému používat fyzické, logické a elektronické zabezpečení a 
systém utajení, které představují standard v oboru, a vynaloží přitom nejméně stejnou péči, s jakou chrání 
svůj vlastní Software a další důvěrné a chráněné informace. Uživatel dále souhlasí, že: 

3.1 Nebude sdílet ani nepostoupí, nezkopíruje, neposkytne formou sub -licence, nepřevede, 
nepronajme, nenajme, neprodá, nebude distribuovat či instalovat ani jinak neposkytne žádné jiné Osobě 
(s výjimkou Uživatelů jednotek) (i) Uživatelskou licenci, (ii) Software; (iii) jakékoliv užití či aplikaci Softwaru; 
ani (iv) práva Uživatele z této  EULA; 

3.2 Bude Software používat výhradně k svým interním účelům, v rámci svého běžného podnikání, 
výhradně v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a v souladu s touto EULA nebo případnými 
doplňkovými omezeními, která jsou uvedena nebo na něž se odkazuje v příslušné Objednávce; 

3.3 Nebude používat Software jinak, než je uvedeno v Dokumentaci či v materiálech, na které 
odkazuje, a nebude používat Dokumentaci jinak než k podpoře užívání Softwaru dovoleným způsobem; 

3.4 Nebude měnit, upravovat, překládat, pořizovat kopie (s výjimkou výslovně uvedenou v této EULA), 
provádět rozbor, dekompilaci, zpětné sestavování, zpětnou kompilaci nebo zpětné inženýrství ani podnikat 
jiné podobné kroky v souvislosti se Softwarem, a to z jakéhokoliv důvodu, ani se nebude jinak pokoušet 
z jakéhokoliv důvodu zjistit základní zdrojový kód Softwaru (pokud není vymáhání této povinnosti zakázáno 
platným zákonem; v takových případech tak bude činit pouze v míře výslovně dovolené platným zákonem 
a na základě písemného oznámení společnosti AirWatch, které jí dá s dostatečným předstihem tak, aby na 
něj mohla reagovat); 

3.5 Pro účely navržení, úpravy či vývoje softwaru nebo služeb s  podobným účelem, rozsahem či 
funkcí jako má Software nebude podnikat konkurenční analýzy a benchmarking Softwaru či Dokumentace, 
nebude je užívat, hodnotit ani do nich nahlížet a nebude na základě Softwaru vytvářet jakákoliv Odvozená 
díla, ať pro své vlastní interní účely nebo za účelem poskytování licence či dalšího prodeje ; 

3.6 Nebude Software užívat v rámci nebo v souvislosti s aplikacemi, pokud by selhání produktu mohlo 
vést ke vzniku újmy na zdraví či na životě osob či k  závažnému poškození majetku či životního prostředí 
(„Kritické aplikace") a zajistí, aby tak nečinily ani jiné osoby; 

3.7 Nebude Software užívat bez vlastního Certifikátu APNs, který si opatří od společnosti Apple, pokud 
Uživatel používá Software k řízení Zařízení, které fungují na bázi iOS;  a 
3.8 Neumožní žádné Osobě, bez ohledu na to, zda jedná přímo, anebo za Uživatele, aby p orušila 
některé z omezení stanovených v článku 3. 

4 SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. Software třetích stran může být poskytován spolu se Softwarem jako doplněk, 
ale není nezbytný nebo nutný pro užívání Softwaru. S výjimkou podmínek výslovně uvedených v článku 11.9 
se Software třetích stran (včetně veškeré příslušné údržby a/nebo podpory, která byla zakoupena) uvedený 
v Objednávce poskytuje formou „jak stojí“, bez jakýchkoliv záruk. Všechny sub-licence na Software třetích 
stran končí v případě ukončení této EULA, v případě skončení Uživatelské licence anebo v  případě, že 
Uživatel Software přestane užívat. Uživatel není oprávněn provádět zpětné inženýrství a úpravy Softwaru 
třetích stran ani nesmí pořizovat jeho kopie, distribuovat jej či jej poskytovat jiným způsobem. Na Software 
třetích stran se vztahují stejná omezení jako jsou stanovena pro Software v  článku 3. 

 

5 ÚDRŽBA A PODPORA. 

5.1 Služby, které jsou její součástí. Údržba se poskytuje v souladu s platnou Specifikací údržby 
společnosti AirWatch. Údržba se nabízí pouze pro Software.  Společnost AirWatch poskytuje Údržbu 
předchozích releasů a verzí po dobu jednoho (1) roku po datu prvního releasu nadcházejícího releasu nebo 
verze. 

5.1.1 Předplacená licence. Údržba je součástí všech Předplacených licencí a měsíční, čtvrtletní, 
nebo roční licenční poplatky za Předplacenou licenci uvedené v  Objednávce zahrnují všechny Poplatky 
za údržbu. U Předplacené licence není možné oddělit Údržbu od Předplacené licence a poskytování 
Údržby není možné ukončit bez ukončení Předplacené licence. 

5.1.2 Trvalá licence. U Trvalých licencí si Uživatel nejdříve předplácí Údržbu na roční bázi („Období 
údržby"). Uživatel tímto kupuje Údržbu za cenu uvedenou v  Objednávce a první Období údržby začíná 



běžet Datem účinnosti. Uživatel není oprávněn během Období údržby z Údržby vyloučit jakýkoliv 
Software nebo kteroukoliv z Licenčních jednotek. Nejméně třicet (30) dnů před uplynutím Období 
údržby zašle společnost AirWatch Uživateli písemné oznámení o Poplatcích za údržbu na následující 
Období údržby. Na jeho základě se Uživatel může ve vztahu ke všem Licenčním jednotkám, na něž se 
vztahuje licence, rozhodnout, zda (i) obnoví Údržbu za aktuální sazby společnosti AirWatch, anebo (ii) 
údržbu neobnoví. Není-li společnosti AirWatch zasláno před skončením některého Období údržby 
písemné oznámení, Údržba se automaticky prodlužuje, a to za aktuální sazby AirWatch. Pokud 
Uživatel přidá Licenční jednotky pod Trvalou licenci v souladu s článkem 8 v průběhu Období údržby, 
Poplatky za údržbu těchto Licenčních jednotek se vypočtou poměrně od data jejich přidání do konce 
aktuálního Období údržby, a to v sazbě Poplatků za údržbu, která platí pro dané Období údržby. 
Poskytuje-li AirWatch v souvislosti se Zařízeními na základě Trvalé licence Hostingové služby v rámci 
sdíleného prostředí a Uživatel se rozhodne Údržbu ukončit anebo nemá uhrazené Poplatky za údržbu, je 
společnost AirWatch oprávněna přerušit poskytování Hostingových služeb bez dalších povinností či 
závazků, a to do obnovení Údržby či doplacení Poplatků za údržbu. 

5.1.3 Zkušební licence. U Zkušební licence má Uživatel nárok na Údržbu během Zkušebního 
období, aniž by byl povinen platit Poplatky za údržbu. 

5.2 Další práce. Je-li společnost AirWatch požádána, aby Uživateli poskytla služby nad rámec 
standardní Údržby, poskytují se uvedené služby Uživateli jako  Odborné služby na základě Objednávky nebo 
SOW. AirWatch je fakturuje Odborné služby v aktuálních sazbách a Uživateli zasílá faktury v souladu 
s článkem 9. Veškeré Odborné služby poskytnuté na pracovišti Uživatele se řídí aktuálně platnou politikou 
společnosti AirWatch pro proplácení výdajů. 

6 HOSTINGOVÉ SLUŽBY. Hostingové služby se poskytují v případě, kdy AirWatch poskytuje Uživateli hosting 
Software v souladu s Objednávkou. U Zkušebních licencí se Hostingové služby poskytují „jak stojí“, bez 
jakýchkoliv záruk. Článek 6 se nevztahuje na případy, kdy bude Uživate l zajišťovat hosting Trvalých licencí, 
Předplacených licencí anebo Zkušebních licencí ve svých prostorách a ve všech těchto případech Uživateli 
nevznikají práva a společnosti AirWatch povinnosti z tohoto článku 6. 

6.1 Správa systémů. Společnost AirWatch nebo její dodavatel hostingu: (i) zajistí veškerý nezbytný 
hardware a komunikační zařízení související s poskytováním Hostingových služeb („Server(y) AirWatch"); 
(ii) vynaloží úsilí přiměřené v obchodních vztazích na monitoring a údržbu hostingových serverů a zajištění 
nepřetržité konektivity, dostupnosti a provozu hostingových serverů na celosvětové síti ; a (iii) sleduje 
hardware a systémový Software a kontrolu prostředí a vynaloží úsilí přiměřené v obchodních vztazích na 
zajištění zde uvedené úrovně Služeb na základě zjištěných problémů či potíží. 

6.2 Dostupnost. AirWatch vynaloží úsilí přiměřené v obchodních vztazích na udržení dostupnosti 
serveru(ů) na nichž AirWatch nebo jeho hostingový dodavatel poskytuje hosting Softwaru pro Uživatele 
(„Dostupnost") a umožní tak Uživateli, aby se k Serveru AirWatch připojil či jiným způsobem získal vzdálený 
přístup („Přístup") po 99,9 % kalendářního měsíce; do této doby se nepočítají doby, které určí společnost 
AirWatch a během nichž je AirWatch oprávněna omezit nebo pozastavit Přístup k Serveru  AirWatch 
a/nebo Softwaru za účelem provedení běžné údržby („Čas plánované Údržby").  

6.3 Oznamování a klasifikace výpadků. Zjistí-li Uživatel problém nebo nedostupnost, které trvají po 
dobu nejméně jedné minuty, po kterou nemá Uživatel možnost používat Hostingové služby v důsledku 
neposkytnutí stanovených služeb Uživateli ze strany společnosti AirWatch („Výpadek"), uvědomí Uživatel 
Středisko zákaznické podpory. Po potvrzení problému nebo nedostupnosti AirWatch na základě dohody 
s Uživatelem neprodleně vystaví interní číslo případu s klasifikací jako Úroveň 1, 2 nebo 3 (popsané níže). 
Klasifikace Výpadků je následující: 

6.3.1 Úroveň 1: Naprostý Výpadek Hostingové služby; 
6.3.2 Úroveň 2: Významné, časté a opakující se komplikace nebo narušení Přístupu Uživatele 

k Serveru AirWatch, pokud tyto problémy mají negativní důsledky pro fungování podniku Uživatele, 
ačkoliv Hostingové služby jsou v podstatě funkční; anebo 

6.3.3 Úroveň 3: Minimální zásah nebo narušení Přístupu Uživatele k Serveru AirWatch, které mají 
pouze nepatrné důsledky pro fungování podniku Uživatele.  



6.4 Reakční doby AirWatch. Po vystavení interního čísla případu, který je klasifikován jako Úroveň 1, 2, 
nebo 3 způsobem uvedeným v článku 6.3, se společnost AirWatch zavazuje vynaložit úsilí přiměřené 
v obchodních vztazích a reagovat na nahlášený problém podle následujícího harmonogramu : 

6.4.1 Úroveň 1: 1 hodina, měřeno od vystavení interního čísla případu společností AirWatch; 
6.4.2 Úroveň 2: 2 hodiny, měřeno od vystavení interního čísla případu společností AirWatch ; 
anebo 
6.4.3 Úroveň 3: 1 Pracovní den, měřeno od vystavení interního čísla případu společností AirWatch . 

Reakční doby AirWatch uvedené v tomto článku 6.4 nejsou vyloučeny z výpočtu Výpadků pro výpočet 
kreditu podle článku 11.4, pokud k Výpadku nedošlo v důsledku Vyloučené události definované v článku  
11.4. 

6.5 Ostatní Strany. Dojde-li k Výpadku z důvodu jednání nebo nejednání některé ze stran s výjimkou 
společnosti AirWatch, vynaloží společnost AirWatch úsilí přiměřené v obchodních vztazích, aby obnovila 
Dostupnost. Dojde-li k Výpadku z důvodu jednání či nejednání Uživatele, pak bude Dostupnost obnovena 
na náklady Uživatele v aktuálních časech a sazbách společnosti AirWatch. 

7 ZAŘÍZENÍ TŘETÍ STRANY. 

7.1 Dodání. Zařízení třetí strany může být Uživateli dodáno v případě, že Uživatel provádí hosting 
Softwaru ve svých prostorách, nemusí však být dodáno v každém případě. Pokud Uživatel souhlasil 
s nákupem Zařízení třetí strany v souvislosti s Trvalou licencí a je to uvedeno v Objednávce, poskytne 
AirWatch Uživateli Zařízení třetí strany s počtem přeinstalovaných licencí na Licenčních jednotkách 
v souladu s Objednávkou. Pokud se AirWatch zavázal poskytnout Zařízení třetí strany v souvislosti se 
Zkušební licencí a je to uvedeno v Objednávce, poskytne AirWatch Uživateli Zařízení třetí strany s  počtem 
přeinstalovaných licencí na Licenčních jednotkách v souladu s Objednávkou, přičemž Zařízení třetí strany 
se poskytuje „jak stojí“, bez jakýchkoliv záruk. Tento článek 7 se nepoužije, pokud není Zařízení třetí strany 
poskytnuto, a ve všech ostatních případech Uživateli z tohoto článku nevznikají žádná práva a společnosti 
AirWatch žádné povinnosti. 

7.2 Záruky výrobce. Společnost AirWatch tímto postupuje Uživateli veškeré převoditelné záruky, 
prohlášení, závazky a odškodnění, které obdržela od třetí strany v  souvislosti se Zařízením třetí strany 
poskytnutým Uživateli a všechny převoditelné prostředky nápravy porušení takových záruk, prohlášení, 
závazků a odškodnění. 

8 DALŠÍ OBJEDNÁVKY. Má-li Uživatel zájem zařadit pod Uživatelskou licenci další Licenční jednotky anebo si 
objednat další služby zde uvedené, podepíší Strany Objednávku, v níž uvedou počet a typ dalších 
Uživatelských licencí a/nebo dalších služeb. Cena takové Objednávky bude v souladu s  cenou uvedenou v 
původní Objednávce, s výhradou změny cen v souladu s článkem 9.3, anebo, není-li v původní Objednávce 
cena uvedena, cena se stanoví podle aktuálního publikovaného ceníku AirWatch. 

 

9 PLATEBNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE. Veškeré poplatky splatné na základě této Smlouvy jsou splatné do třiceti 
(30) dnů od data faktury. Z veškerých částek, které nejsou předmětem sporu vedeného v  dobré víře a které 
nejsou uhrazeny do čtyřiceti pěti (45) dnů od data faktury, se počítá úrok ve výši jednoho procenta (1,0 % 
měsíčně) anebo v nejvyšší možné sazbě dovolené zákonem, podle toho, která je nižší, a společnost 
AirWatch je oprávněna pozastavit poskytování Hostingových služeb a/nebo Údržby až do doby, kdy je 
doplacena nezpochybňovaná část Uživatelova dluhu. Veškeré poplatky a platby zde uvedené (včetně 
poplatků a plateb uvedených na Objednávce, SOW či na faktuře) se uvádějí bez daně. Daně ukládané 
orgány státu, s výjimkou franšízových daní a daní z čistého příjmu AirWatch, bez ohledu na to, zda jsou 
uloženy za Software, služby jejich užívání, anebo tuto EULA (včetně daní z prodeje a užívání), představují 
další závazek Uživatele. 

9.1 Platby. V souladu Objednávkou a jí odpovídající fakturou se Uživatel zavazuje platit poplatky za 
Trvalou licenci („Poplatky za Trvalou licenci") a/nebo první a následně i opakující se poplatky za Předplacenou 



licenci („Poplatky za Předplacenou licenci") společnosti AirWatch, a to na základě (i) sazeb stanovených 
v příslušné Objednávce (s úpravou podle článku  9.3) a (ii) počtu Licenčních jednotek uvedeného 
v Objednávce. Uživatel se rovněž zavazuje platit případné Poplatky za údržbu, Poplatky za Hostingové 
služby, Poplatky za Odborné služby a veškeré další poplatky  a platby uvedené v Objednávce nebo SOW 
(společně „Další poplatky“). 
Poplatky za údržbu jsou součástí Poplatků za Předplacenou licenci. Získá-li Uživatel další Trvalé licence 
v souladu s článkem 8, veškeré Poplatky za údržbu se vypočtou poměrně za zbytek aktuálního Období 
údržby. Pokud jsou Uživateli dodány další licence na další Licenční jednotky v  souladu s článkem 8, (a) 
jejich cena se stanoví podle cen v původní Cenové nabídce, pokud nedošlo ke změně těchto cen v  souladu 
s článkem 9.3, a (b) veškeré Poplatky za údržbu se vypočtou poměrně za zbytek aktuálního Období údržby. 

9.2 Platby za Zkušební licence. Za Zkušební licenci v rámci Zkušebního období Uživatel neplatí žádné 
platby, (i) není-li to uvedeno v Cenové nabídce anebo (ii) pokud jde o poplatky za Odborné služby poskytnuté 
Uživateli podle článku 5.2. 

9.3 Zvyšování cen. Společnost AirWatch je oprávněna zvýšit Poplatky za Předplacenou licenci, Poplatky 
za Trvalou licenci nebo Další poplatky na další období, pokud o tomto zvýšení poplatků uvědomí Uživatele 
písemně nejméně třicet (30) dnů před jejich zvýšením a pokud toto zvýšení nepřekročí aktuální ceníkové 
ceny AirWatch. 

10 MLČENLIVOST A VLASTNICKÁ PRÁVA. 

10.1 Důvěrné informace. V průběhu plnění této EULA může kterákoliv ze Stran („Sdělující strana“) být 
nucena sdělit druhé straně („Příjemce") určité informace, které jsou důvěrné („Důvěrné informace“), 
anebo Příjemce tyto důvěrné informace získá od  Sdělující strany jiným způsobem. „Důvěrnými 
informacemi" se rozumí neveřejné informace týkající se provozu, metod podnikání, technologií, 
technických návrhů, výzkumu a vývoje, know-how, obchodního tajemství, zdrojových kódů softwaru, 
softwaru, dokumentace k softwaru, počítačových programů, algoritmů, technických specifikací a údajů, 
testovacích a benchmarkingových postupů a výsledků, zákazníků, pracovníků, prodejců, finančních 
informací a dalších informací Sdělující strany, které (i) se Sdělující strana přiměřeně vynasnažila udržet 
v tajnosti a (ii) které lze přiměřeně považovat za chráněné nebo důvěrné. Důvěrné informace nezahrnují 
informace, které: (a) se stanou součástí veřejné domény před jejich sdělením či po něm, avšak jinak než 
nedovoleným jednáním Příjemce; (b) byly v době jejich sdělení již v držení Příjemce; (c) Příjemce získal od 
třetí strany, pokud tyto Důvěrné informace nebyly, podle vědomí Příjemce, získány touto třetí stranou od 
Sdělující strany, ať přímo, nebo nepřímo; (d) Příjemce nezávisle vyvine bez přispění jakýchkoliv Důvěrných 
informací sdělených Sdělující stranou na základě této Smlouvy; (e) s nimiž Sdělující strana nenakládá jako 
s důvěrnými; anebo (f) jejichž sdělení Sdělující strana podle svého výlučného uvážení povolí, a to písemně a 
předem. Příjemce je povinen použít získané Důvěrné informace (anebo Díla od nich odvozená) výhradně 
pro účely plnění svých závazků z této EULA. Příjemce není oprávněn Důvěrné informace sdělovat a 
umožnit k nim přístup jakékoliv Osobě s výjimkou vedoucích pracovníků Příjemce, členů jeho 
představenstva, zaměstnanců, dodavatelů, zástupců nebo zmocněnců, a to pouze v míře, do které je 
potřebují znát a pouze v případě, že tito vedoucí pracovníci, členové představenstva, zaměstnanci, 
dodavatelé, zástupci nebo zmocněnci jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně stejně přísnou jako je 
povinnost podle tohoto článku 10.1. Příjemce se zavazuje, že se přiměřeně vynasnaží chránit důvěrnou či 
chráněnou povahu těchto Důvěrných informací (a Děl z nich odvozených) s nejméně stejnou mírou péče, 
jakou vynakládá na ochranu svých vlastních přísně tajných a chráněných informací. Požaduje-li po Příjemci 
státní orgán, zákon anebo soud, aby sdělil jakékoliv Důvěrné informace Sdělující strany, je Příjemce 
nejdříve povinen, pokud to zákon umožňuje, oznámit požadavek na sdělení informací Sdělující straně. 
Zároveň přijme přiměřené kroky, které Sdělující straně umožní usilovat o ochranu důvěrnosti Důvěrných 
informací, které mají být sděleny a poté sdělí pouze tu část Důvěrných informací, které je podle 
písemného stanoviska svého právního poradce Příjemce povinen sdělit. Povinnosti z této EULA platí: (i) 
ve vztahu k Důvěrným informacím (a/nebo Dílům z nich odvozeným), které nepředstavují obchodní 
tajemství po dobu pěti (5) let po skončení této EULA; a (ii) k Důvěrným informacím (a/nebo Dílům z nich 
odvozeným), které představují obchodní tajemství, po dobu, po kterou tyto informace představují 
obchodní tajemství podle platného práva. Veškeré Důvěrné informace a Díla z nich odvozená musí být 
vrácena Sdělující straně do deseti (10) dnů od skončení této EULA. Aniž by byla omezena platnost výše 
uvedeného nebo omezení licence uvedené v článku  3, není Uživatel oprávněn sdělovat jakékoliv Důvěrné 
informace společnosti AirWatch, včetně Softwaru, žádnému z konkurentů společnosti AirWatch. 



10.2 Titul. Uživatel bere na vědomí, že Software (včetně jeho Zdokonalení a Updatů), jakákoliv 
Odvozená díla, jakékoliv Plnění a veškerá autorská práva společnosti AirWatch, názvy, ochranné známky, 
ochranná jména, servisní označení a všechny ostatní identifikační znaky jsou chráněným duševním 
vlastnictvím značné hodnoty a představují pro společnost  AirWatch goodwill („DV AirWatch") a Software 
a veškeré DV AirWatch jsou majetkem AirWatch. Touto EULA se Uživateli uděluje pouze právo užívat DV 
AirWatch uvedené v této EULA, a to za podmínek a omezení zde uvedených. Uživatel tím nenabývá , ani  
v budoucnu nenabude, jakékoliv právo, titul ani podíl na DV AirWatch; DV AirWatch za všech okolností 
zůstává výlučně majetkem společnosti AirWatch nebo příslušné třetí strany, která je společnosti AirWatch 
poskytla formou licence. Uživatel není oprávněn odstraňovat, potlačovat či jakkoliv upravovat jakékoliv 
označení vlastnictví na nebo v Softwaru, které je zjevné během jeho provozu nebo které je uvedeno na 
jakémkoliv médiu dodaném spolu se Softwarem, není-li to výslovně dovoleno. Uživatel bere na vědomí a 
souhlasí, že společnost AirWatch je jediným vlastníkem všech Zdokonalení, Updatů, upgradů, nových verzí 
nebo nových releasů Softwaru, Odvozených děl či Plnění, která vytvoří společnost AirWatch v průběhu 
trvání této EULA anebo po jejím skončení a že všechna tato díla představují DV AirWatch. Aniž by byla 
omezena platnost výše uvedeného, Uživatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že společnost AirWatch je 
jediným vlastníkem jakéhokoliv nově vytvořeného, revidovaného či pozměněného zdrojového kódu, který 
jakkoliv souvisí se Softwarem anebo s obecným podnikáním společnosti  AirWatch, bez ohledu na to, zda 
byl vytvořen, revidován či upraven na žádost Uživatele, na jeho návrh či na základě jeho nápadu, a to i v 
případě, že byl proveden jako součást Odborné služby hrazené Uživatelem a že všechna tato díla 
představují DV AirWatch. Uživatel se nebude v době trvání této EULA ani po jejím skončení domáhat 
neplatnosti DV AirWatch či zpochybňovat právo, titul anebo podíl společnosti  AirWatch na něm a 
zavazuje se, že nebude jakkoliv podněcovat, ovlivňovat či pomáhat jakékoliv jiné Osobě vznést podobný 
nárok či činit toto zpochybnění. 

11 OMEZENÉ ZÁRUKY; PROSTŘEDKY NÁPRAVY; VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. 

11.1 Omezená záruka na Software a prostředky nápravy.  V souvislosti s Předplacenou nebo Trvalou 
licencí udělenou na základě této Smlouvy společnost AirWatch zaručuje, že Software, který dodala 
Uživateli, bude ve všech podstatných ohledech fungovat v  souladu s Dokumentací („Záruka na Software")  
po dobu devadesáti (90) dnů po Datu dodání („Záruční lhůta na Software").  Objeví-li se v Záruční lhůtě na 
Software jakékoliv odchylky od požadavků stanovených v Záruce na Software, má se za to, že Software má 
nedostatky a společnost AirWatch na základě písemné reklamace podané během Záruční lhůty na 
Software, bez další odměny buď (1) vynaloží přiměřené úsilí na jeho opravu ve svém zařízení; anebo (2) 
Software vymění, vždy s cílem odstranit nedostatky. Pokud podle svého rozhodnutí není společnost 
AirWatch schopna nedostatky opravit v přiměřené lhůtě anebo pokud možnost (1) ani (2) nejsou 
z obchodního hlediska proveditelné, je společnost AirWatch oprávněna vypovědět tuto EULA a příslušnou 
Předplacenou nebo Trvalou licenci písemnou výpovědí Uživateli a vrátit mu příslušnou částku v  souladu 
s ustanoveními uvedenými níže. Záruční lhůta na Software se nijak neprodlužuje v případě Zdokonalení či 
Updatu, doplnění dalších Licenčních jednotek pod licenci ani dodáním dalšího Softwaru a výměnou nebo 
opravou Softwaru se neprodlužuje Omezená záruční lhůta, s tím, že se na výše uvedené události vztahuje 
Záruka na Údržbu popsaná v článku 11.6, pokud má Uživatel předplacenou Údržbu. Pro lepší 
srozumitelnost: na nově zakoupené Uživatelské licence se poskytuje  Záruka na Software od Data jejich 
dodání, avšak zakoupením nové Uživatelské licence se neprodlužuje  Záruční lhůta na Software u dříve 
zakoupených Uživatelských licencí. Záruka na Software se nevztahuje na Software: (i) který nebyl 
používán v souladu s touto EULA a s Dokumentací; (ii) který byl jakkoliv pozměněn Uživatelem nebo třetí 
stranou, která není pod kontrolou společnosti AirWatch, anebo jejich zaměstnanci nebo zmocněnci; (iii) 
který je používán v jiném operačním prostředí než je prostředí specifikované v Dokumentaci ; (iv) pokud 
tento nedostatek v Softwaru vznikl v důsledku zneužití, nedbalosti nebo jiného nevhodného užívání ze 
strany Uživatele; anebo (v) pokud nahlášené chyby nebo nedostatky nedokáže společnost AirWatch 
reprodukovat, ačkoliv o to usiluje v dobré víře a s pomocí Uživatele. 

11.1.1Výpověď Předplacené licence. Vypoví-li společnost AirWatch tuto EULA s ní související 
Předplacenou licenci v souladu s článkem 11.1 v souvislosti s dotčeným Softwarem, (i) vrátí společnost 
AirWatch Uživateli veškeré Poplatky za Předplacenou licenci a nevyužité Ostatní poplatky, které Uživatel 
společnosti AirWatch zaplatil předem a (ii) Uživatel splní ustanovení článku 13.4.1. 

11.1.2Výpověď Trvalé licence. Vypoví-li společnost AirWatch tuto EULA a s ní související Trvalou 



licenci v souladu s článkem 11.1 v souvislosti s dotčeným Softwarem, (i) vrátí společnost AirWatch 
Uživateli veškeré Poplatky za Trvalou licenci zaplacené Uživatelem a nevyužitý zůstatek Ostatních 
poplatků, které Uživatel společnosti AirWatch zaplatil předem a (ii) Uživatel splní ustanovení článku 
13.4.1. 

11.2 Nároky z porušení. V souvislosti s Předplacenou licencí nebo Trvalou licencí udělenou na základě 
této Smlouvy se AirWatch zavazuje, že na své náklady bude Uživatele hájit a odškodní jej v  případě nároků 
třetích stran, které tvrdí, že Uživatel užíváním Softwaru dodaného společností AirWatch a používaného 
v souladu s touto EULA a Dokumentací přímo porušuje autorské právo třetí strany  či patent vydaný 
Americkým patentovým a známkovým úřadem anebo že zneužívá obchodní tajemství, pokud: (i) Uživatel 
písemně informuje AirWatch do třiceti (30) dnů od vznesení nároku; (ii) AirWatch má výhradní kontrolu nad 
obhajobou a veškerými souvisejícím jednáním o smíru, pokud smír nebude zahrnovat finanční závazek pro 
Uživatele; a pokud (iii) Uživatel poskytne společnosti AirWatch informace, pomoc a oprávnění, které 
umožní společnosti AirWatch plnit své závazky z tohoto článku 11.2. V jakémkoliv řízení o nároku 
z porušení může společnost AirWatch podle svého rozhodnutí a na své náklady a jako svou jedinou 
povinnost vůči Uživateli z daného nároku: (1) zajistit Uživateli právo nadále užívat Software v souladu 
s ustanoveními této EULA; (2) provést takové změny, modifikace nebo úpravy Softwaru, díky nimž 
Software přestane představovat porušení, aniž by však utrpěl podstatnou újmu co do výkonnosti či 
funkce; (3) nahradit Software náhradou, která je v podstatných ohledech podobná a nepředstavuje 
porušení; anebo (4) pokud nelze dosáhnout možností pod body (1), (2) nebo (3) asi s vynaložením snahy 
přiměřené v obchodních vztazích, je kterákoliv ze stran oprávněna vypovědět Předplacenou nebo  Trvalou 
licenci, podle okolností, na dotčený Software a společnost AirWatch Uživateli vrátí prostředky v souladu 
s ustanoveními uvedenými níže. Společnosti AirWatch nevzniká jakákoliv odpovědnost nebo povinnosti 
z nároků vyplývajících z porušení podle tohoto článku 11.2, pokud tyto nároky vznikly v důsledku: (a) 
úprav Softwaru, které provedla jiná strana než AirWatch, pokud by ke vzniku nároku nedošlo, kdyby 
nebylo těchto úprav; (b) spojení, provozu anebo používání Softwaru spolu s vybavením, zařízením, 
softwarem nebo daty nedodanými společností AirWatch, pokud by tento nárok bez použití Softwaru 
v tomto spojení, provozu či formě užití nevznikl; (c) užití nepodporované verze Softwaru; (d) užití Softwaru 
mimo rámec této EULA nebo Dokumentace; (e) použití návrhů, plánů, pokynů, specifikací, diagramů a 
podobných materiálů dodaných společnosti AirWatch Uživatelem; anebo (f) toho, že Uživatel nepoužil 
všechna dostupná Zdokonalení a Upgrady Softwaru, které mu společnost AirWatch poskytla, pokud by 
nárok bez jejich nepoužití nevznikl. Nic z tohoto ustanovení nelze vykládat jako omezení možnosti 
Uživatele najmout si na své náklady právního poradce, který bude řízení sledovat. 

11.2.1Výpověď Předplacené licence. Vypoví-li společnost AirWatch tuto EULA a s ní související 
Předplacenou licenci v souladu s článkem  11.2 v souvislosti s dotčeným Softwarem, (i) společnost 
AirWatch vrátí Uživateli nevyužitou část Poplatků za Předplacenou licenci a Dalších poplatků, které 
Uživatel společnosti AirWatch zaplatil předem a (ii) Uživatel splní ustanovení článku 13.4.1. 

11.2.2Výpověď Trvalé licence. Vypoví-li společnost AirWatch tuto EULA a s ní související Trvalou 
licence v souladu s článkem 11.2 v souvislosti s dotčeným Softwarem, (i) společnost AirWatch vrátí 
Uživateli Poplatky za Trvalou licenci amortizované po odpisové období v délce tří (3) let od Data dodání 
a nevyužitou část Dalších poplatků, které Uživatel společnosti AirWatch zaplatil předem a  (ii) Uživatel 
splní ustanovení článku 13.4.1. 

11.3 Záruka na antivirus a deaktivační kód a prostředky nápravy. V souvislosti s Uživatelskou licencí 
udělenou na základě této Smlouvy se AirWatch zavazuje používat antivirový software na úrovni 
oborového standardu ke kontrole Softwaru na přítomnost Virů před dodáním Softwaru („Antivirová 
záruka"). „Virus" znamená počítačový virus, softwarový kód nebo zařízení, jehož účelem je zablokovat, 
poškodit, narušit, smazat, deaktivovat či elektronicky převzít  Software. Bez ohledu na výše uvedené se za 
Virus pro účely tohoto článku 11.3 nepovažují (i) aktivační nebo licenční klíče, které jsou součástí 
Softwaru za účelem jeho aktivace, (ii) jakýkoliv sledovací mechanismus, který měří nebo zjišťuje počet 
Licenčních jednotek v rámci licence, dodržování licenčních omezení uvedených v  článku 3 této EULA 
Uživatelem a/nebo dodržování dalších požadavků v souvislosti se Softwarem a/nebo, (iii) výhradně ve 
vztahu ke Zkušební licenci, jakýkoliv automatický deaktivační mechanismus obsažený v  Softwaru, který 
brání jeho používání po uplynutí určité doby. V souvislosti s tvrzeným porušením záruky uvedené v tomto 
článku 11.3 společnost AirWatch nese vůči Uživateli odpovědnost z porušení Antivirové záruky pouze 



v případě, že o němž Uživatel AirWatch uvědomí do třiceti (30) dnů od zjištění Viru Uživatelem. Jediným 
a výlučným prostředkem nápravy, který má Uživatel k  dispozici, a jedinou povinností společnosti 
AirWatch vyplývající z porušení Antivirové záruky, je výměna všech kopií dotčeného Softwaru, které má 
Uživatel v držení, za kopie neobsahující Virus. 

11.4 Omezená záruka na Hostingové služby a prostředky nápravy. Pokud Uživatel používá Hostingové 
služby, a pouze v tomto případě, společnost AirWatch zaručuje Uživateli Přístup k Hostingovým službám 
99,9 % kalendářního měsíce („Záruka na hostingové služby"). Pokud Hostingové služby nesplňují Záruku na 
hostingové služby, může Uživatel požadovat servisní kredit („Kredit za Výpadek") v souladu s tímto 
ustanovením článku 11.4. Tento kredit je jediným prostředkem nápravy, který má Uživatel k  dispozici, a 
jedinou povinností společnosti AirWatch v této souvislosti. Veškeré údaje o Výpadcích se zaokrouhlují 
nahoru nebo dolů na nejbližší jednominutový úsek, kdy úseky rovné nebo vyšší než 30 sekund budou 
zaokrouhleny na nejbližší minutu nahoru. Kredit za Výpadek se počítá z kumulativní doby Výpadků 
v rámci kalendářního měsíce. Konečný údaj o době kumulativní doby Výpadků za kalendářní měsíc 
pochází z interního monitorovacího zařízení a záznamů společnosti AirWatch. Kredit za Výpadek bude 
započítán proti Poplatkům Hostingové služby za měsíc, v němž k Výpadku došlo. Kredit za Výpadek se 
počítá podle následující tabulky: 

Kumulativní doba Výpadků v rámci 
kalendářního měsíce 

Procento Poplatků Hostingové služby 
vrácených jako kredit za Výpadek 

45 minut až 3 hodiny a 36 minut 10 % 

3 hodiny a 37 minut až 7 hodin a 12 minut 20 % 

Více než 7 hodin a 12 minut 30 % 

Kredit za Výpadek za kterýkoliv kalendářní měsíc nepřekročí celkem ve vztahu ke všem událostem třicet 
procent (30 %) částky fakturované za daný kalendářní měsíc jako Poplatek za Hostingové služby. Zde 
uvedený Kredit za Výpadek není kumulativní a nelze jej převádět z jednoho měsíce do dalšího. Uživatel 
musí o Kredit za Výpadek podle tohoto ustanovení požádat do třiceti (30) dnů od jeho vzniku (tedy na 
základě zprávy o tom, že poslední Výpadek v kalendářním měsíci byl vyřešen). Uživatel se vzdává všech 
nároků na kredity, o které nepožádá v této třicetidenní (30) lhůtě. Kredit za Výpadek se vystavuje na 
základě potvrzení AirWatch a započítá se proti následující faktuře po měsíci, v němž AirWatch Kredit za 
Výpadek potvrdí. Tento článek 11.4, včetně Kreditu za Výpadek, představuje jediný a výhradní prostředek 
nápravy za narušení, nedostatky a poruchy Hostingových služeb, který má Uživatel k dispozici. Tento 
článek 11.4 a Kredit za Výpadek se nepoužijí v případě Vyloučené události. „Vyloučená událost" znamená 
událost, která má negativní dopad na Hostingové služby a je způsobena (a) jednáním nebo opomenutím 
Uživatele, jeho zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů či zmocněnců; (b) poruchou či nefunkčností zařízení, 
aplikací nebo systémů, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti  AirWatch; (c) událostí 
Vyšší moci; (d) z důvodu Času plánované Údržby; (e) pozastavením Hostingové služby podle článku 9; anebo 
(f) tím, že nebyli k dispozici pracovníci Uživatele, kteří jsou zapotřebí k obnovení Hostingové služby, mimo 
jiné v důsledku toho, že Uživatel neposkytne společnosti AirWatch přesné a aktuální kontaktní informace. 

11.5 Omezená záruka na Zařízení třetích stran a prostředky nápravy. Pokud společnost AirWatch 
poskytuje Uživateli Zařízení třetí strany, a pouze v tomto případě, a aniž by jakkoliv měnila nebo rozšiřovala 
Záruku na Software (definovanou v článku 11.1) nebo jakoukoliv jinou záruku, zaručuje společnost 
AirWatch, že v případě používání Zařízení třetí strany v souladu s dokumentací výrobce – třetí strany a 
Softwaru v souladu s Dokumentací a touto EULA, bude Software na Zařízení třetí strany („Záruka na 
zařízení") fungovat po dobu devadesáti (90) dnů od Data dodání („Záruční lhůta na zařízení"). Pokud by 
Zařízení třetí strany přestalo se Softwarem během Záruční lhůty na zařízení fungovat, společnost 
Airwatch na základě písemného oznámení Uživatele zaslaného během Záruční lhůty na zařízení buď (i) 
vynaloží přiměřené úsilí na opravu Zařízení třetí strany ve svém zařízení; anebo (ii) Zařízení třetí strany 
vymění. Společnost AirWatch si vyhrazuje právo nahradit nevyhovující Zařízení třetí strany jiným 
produktem podobné kvality a účelu. Výměnou nebo opravou  Zařízení třetí strany během Záruční lhůty na 
zařízení se neprodlužuje Záruční lhůta na zařízení a poskytnutím dalšího Zařízení třetí strany se 
neprodlužuje Záruční lhůta na zařízení. Záruka na zařízení se nevztahuje na Zařízení třetí strany: (a) které 



není používáno v souladu s dokumentací výrobce třetí strany; (b) které bylo jakkoliv pozměněno 
Uživatelem nebo třetí stranou anebo jejich zaměstnanci nebo zmocněnci; (c) k  němuž byl Uživatelem nebo 
třetí stranou anebo jejich zaměstnanci nebo zmocněnci doplněn další software; (d) pokud nedostatek na 
Zařízení třetí strany vznikl v důsledku zneužití, nedbalosti nebo jiného nevhodného užívání ze strany 
Uživatele; anebo (e) pokud nahlášené chyby nebo nedostatky nedokáže společnost AirWatch reprodukovat, 
ačkoliv o to usiluje v dobré víře a s pomocí Uživatele. 

11.6 Omezená Záruka na Údržbu a prostředky nápravy. Společnost AirWatch Uživateli zaručuje, že 
opravy chyb a zdokonalení Softwaru formou Updatů a Zdokonalení v rámci Údržby nebo jiných Plnění 
poskytovaných v souvislosti s Údržbou budou ve všech podstatných ohledech odpovídat (i) Specifikacím 
údržby a (ii) Dokumentaci („Záruka na Údržbu"). Objeví-li se v aktuálním Období údržby odchylky od 
požadavků stanovených v Záruce na Údržbu, má se za to, že poskytované služby Údržby jsou nevyhovující 
a společnost AirWatch na základě písemného oznámení doručeného společnosti AirWatch v průběhu 
aktuálního Období údržby bez další odměny buď  (1) vynaloží přiměřené úsilí na jejich odstranění; 
anebo (2) služby Údržby poskytne znovu s cílem nedostatky odstranit. Pokud podle svého rozhodnutí není 
společnost AirWatch schopna nedostatky opravit v  přiměřené lhůtě anebo pokud možnost (1) ani (2) 
nejsou z obchodního hlediska proveditelné: 

11.6.1(i) U Předplacené licence je Uživatel oprávněn vypovědět tuto EULA písemnou výpovědí; 
Uživateli budou v takovém případě vráceny nevyužité Poplatky za Předplacenou licenci a Další poplatky, 
které Uživatel společnosti AirWatch zaplatil předem; a  

11.6.2(ii) U Trvalé licence je Uživatel oprávněn vypovědět Údržbu písemnou výpovědí; 
v takovém případě bude Uživateli vrácena poměrná část  Poplatků za údržbu zaplacených na aktuální 
Období údržby. 

ZÁRUKA NA ÚDRŽBU SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADY, KDY UŽIVATEL NEZAKOUPIL NEBO ZRUŠIL ÚDRŽBU. Záruka na 
Údržbu se nevztahuje na Údržbu, Updaty a Zdokonalení: (a) která nebyla používána v souladu s touto EULA 
a s Dokumentací; (b) která byla jakkoliv pozměněna Uživatelem nebo třetí stranou anebo jejich  
zaměstnanci či zmocněnci; (c) která byla užívána v jiném operačním prostředí než specifikovala společnost  
AirWatch; (d) jejichž nedostatky vznikly v důsledku zneužití, nedbalosti nebo jiného nevhodného užívání  
ze strany Uživatele; (e) pokud nahlášené chyby nebo nedostatky nedokáže společnost AirWatch 
reprodukovat, ačkoliv o to usiluje v dobré víře a s pomocí Uživatele; anebo (f) pokud Poplatky za údržbu, 
které nejsou předmětem sporu vedeného v dobré víře, nebyly zaplaceny včas podle článku 9 . 

11.7 Omezená záruka na Odborné služby a prostředky nápravy. Společnost AirWatch Uživateli 
zaručuje, výhradně v souvislosti s Odbornými službami, že po dobu devadesáti (90) dnů po dokončení této 
Odborné služby („Záruční lhůta na Služby"), (i) budou poskytnuté Odborné služby v souladu s obecně 
uznávaným oborovým standardem pro poskytování služeb podobné povahy a  (ii) poskytnuté Odborné 
služby a Plnění z nich vyplývající budou ve všech podstatných ohledech splňovat specifikace dohodnuté 
Stranami v SOW nebo v objednávce („Záruka na Služby"). Objeví-li se během Záruční lhůty na Služby 
odchylky od požadavků stanovených v  Záruce na služby, má se za to, že Odborné služby jsou 
nevyhovující a společnost AirWatch na základě písemného oznámení doručeného společnosti AirWatch 
v průběhu Záruční doby na Služby bez další odměny buď  (1) vynaloží přiměřené úsilí na odstranění 
nedostatků; anebo (2) Odborné služby poskytne znovu s cílem nedostatky odstranit. Pokud podle svého 
rozhodnutí není společnost AirWatch schopna nedostatky opravit v  přiměřené lhůtě anebo pokud 
možnost (1) ani (2) nejsou z obchodního hlediska proveditelné, vrátí společnost AirWatch Uživateli 
veškeré poplatky zaplacené za nevyhovující Odborné služby. Náhradou nebo opravou Odborných služeb 
během Záruční lhůty na Služby se neprodlužuje Záruční lhůta na Služby. Záruka na Služby se nevztahuje na 
Odborné služby nebo Plnění: (a) která nebyla použita v souladu s touto EULA anebo specifikacemi 
vztahujícími se na Odborné služby nebo Plnění; (b) která byla jakkoliv pozměněna Uživatelem nebo třetí 
stranou anebo jejich zaměstnanci nebo zmocněnci; (c) která jsou používána v  jiném operačním prostředí 
než prostředí specifikovaném v Dokumentaci; (d) pokud tento nedostatek vznikl v důsledku zneužití, 
nedbalosti nebo jiného nevhodného užívání ze strany Uživatele; anebo (e) pokud nahlášené chyby nebo 
nedostatky nedokáže společnost AirWatch reprodukovat, ačkoliv o to usiluje v  dobré víře a s pomocí 
Uživatele. 

11.8 Vyloučení odpovědnosti. NESTANOVÍ-LI SE V TOMTO ČLÁNKU 11 VÝSLOVNĚ JINAK, POSKYTUJÍ SE 
SOFTWARE, HOSTINGOVÉ SLUŽBY, ZAŘÍZENÍ TŘETÍ STRANY, ÚDRŽBA, UPDATY A ZDOKONALENÍ, ODBORNÉ SLUŽBY A 



DALŠÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM ÚDRŽBY ČI ODBORNÝCH SLUŽEB (SPOLEČNĚ „PŘEDMĚT 
ZÁRUKY") „JAK STOJÍ“ A SPOLEČNOST AIRWATCH A OSOBY, KTERÉ JÍ POSKYTUJÍ LICENCE, VÝVOJÁŘI A DALŠÍ 
DODAVATELÉ („STRANY AIRWATCH") DÁLE PROHLAŠUJÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V PŘEDMĚTU ZÁRUKY BUDOU 
SPLŇOVAT POŽADAVKY UŽIVATELE A ŽE PŘEDMĚT ZÁRUKY BUDE FUNGOVAT BEZ ZÁVAD. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE 
DOVOLENÉ ZÁKONEM JSOU OMEZENÉ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ V RÁMCI TOHOTO ČLÁNKU 11 JEDINOU ZÁRUKOU 
POSKYTOVANOU NA PŘEDMĚT ZÁRUKY A PROSTŘEDKY NÁPRAVY V RÁMCI TĚCHTO OMEZENÝCH ZÁRUK JSOU 
VÝLUČNÉ. NESTANOVÍ-LI SE V TOMTO ČLÁNKU 11 VÝSLOVNĚ JINAK, NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY 
NEBO USTANOVENÍ, AŤ VÝSLOVNÁ ČI IMPLICITNÍ, ZE ZÁKONA, NA ZÁKLADĚ PRÁVA, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, 
PLNĚNÍ ČI JEDNÁNÍ ANI JINAK, VČETNĚ, MIMO JINÉ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, 
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VHODNOSTI PRO URČITÝ ZPŮSOB POUŽITÍ, NEPORUŠOVÁNÍ, TITULU, PŘESNOSTI NEBO 
ÚPLNOSTI; STRANY AIRWATCH SE VŠECH TĚCHTO ZÁRUK JMENOVITĚ A PLNĚ ZŘÍKAJÍ. ŽÁDNÁ DALŠÍ PÍSEMNÁ ČI ÚSTNÍ 
PROHLÁŠENÍ ČI POTVRZENÍ SKUTEČNOSTÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AIRWATCH  NEBO Z JINÝCH 
ZDROJŮ OHLEDNĚ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZÁRUKY, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO EULA, NEJSOU PRO STRANY 
AIRWATCH ZÁVAZNÁ A STRANY AIRWATCH SE JICH TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ 

11.9 Postoupení Záruk na Software třetích stran a Vyloučení odpovědnosti. Po dobu platnosti sub-
licence tímto společnost AirWatch postupuje, poskytuje formou sub-licence a převádí na Uživatele všechny 
převoditelné záruky, prohlášení, závazky a odškodnění, které společnosti AirWatch poskytla třetí strana v 
souvislosti se Softwarem třetí strany (včetně příslušné údržby a/nebo podpory, která byla zakoupena) a 
všechny převoditelné prostředky nápravy porušení takových záruk, prohlášení, závazků a odškodnění . 
Pokud společnost AirWatch nebude moci některý z těchto prostředků ochrany na Uživatele zákonně 
převést, bude tuto ochranu vymáhat pro  Uživatele, a to na jeho náklady, v míře, v jaké jí to umožňují 
podmínky platných licencí třetích stran. SPOLEČNOST AIRWATCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE 
ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN (VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉ ÚDRŽBY A/NEBO PODPORY) A 
SPOLEČNOST AIRWATCH SE JMENOVITĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY (VČETNĚ ZÁRUKY ZA 
NEPORUŠENÍ) A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI, VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOUKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU ČI 
NÁSLEDNOU ZTRÁTU ČI ŠKODU A VČETNĚ, MIMO JINÉ JAKÉHOKOLIV UŠLÉHO ZISKU ČI NEREALIZOVANÝCH ÚSPOR A 
JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN. 

11.10Omezení odpovědnosti. S VÝHRADOU PORUŠENÍ ČLÁNKU 3 (OMEZENÍ LICENCE) A ČLÁNKU 10 (MLČENLIVOST 
A VLASTNICKÁ PRÁVA) A NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z USTANOVENÍ TÉTO EULA O ODŠKODNĚNÍ (A) ŽÁDNÁ ZE STRAN 
NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODU 
ČI UŠLÝ ZISK NEBO OBRAT, ZTRÁTU DAT NEBO MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ DAT A (B) MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST 
JEDNOTLIVÝCH STRAN ZA JAKOUKOLIV ŠKODU, KTERÁ VZNIKÁ Z TÉTO EULA NEBO NĚKTERÉ OBJEDNÁVKY ČI 
V SOUVISLOSTI S NÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA VYMÁHÁNA PODLE ZÁKONA, PRAVIDEL SPRAVEDLNOSTI, 
SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI A STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI) ČI JINAK SE 
OMEZUJE NA POPLATKY ZA UŽIVATELSKOU LICENCI ZAPLACENÉ UŽIVATELEM V OBDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ 
BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, Z NÍŽ NÁROK VZNIKY, PO ODEČTENÍ VŠECH PLATEB ZAPLACENÝCH NA 
OSTATNÍ NÁROKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJE TOTO OMEZENÍ PODLE TÉTO EULA. 

12 ODŠKODNĚNÍ. 

12.1 Odškodnění ze stany uživatele. Uživatel odškodní a zprostí obvinění společnost AirWatch a v 
případě jejího rozhodnutí bude rovněž hájit společnost AirWatch a její Spřízněné společnosti, vedoucí 
pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, dodavatele zmocněnce, nástupce a postupníky 
(„Oprávněné osoby AirWatch") vůči jakýmkoliv nárokům, ztrátám, náhradě škody, rozsudkům, nákladům a 
výdajům, včetně výdajů právních („Nároky"), které Oprávněným osobám společnosti AirWatch vznikly 
přímo nebo nepřímo v souvislosti s porušením článku 3 této EULA Uživatelem. 

12.2 Vzájemné odškodnění. Každá ze Stran („Povinná osoba") odškodní a zprostí obvinění a podle 
příslušného rozhodnutí druhé Strany a jejích Spřízněných společností, vedoucích pracovníků, členů 
představenstva, zaměstnanců, dodavatelů, zmocněnců, nástupců a postupníků („Oprávněné osoby“) 
bude rovněž hájit Oprávněné osoby vůči jakýmkoliv nárokům, které jim přímo nebo nepřímo vznikly 
v souvislosti s: (i) porušením článku 10 této EULA Povinnou osobou, (ii) případnými Nároky třetích stran 
souvisejícími s nedbalostními činy, podvodem či úmyslným jednáním Povinné osoby nebo její Spřízněné 
společnosti či zmocněnce a/nebo (iii) s újmou na zdraví (včetně smrti) či škodou na majetku, která 
vznikla v důsledku jednání či opomenutí Povinné osoby, jejích Spřízněných společností nebo 
zmocněnců. 



12.3 Postup. Při řešení nároku na odškodnění podle tohoto článku 12, (i) jsou Oprávněné osoby 
povinny informovat Povinnou osobu písemně do třiceti (30) dnů od vzniku nároku; (ii) Povinná osoba musí 
mít výhradní kontrolu nad obhajobou a veškerým souvisejícím jednáním o smíru, pokud tento smír 
nezahrnuje finanční  závazky pro Oprávněné osoby; a (iii) Oprávněné osoby jsou povinny poskytnout 
Povinné osobě informace, pomoc a oprávnění,  které umožní Povinné osobě plnit své závazky z tohoto 
článku 12. Nic z tohoto ustanovení nelze vykládat jako omezení možnosti Oprávněných osob najmout si 
na své náklady právního poradce, který bude řízení sledovat. 

13 TRVÁNÍ SMLOUVY A VÝPOVĚĎ. 

13.1 Trvání Smlouvy a obecné právo na výpověď. Tato EULA nabývá platnosti a účinnosti Datem 
účinnosti a zůstává v platnosti a účinnosti, dokud není vypovězena v souladu s podmínkami stanovenými 
v Objednávce nebo v této Smlouvě. Uživatel je oprávněn tuto EULA kdykoliv vypovědět s účinnosti 
šedesát (60) dnů od data doručení písemné výpovědi společnosti AirWatch a vrácení Softwaru 
společnosti AirWatch. 

13.2 Výpověď Uživatele. Uživatel je oprávněn tuto EULA vypovědět: (i) v případě závažného porušení 
této EULA ze strany AirWatch, které společnost AirWatch nenapraví ani ve lhůtě třiceti (30) dnů od 
doručení písemného oznámení společnosti AirWatch, s účinností od data vrácení Software společnosti 
AirWatch a (ii) s okamžitým účinkem od doručení oznámení, pokud společnost AirWatch poruší 
ustanovení článku 10 (Mlčenlivost a vlastnická práva), přičemž (a) v případě Předplacené licence má 
Uživatel nárok na nevyužitou část Poplatků za Předplacenou licenci a případné Další poplatky, které 
zaplatil společnosti AirWatch předem a (b) v případě Trvalé licence má Uživatel nárok na nevyužitou část 
Ostatních poplatků, které zaplatil společnosti AirWatch předem. 

13.3 Výpověď společnosti AirWatch. Společnost AirWatch je oprávněna vypovědět tuto EULA a 
příslušnou Uživatelskou licenci poskytnutou na jejím základě: (i) přestane-li uživatel platit Poplatky za 
Uživatelskou licenci nebo je-li v prodlení s jejich úhradou po dobu třiceti (30) dnů od oznámení o daném 
prodlení; (ii) v případě závažného porušení této EULA Uživatelem, které Uživatel nenapraví ani ve lhůtě 
třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné upozornění; (iii) v souladu s článkem 11.1 nebo 
11.2; (iv) s okamžitým účinkem od doručení oznámení, pokud Uživatel poruší ustanovení článku 3 
(Omezení licence) nebo 10 (Mlčenlivost a vlastnická práva). 

 

13.4 Účinky výpovědi. 

13.4.1Povinnosti Uživatele. V případě výpovědi nebo skončení této EULA a s ní spojených 
Uživatelských licencí bez ohledu na důvod výpovědi nebo skončení (i) dochází k automatickému a 
okamžitému ukončení platnosti všech Uživatelských licencí, (ii) Uživatel neprodleně přestane užívat 
Software bez ohledu na způsob jeho užívání, (iii) Uživatel neprodleně odstraní software ze všech 
Centrálních zpracovacích jednotek (CPU), hard disků, úložných médií, serverů a/nebo Licenčních 
jednotek, na nichž je nainstalován a (iv) do deseti (10) dnů od Data účinnosti výpovědi nebo skončení 
této EULA a všech souvisejících Uživatelských licencí je Uživatel povinen odinstalovat příslušný 
Software a vrátit jej či jej zničit a tento krok potvrdit písemně s podpisem vedoucího pracovníka 
Uživatele. S výjimkou výpovědi na základě článku 13.2 je Uživatel při výpovědi povinen uhradit veškeré 
poplatky, které dluží na základě této EULA k datu výpovědi, a to do třiceti (30) dnů. 

13.4.2Předplacené licence. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, nemá Uživatel nárok na 
vrácení jakýchkoliv prostředků či jakékoliv platby. 
13.4.3Trvalé licence. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, nemá Uživatel nárok na vrácení 
jakýchkoliv prostředků či jakékoliv platby. 
13.4.4Zkušební licence. Pokud bude Uživatel používat Software po skončení Zkušebního období, 

platí ustanovení článku 2.3. Jinak nemá po výpovědi nebo skončení této EULA a souvisejících Zkušebních 
licencí bez ohledu na důvod výpovědi či skončení Uživatel nárok na vrácení jakýchkoliv prostředků či 
jakékoliv platby, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak. 

13.5 Platnost po skončení Smlouvy. Ustanovení této EULA, u nichž je z  jejich významu a kontextu 
patrné, že mají platit i po skončení této EULA, budou platit i po skončení této EULA. 



14 OZNÁMENÍ. Nestanoví-li se v této Smlouvě jinak, veškerá oznámení, souhlasy, žádosti, pokyny, schválení a 
další komunikace, která je prováděna, vyžadována nebo dovolena touto EULA, se stranám doručuje na 
adresy uvedené v Objednávce, a to: (i) osobně; pak se považuje za účinnou oznámeným Datem dodání; (ii) 
uznávanou mezinárodní kurýrní službou nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne; pak se 
považuje za účinnou oznámeným Datem dodání; (iii) faxovým přenosem; pak se považuje za účinnou 
oznámeným Datem dodání potvrzení; anebo (iv) e-mailovým přenosem; pak se považuje za účinnou 
oznámeným Datem dodání potvrzení.  

15 AUDITY. Uživatel je povinen vést záznamy o počtu Licenčních jednotek monitorovaných Softwarem a tyto 
informace na požádání poskytne společnosti AirWatch. Kromě přístupu k výše uvedeným záznamům za 
účelem (i) určení počtu Licenčních jednotek užívaných Uživatelem a (ii) ověření dodržování článku 3 
(Omezení licence) a podmínek stanovených touto EULA, může společnost AirWatch na své náklady 
provádět následující audity: 

15.1 Předplacená licence. U Předplacené licence je společnost AirWatch oprávněna získávat vzdáleným 
přístupem zprávy o licencích, a to kdykoliv. 
15.2 Trvalá licence. U Trvalé licence je společnost AirWatch oprávněna nahlížet do logových souborů 
Softwaru v době, která vyhovuje oběma stranám. 
15.3 Zkušební licence. Během Zkušebního období a po jeho skončení je společnost AirWatch oprávněna 
kdykoliv získávat vzdáleným způsobem zprávy o licencích a/nebo nahlížet do logových souborů.  

16 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. 

16.1 Přijetí EULA. Přijetí této EULA a svůj souhlas s jejími podmínkami Uživatel vyjádří jedním nebo 
několika z následujících kroků: 

16.1.1Podpis. Podepsáním a vrácením Cenové nabídky společnosti AirWatch, a to fyzicky, nebo 
elektronicky; 
16.1.2Proklik. Kliknutím na „přijímám“ či „souhlasím“ s EULA elektronicky; anebo 
16.1.3Užití. Užitím Softwaru nebo kteréhokoliv Upgradu nebo Zdokonalení. 

16.2 Přijetí Další objednávky. Uživatel vyjádří přijetí další Objednávky a opětovné potvrzení svého 
souhlasu s podmínkami EULA a původní Objednávkou jedním nebo několika z následujících kroků : 

16.2.1Podpis. Podepsáním a vrácením další Objednávky společnosti AirWatch, a to fyzicky, nebo 
elektronicky; anebo 
16.2.2Užití. Užitím dalších Licenčních jednotek uvedených v Objednávce se Softwarem. 

16.3 Rozhodné právo. Tato EULA a veškeré spory, které vznikají na jejím základě nebo s ní souvisejí, se 
řídí a vykládá v souladu s právem státu Georgia s vyloučením aplikace principů kolizních norem. Místně 
příslušné k řešení jakýchkoliv právních sporů jsou výlučně [soudy] v Atlantě, Georgia. 

16.4 Spory. Strany berou na vědomí a souhlasí, že jakékoli porušení článku 3 nebo 10 může vést ke 
vzniku nenapravitelné škody druhé Straně, která se porušení nedopustila a pro kterou by náhrada 
peněžité škody nepředstavovala dostatečnou formu zhojení; proto může tato druhá Strana kromě 
ostatních dostupných možností nápravy žádat rovněž vydání předběžného zdržovacího příkazu, 
předběžného výnosu či předběžného opatření, trvalého opatření nebo jiného vhodného příkazu, kterým 
zabrání dalšímu pokračování porušování článků 3 nebo 10 první Stranou, jež se dopustila porušení, podle 
okolností, aniž by musela dokazovat, že jí vznikla skutečná škoda. 

16.5 Exportní zákony. Na Software se vztahují právní předpisy Spojených států amerických upravující 
vývoz a může podléhat vývozním či dovozním předpisům jiných zemí. Tyto právní předpisy zahrnují 
licenční předpisy a omezení možných destinací, konečných uživatelů a způsobů konečného užití. Uživatel 
souhlasí, že bude dodržovat veškeré vnitrostátní i mezinárodní vývozní i dovozní zákony a předpisy, které 
se na Software vztahují a bere na vědomí, že Uživatel je povinen zajistit nezbytné licence na vývoz, zpětný 
vývoz či dovoz softwaru. Jmenovitě se Uživatel zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo, prodávat, vyvážet, 
zpětně vyvážet, převádět, odklánět ani jinak nakládat se Softwarem, zdrojovým kódem anebo technologií 
(včetně produktů odvozených nebo založených na této technologii) získanou od společnosti AirWatch na 



základě této EULA ve prospěch jakékoliv jiné osoby, právnické osoby nebo do místa zakázaného 
právními předpisy Spojených států amerických, aniž by si předem opatřil povolení příslušných 
vládních orgánů, které tyto právní předpisy vyžadují. 

16.6 Postoupení. Tuto EULA, včetně všech práv, licencí či závazků z ní, není Uživatel oprávněn 
postoupit či jinak převést (ze zákona, na základě fúze, reorganizace, ani jinak) na jinou Osobu bez 
písemného souhlasu společnosti AirWatch daného předem. Jakýkoliv pokus o takové postoupení či 
převod v rozporu s podmínkami této Smlouvy je neplatný a neúčinný.  

16.7 Vyšší moc. Strana nenese odpovědnost z této EULA za prodlení s plněním, které je způsobeno Vyšší 
mocí, pokud tato Strana vynaloží přiměřené úsilí na poskytnutí plnění. Toto ustanovení nezbavuje 
kteroukoliv ze stran její povinnosti platit dlužné částky . 

16.8 Zveřejňování. Společnost AirWatch je oprávněna použít jméno (název) a/nebo logo Uživatele v 
seznamu zákazníků, který používá ve svých marketingových materiálech, pokud ji Uživatel nepožádá, aby 
tak dále nečinila. Do čtyřiceti pěti (45) dnů po podpisu této EULA je společnost AirWatch oprávněna 
uveřejnit tiskovou zprávu, v níž oznámí, že Uživatele získala jako svého zákazníka, dá -li Uživateli 
příležitost tuto tiskovou zprávu zkontrolovat a schválit . 

16.9 Nezávislý dodavatel. Společnost AirWatch se za všech okolností považuje v rámci této EULA za 
nezávislého dodavatele. Žádné z ustanovení této Smlouvy nelze vykládat tak, že by mezi Stranami 
zakládalo vztah zastoupeného a zástupce, zaměstnavatele a zaměstnance, vztah partnerů či společných 
podniků. 

16.10Zákaz prospěchu pro třetí strany. Tato EULA se uzavírá ve prospěch Uživatele a společnosti 
AirWatch a nezakládá právo žádní třetí strany vymáhat ji anebo se domáhat jakéhokoliv prostředku nápravy, 
nároku, odpovědnosti, úhrady vynaložených prostředků nebo žalobního nároku či jiného práva či výsady. 

16.11Vzdání se. Nebude-li některá ze Stran vymáhat splnění některého z  ustanovení této Smlouvy 
druhou Stranou, neznamená to, že se tím vzdává daného ustanovení či požadovaného plnění. Vzdá-li 
se některá ze stran svých nároků z porušení některého ustanovení této EULA, je toto vzdání se platné 
pouze v případě, že je dáno písemnou formou s příslušnými podpisy. Tím se však Strana nevzdává svých 
nároků z jakéhokoliv následného porušení či z pokračování v stejném porušení Smlouvy. 

16.12Nadpisy. Nadpisy jsou v této EULA použity pouze pro snazší orientaci a nemají žádný vliv na výklad 
či interpretaci této EULA. 
16.13Jazyk. Poskytla-li společnost AirWatch nebo jiná strana Uživateli překlad této EULA z angličtiny do 

jiného jazyka, Uživatel bere na vědomí, že takový souhlas se poskytuje pouze pro jeho informaci a že vztah 
mezi společností AirWatch a Uživatelem se řídi verzí této EULA v  americké angličtině. V případě rozporu mezi 
verzí této EULA v americké angličtině a tímto překladem platí verze v americké angličtině. Všechny spory 
vyplývající z této EULA se řeší v anglickém jazyce. 

16.14Celé ujednání. Tato EULA představuje celé ujednání Stran ve věci jejího předmětu. Tato EULA a 
související Objednávky nahrazují veškerá dřívější ujednání, jednání, závazky, prohlášení a dohody Stran o  
Softwaru a předmětu této Smlouvy. Souhlas společnosti AirWatch s poskytnutím Softwaru je výslovně 
podmíněn jednoznačnou aplikací veškerých podmínek a ustanovení této EULA na tyto transakce, a 
společnost AirWatch tímto vyslovuje svůj nesouhlas s jakýmikoliv dalšími nebo odlišnými podmínkami 
či ustanoveními navrženými Uživatelem (ať formou objednávky, protinabídky, potvrzení, elektronické 
výměny dat či jinak), které pro ni nebudou jakkoliv závazné. Ačkoliv se související Objednávka nebo 
SOW stávají odkazem součástí této Smlouvy, Strany se výslovně dohodly, že ustanovení této EULA mají 
přednost před ustanoveními souvisejících objednávek či SOW, které jsou s  nimi v rozporu, ledaže tato 
odlišná ustanovení související Objednávky či SOW jasně vyjadřují úmysl nahradit tuto EULA, a to formou 
přímého a konkrétního odkazu na to ustanovení této EULA, které má být nahrazeno a pouze v  případě, že 
taková objednávka či SOW je podepsána vedoucími pracovníky jednotlivých Stran. Bude-li kterékoliv 
ustanovení této EULA shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení zůstávají 
v platnosti a toto ustanovení bude nahrazeno ustanovením, jež odpovídá účelu a záměrům této EULA. 
Změny nebo dodatky k této EULA jsou platné pouze, pokud jsou podepsány vedoucími pracovníky 
jednotlivých Stran. 

 

 

[Zbývající část této stránky je úmyslně ponechána prázdná] 


