
Safetica Technologies s.r.o.

LICENČNÍ PODMÍNKY SAFETICA

Tyto licenční podmínky („Podmínky“) představují licenční smlouvu mezi uživatelem Software („Uživatel“) 
a  společností Safetica Technologies s.r.o., založené podle Českého práva, se sídlem Laubova 1729/8, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 25848666, zapsané v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou 
C 117600, vedenou u  Městského soudu v Praze („Safetica“). Uživatel a Safetica mohou být společně 
označováni jako „Strany“, nebo jednotlivě jako „Strana“.

DŮLEŽITÉ: Věnujte pozornost Podmínkám před instalací a/nebo užíváním Software. Instalací a/nebo 
užíváním Software Uživatel potvrzuje, že si Podmínky pečlivě přečetl, rozumí jim a souhlasí s jejich 
obsahem. Pokud si jako Uživatel nepřejete být vázán Podmínkami, neinstalujte ani neužívejte 
Software, a pokud při instalaci Software budete prezentován/a s možností souhlasit s Podmínkami, 
nezaškrtněte tuto možnost nebo zvolte „nesouhlasím“.
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1. DEFINICE

1. 1. Definice. Slova, uvedená s velkým počátečním písmenem, mají význam uvedený v příloze A Podmínek, 
pokud není v těle Podmínek uvedeno jinak.

2. UŽIVATEL

2. 1. Uživatel. Uživatel, kterému je na základě Podmínek poskytována licence, je obchodní společnost, pro 
kterou Safetica vygenerovala licenční certifikát a/nebo licenční klíč na základě požadavku Uživatele nebo 
Distributora, se kterým má Uživatel uzavřenou samostatnou písemnou smlouvu.

2. 2. Oprávnění instalovat Software. Instalovat Software na zařízení Uživatele smí pouze osoba, která je 
oprávněna za Uživatele jednat a projevit souhlas či nesouhlas s Podmínkami. Osoba, která instaluje Software 
na zařízení Uživatele instalací prohlašuje, že má příslušné oprávnění.

3. LICENCE

3. 1. Licence. Safetica tímto poskytuje Uživateli za níže uvedených podmínek územně neomezenou, nevýhradní, 
nepřevoditelnou licenci k užití Software. 

3. 2. Doba trvání licence a počet zařízení. Licence se poskytuje na dobu, sjednanou v samostatné písemné 
smlouvě mezi Uživatelem a společností Safetica nebo Distributorem, a pro v předmětné smlouvě sjednaný 
počet Stanic. Doba běží ode Dne zahájení. Nejsou-li tyto náležitosti mezi Uživatelem a společností Safetica 
nebo Distributorem písemně ujednány, Uživatel není oprávněn žádným způsobem užívat Software. Uživatel 
není oprávněn instalovat ani užívat Software na větším počtu Stanic, než pro který mu byla poskytnuta licence. 
Uživatel není oprávněn používat hardwarové nebo softwarové prostředky, které by sdružovaly více Stanic tak, 
aby obešel množstevní omezení licence pro sjednaný počet Stanic (zákaz multiplexování). 

3. 3. Trial. Uživatel se může se společností Safetica nebo Distributorem dohodnout na poskytnutí trial licence 
k Software. V takovém případě samostatná písemná smlouva mezi Uživatelem a společností Safetica nebo 
Distributorem obsahuje informaci, že se Uživateli poskytuje trial licence, a nemusí už obsahovat dobu ani počet 
Stanic, pro které se trial licence Uživateli poskytuje; ve zbytku se na trial licenci použijí Podmínky obdobně, 
s výjimkou článků 4.1., 5, 7.1. a 7.2. Trial licence se poskytuje jako bezúplatná pro 20 Stanic na dobu 30 dnů 
ode Dne zahájení. Po instalaci Software na Stanici v rámci trial licence není možné tuto Stanici do konce trvání 
trial licence změnit (odinstalováním Software ze Stanice v rámci trial licence se neuvolní místo pro instalaci 
Software na novou Stanici). Safetica neposkytuje žádnou záruku na Software ani neodpovídá za jakékoliv vady 
Software v případě, že jej Uživatel užívá na základě trial licence. Cokoliv, co se v Podmínkách odchyluje od 
předchozí věty, se nepoužije.

3. 4. Výhrada práv. Veškerý software společnosti Safetica a jakýkoliv software třetích stran, dokumentace, 
uživatelská rozhraní, grafika, obsah, písma či jakákoliv jiná data, poskytovaná společností Safetica Uživateli 
v souvislost se Software, bez ohledu na to, zda jsou instalována nebo běží na zařízeních Uživatele, společnosti 
Safetica či třetí strany na HDD, v paměti RAM nebo v/na jakýchkoliv jiných uložištích dat, a veškeré výstupy ze 
Software, včetně všech textů, analýz, grafů, statistik a doporučení jsou Uživateli licencovány v souladu s těmito 
Podmínkami, v důsledku čehož však nedochází k žádnému převodu vlastnických práv k těmto předmětům. 
Safetica a/nebo partneři společnosti Safetica, kteří poskytli společnosti Safetica licenci, si vyhrazují veškerá 
práva k předmětům svého duševního vlastnictví krom těch, která jsou výslovně udělena Uživateli v Podmínkách.



3

4. UŽITÍ

4. 1. Změna zařízení. Po instalaci Software na jakoukoliv Stanici se snižuje počet Stanic, na které smí Uživatel 
dále instalovat Software. Po odinstalování a odstranění Software ze Stanice je Uživatel oprávněn Software 
instalovat na jinou Stanici, avšak změnu Stanice smí Uživatel provést pouze 3x (třikrát) za každý kalendářní rok 
trvání licence. 

4. 2. Omezení užití. Do míry, jakou umožňují kogentní právní předpisy rozhodného práva, Uživatel není oprávněn 
(a) rozmnožovat ani jinak reprodukovat Software, včetně zhotovení záložní rozmnoženiny; (b) rozšiřovat, 
pronajímat ani půjčovat Software; (c) vystavovat Software ani jej sdělovat veřejnosti; (d) překládat, zpracovávat, 
upravovat ani jinak měnit Software; (e) provádět reverse engineering, dekompilovat, rozkládat ani se pokoušet 
jiným způsobem získat zdrojový kód Software; (f) snažit se prolomit bezpečnostní opatření Software nebo jinak 
provádět útok na Software.

4. 3. Další omezení. Uživatel není oprávněn (a) poskytovat jakékoliv oprávnění, tvořící součást licence, ani 
jeho část třetí osobě; (b) převádět licenci ani postoupit licenční smlouvu na třetí osobu; (c) dávat licenci třetí 
straně jako záruku, jistotu, do zástavy ani jí poskytovat jiná obdobná práva; (c) poskytovat, předvádět ani jinak 
zpřístupňovat Software třetí osobě; (d) používat Software k poskytování jakýchkoliv služeb třetím osobám, 
včetně vzdělávání třetích osob; (e) vyvíjet, ať již sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, nebo se podílet na vývoji 
software, který je stavěný na nebo odvozený od Software; (f) provádět srovnávací či jiné testování Software 
a zveřejňovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám výsledky takového testování; (g) odstranit ze Software či 
jakýchkoliv jiných předmětů duševního vlastnictví, poskytovaných Uživateli ze strany Safetica v souvislosti se 
Software, označení jejich autora a/nebo společnosti Safetica, ani jiným způsobem měnit toto označení či s ním 
manipulovat, pokud neobdržel od společnosti Safetica Software neobsahující tato označení.

4. 4. Povinnosti. Uživatel po celou dobu trvání licence (a) zajistí a bude udržovat adekvátní bezpečnostní 
opatření, aby ochránil Software před neoprávněným zpřístupněním, užitím či zveřejněním; (b) bude dozorovat 
a řídit přístup k Software a jeho užití tak, aby k němu docházelo výlučně v souladu s Podmínkami. 

4. 5. Dálková deaktivace. V případě podstatného porušení licenční smlouvy Uživatelem a po předchozí písemné 
výzvě Uživatele k odstranění porušení s alespoň 10 (deseti) denní lhůtou k tomuto odstranění, která bude 
obsahovat upozornění Uživatele na práva společnosti Safetica podle tohoto odstavce, je Safetica oprávněna 
dálkově deaktivovat Software užívaný Uživatelem až do doby, než Uživatel odstraní vytknutá porušení. 
Písemnou výzvu je Uživateli za společnost Safetica oprávněn zaslat též pověřený Distributor.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. 1. Cena a platební podmínky. Odměna za poskytnutí licence Uživateli a platební podmínky jsou sjednány 
v samostatné písemné smlouvě, kterou Uživatel uzavřel se společností Safetica nebo Distributorem.

5. 2. Daně. Veškeré daně, spojené s koupí licence a/nebo užíváním Software, budou hrazeny Uživatelem. Tím 
není dotčena povinnost společnosti Safetica zaplatit daň z příjmu.

5. 3. Úrok z prodlení. Pokud Uživatel zakoupil licenci k Software přímo od společnosti Safetica, je v případě 
prodlení se zaplacením sjednané licenční odměny povinen zaplatit společnosti Safetica úrok z prodlení ve výši 
0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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6. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

6. 1. Systémové požadavky. Software je podporován pouze na Stanicích, které splňují systémové požadavky, 
uvedené na webových stránkách společnosti Safetica. Uživatel má taktéž možnost kontaktovat společnost 
Safetica a dotázat se na systémové požadavky před udělením souhlasu s Podmínkami. Odsouhlasením 
Podmínek na sebe Uživatel přejímá odpovědnost za to, že jeho zařízení splňují systémové požadavky.

6. 2. Aktualizace prostředí. Safetica Software průběžně vyvíjí a aktualizuje v souladu s nejnovějšími poznatky 
v oblasti cybersecurity a požadavky uživatelů. Safetica je oprávněna průběžně po dobu trvání licence měnit 
systémové požadavky nových verzí Software. Uživatel je povinen pravidelně aktualizovat své prostředí 
a Stanice, zejména hardware, operační systém, antivirový software a další související systémy, potřebné pro 
provoz Software. Safetica nenese odpovědnost za ztrátu způsobilosti Uživatelova prostředí a/nebo Stanic 
provozovat novou verzi Software.

7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

7. 1. Záruka. Safetica poskytuje záruku za Software po dobu 30 (třiceti) dnů ode Dne zahájení. Záruka znamená, 
že Software bude mít vlastnosti výslovně uvedené v Podmínkách.

7. 2. Porušení záruky. V případě, že bude mít Software v záruční době vady, na které se vztahuje záruka, může 
Safetica dle svého uvážení odstranit vady tak, že opraví Software, dodá jiný software s obdobnými funkcemi, 
vymyslí postup, díky kterému bude Uživatel moci užívat Software v souladu s Podmínkami (workaround), nebo 
vrátí Uživateli zaplacenou licenční odměnu oproti deaktivaci Software, odstranění Software ze všech zařízení, 
užívaných Uživatelem, a vrácení společnosti Safetica všech rozmnoženin Software. 

7. 3. Výhrady. Safetica na Software neposkytuje jinou záruku, než která je výslovně uvedená v Podmínkách. 
Software je navržen a nabízen jako produkt obecného určení, a nikoliv pro konkrétní účely jakéhokoliv nabyvatele 
licence k Software. Software má pouze obsahové a funkční vlastnosti výslovně uvedené v Technické dokumentaci; 
nemá-li Software jiné vlastnosti, nepovažuje se to za vadné plnění. Uživatel je srozuměn s tím, že Software není 
určen k použití a není vhodný k použití v provozech, kde selhání, zpoždění nebo nepřesnosti ve funkcionalitách, 
datech nebo obsahu Software může vést ke smrti, zranění nebo závažné škodě na majetku či životním prostředí.

7. 4. Odpovědnost Uživatele. Uživatel je povinen zajistit a odpovídá za to, že instalace a užití Software 
Uživatelem budou splňovat všechny požadavky, stanovené aplikovatelnými právními předpisy, zejména 
předpisy na poli pracovním, ochrany soukromí osob a ochrany osobních údajů.

7. 5. Omezení odpovědnosti. Safetica není odpovědná za jakoukoliv nepřímou škodu, způsobenou Uživateli, 
a to ani v případě, že Uživatel společnost Safetica na možnost vzniku nepřímé škody dopředu upozornil, 
zejména za ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo škodu vzniklou jako nepřímý důsledek užití 
Software. Safetica neodpovídá za nemateriální újmu Uživatele. V každém případě, bude-li Safetica povinna 
nahradit Uživateli jakoukoliv újmu, Strany se dohodly, že Safetica nahradí maximálně újmu ve výši licenčních 
odměn za licence k Software, zaplacených Uživatelem společnosti Safetica v posledních 12 (dvanácti) měsících 
předcházejících vzniku újmy.

7. 6. Povinnost instalovat bezpečnostní aktualizace. Uživatel je povinen instalovat všechny doporučené 
bezpečnostní aktualizace Software po jejich zveřejnění. Bezpečnostní aktualizace jsou zveřejněny 
upozorněním přímo v uživatelském rozhraní Software. V opačném případě Safetica nenese odpovědnost 
za škodu, způsobenou případnou chybou Software, která nastala po zveřejnění bezpečnostní aktualizace, 
zaměřené na odstranění této chyby. 
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7. 7. Povinnost dodržovat pravidla zabezpečení. Uživatel je povinen dodržovat společností Safetica 
doporučené best practices na zabezpečení Software. Best practices Safetica zasílá elektronicky Uživateli. 
Uživatel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobil sobě, společnosti Safetica nebo třetím osobám, ke které 
by nedošlo v případě dodržení best practices.

8. ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

8. 1. Chráněné informace. Chráněné informace jsou obchodní tajemství Stran, tj. konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se 
závody Stran, a které Strany zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, a ostatní důvěrné 
informace Stran, zejména (i) veškeré informace a dokumenty, vztahující se ke spolupráci Stran, včetně 
jakýchkoliv speciálních dohod mezi Stranami o licencování Software; (ii) ceníky, cenové politiky, faktury, obchodní 
plány a strategie, marketingové a reklamní záměry, vynálezy, zlepšovací návrhy, informace o zákaznících, 
partnerech či dodavatelích, know-how, vývojové či výrobní postupy; (iii) veškerá dokumentace, vztahující se 
k Software, včetně zdrojových a strojových kódů, veškeré výstupy ze Software, včetně analýz, grafů, statistik 
a doporučení, bezpečnostní kódy a hesla; (iv) osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s Podmínkami; (v) výše 
uvedené informace od zákazníků, partnerů či dodavatelů Stran; a (vi) informace, které Strana označí za důvěrné 
slovy „tajné“, „důvěrné“, nebo jinými slovy s obdobným významem. 

8. 2. Výjimky z chráněných informací. Chráněnou informací není informace, která je v době zpřístupnění nebo 
použití běžně dostupná veřejnosti. 

8. 3. Závazek mlčenlivosti. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech chráněných informacích a všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění neoprávněné osobě by mohlo ohrozit zabezpečení chráněných 
informací. Dodržením povinnosti mlčenlivosti se rozumí nesdělení a nezpřístupnění chráněných informací 
jakýmkoliv třetím osobám a jejich nepoužití k jiným účelům než účelům nezbytným pro spolupráci Stran 
v souvislosti s užíváním Software.

8. 4. Výjimky z mlčenlivosti. Porušením závazku mlčenlivosti není zpřístupnění nebo použití chráněné informace 
(i) s předchozím písemným souhlasem druhé Strany; (ii) z důvodu povinnosti, stanovené právním předpisem 
nebo uložené orgánem veřejné moci; (iii) pokud chráněná informace byla Straně známa z jiných zdrojů než 
od druhé Strany a nezískala ji porušením závazku mlčenlivosti; (iv) pokud chráněná informace byla v dispozici 
Strany před uzavřením této smlouvy; (v) konzultantovi, auditorovi, právnímu zástupci nebo jinému partnerovi 
Strany za předpokladu, že bude zavázán ke smluvní nebo zákonné mlčenlivosti o chráněných informacích 
v rozsahu alespoň jako podle tohoto článku; nebo (vi) pokud je to nezbytné v rámci spolupráce Stran. I pro 
zpřístupnění či použití chráněných informací podle tohoto odstavce však platí, že je tak Strana oprávněna 
udělat pouze v nezbytném rozsahu, a v případě výjimky podle bodu (ii) je povinna bez zbytečného odkladu 
o zpřístupnění či použití informovat druhou Stranu, není-li to v rozporu se zákonem.

9. OCHRANA SOUKROMÍ

9. 1. Zpracování osobních údajů. V případě, že bude Safetica poskytovat Uživateli instalaci, servis nebo údržbu 
Software, nebo bude Uživatel společnosti Safetica zasílat diagnostické údaje a chybové hlášky, může mezi 
Stranami docházet za těmito účely a za účelem odstraňování vad Software a jeho zlepšování ke zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, užívajících Software. Zpracování osobních údajů mezi Stranami se řídí zásadami 
ochrany soukromí, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti Safetica.
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10. SKONČENÍ SMLOUVY

10. 1. Způsoby skončení smlouvy. Licenční smlouva zaniká pouze dohodou Stran, skončením doby trvání 
licence (nebyla-li poskytnuta jako perpetuální), odstoupením od licenční smlouvy dle odstavce 10.2. anebo 
písemnou výpovědí dle odstavce 10.3.

10. 2. Odstoupení od smlouvy. Strany mají možnost odstoupit od licenční smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou Stranou. Má se za to, že Uživatel podstatně porušil licenční smlouvu, pokud je v prodlení se zaplacením 
jakékoliv společností Safetica oprávněně vyúčtované částky delším než 10 (deset) dnů, užil Software v rozporu 
s Podmínkami anebo více než jednou porušil závazek mlčenlivosti. Má se za to, že společnost Safetica 
podstatně porušila licenční smlouvu, pokud porušila záruku a neodstranila porušení v souladu s Podmínkami 
ani v přiměřené době poté, kdy ji o tom Uživatel písemně vyrozuměl. Odstoupení od licenční smlouvy vyžaduje 
písemnou formu a je účinné ode dne jeho doručení druhé Straně.

10. 3. Výpověď smlouvy. Kterákoliv Strana má právo licenční smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu 
s výpovědní dobou 3 (tři) měsíce. Výpověď vyžaduje písemnou formu. Výpovědní doba začíná běžet od měsíce 
následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé Straně.

10. 4. Účinky skončení smlouvy. Bez ohledu na důvod a způsob skončení licenční smlouvy náleží společnosti 
Safetica poměrná část sjednané licenční odměny za dobu, po kterou Uživatel užíval a/nebo mohl užívat 
Software. Po skončení smlouvy je Uživatel povinen okamžitě přestat užívat Software, odstranit Software 
ze všech zařízení, která užívá, a zničit všechny jeho rozmnoženiny. Skončením licenční smlouvy zaniká taktéž 
licence Uživatele ke všem dalším předmětům duševního vlastnictví, které byly Uživateli licencovány společností 
Safetica v souvislosti se Software, a Uživatel je povinen okamžitě je přestat užívat, odstranit je ze všech 
zařízení, která užívá, a zničit všechny jejich rozmnoženiny. Práva a povinnosti,sjednané v článcích 4.2., 4.3., 
4.5., 8, 9, 10 a 11 trvají i po skončení licenční smlouvy. Závazek mlčenlivosti trvá po celou dobu existence 
chráněných informací anebo do okamžiku, kdy se Strany tohoto závazku navzájem zprostí.

11. ZÁVĚRĚČNÁ UJEDNÁNÍ

11. 1. Jazyk. Podmínky byly sepsány v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi 
je rozhodující znění české. 

11. 2. Rozhodné právo. Všechny právní vztahy mezi Stranami, související s licencí k Software nebo 
Podmínkami, se řídí Českým právem.

11. 3. Rozhodčí doložka. Jakékoliv spory mezi Stranami se Strany zavazují vyřešit především smírně. Pokud 
nedojde ke smírnému vyřešení sporu:

11.  3. 1.  Všechny spory, vznikající z licenční smlouvy či v souvislosti s ní, kde žalobní nárok nepřesahuje CZK 
200 000 v den podání návrhu na zahájení sporu, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu;

11.  3. 2.  Ostatní spory vznikající z licenční smlouvy či v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení jedním či více rozhodci 
jmenovanými v souladu  s uvedenými pravidly. 
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Rozhodčí řízení podle odstavce 11.3.1. se bude konat v Praze, jinak se bude rozhodčí řízení konat v Londýně. 
Rozhodčí řízení bude probíhat v anglickém jazyce, nedohodnou-li se Strany jinak. Strany se dohodly, že rozhodčí 
řízení a záležitosti související s rozhodčím řízením budou důvěrné. Náklady řízení včetně odměny rozhodců 
uhradí Strana, která ve sporu podlehne.

11. 4. Doručování. Veškeré žádosti, oznámení či jiné zprávy, určené druhé Straně, se doručují na adresu druhé 
Strany, uvedenou v poslední zprávě, kterou Strana obdržela od druhé Strany, na webových stránkách druhé 
Strany nebo kterou má druhá Strana zapsanou ve veřejném rejstříku, pokud Podmínky pro konkrétní případ 
nestanoví jinak.

11. 5. Jazyk oznámení. Jakékoliv žádosti, oznámení či jiné zprávy, určené Stranám, budou Strany činit v českém 
nebo anglickém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. 

11. 6. Písemná forma. Písemná forma je dodržena i zasláním elektronické zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí. 

11. 7. Zveřejnění referencí. Safetica je oprávněna umístit obchodní název, logo, ochrannou známku či jakékoliv 
jiné obchodní označení Uživatele na své webové stránky do sekce referencí a použít je ve svých referenčních 
marketingových dokumentech.

11. 8. Zákaz přetahování partnerů. Strany souhlasí, že nebudou žádat ani radit jakýmkoliv stálým klientům, 
zákazníkům ani dodavatelům druhé Strany k odstoupení od, skončení, omezení nebo zrušení jejich spolupráce 
s druhou Stranou. 

11. 9. Vyšší moc. Strany považují za případ vyšší moci veškeré okolnosti nezávislé na vůli povinné Strany, které 
jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, zejména přírodní katastrofy, embarga, stávky (včetně plánovaných) 
a války. Nastane-li u Strany případ vyšší moci, který jí brání ve splnění svých povinností podle Podmínek, bez 
zbytečného odkladu oznámí písemně tuto skutečnost druhé Straně s uvedením doby, po jakou nebude moci 
plnit smlouvu. Případy vyšší moci nemají vliv na platební povinnosti kterékoliv Strany. 

11. 10. Zákaz postoupení. Žádná Strana není oprávněna postoupit licenční smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo 
či pohledávku z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

11. 11. Zákaz započtení. Žádné nároky, práva či pohledávky vyplývající z licenční smlouvy nemohou být 
započteny, nebude-li Stranami písemně dohodnuto jinak.

11. 12. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Podmínek 
nemá vliv na zbývající části Podmínek. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou 
či nevymahatelnou část Podmínek částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným 
obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé Strany.

11. 13. Úplná dohoda. Licenční smlouva je tvořena jen Podmínkami a písemnými dohodami, podepsanými 
oběma Stranami. Veškeré e-mailové zprávy a jiná korespondence mezi Stranami a projevy vůle Stran učiněné 
přede Dnem zahájení, jsou ve vztahu k textu licenční smlouvy irrelevantní. Strany výslovně přikazují při výkladu 
licenční smlouvy k těmto materiálům nepřihlížet.

11. 14. Třetí osoby. Třetí osobou je každá osoba, odlišná od společnosti Safetica a Uživatele. Strany prohlašují, 
že uzavřením smlouvy nezamýšlejí, aby z licenční smlouvy vznikala práva či povinnosti jakékoliv třetí osobě.
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11. 15. Vzdání se práva. Selhání nebo opomenutí kterékoliv Strany vymáhat jakákoliv svá práva z licenční 
smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna.

11. 16. Výhrada změny licenčních podmínek. Safetica je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit Podmínky, 
zejména v rozsahu omezení užití Software, ceny a platebních podmínek, systémových požadavků, záruky 
a odpovědnosti za vady, ujednání o volbě práva, pravomoci rozhodčích soudů a sudišti, to vše zejména 
v případě, kdy se změní licenční podmínky k předmětům duševního vlastnictví třetích stran, které jsou součástí 
Software, právní předpisy na poli ochrany soukromí, ceny dodavatelů společnosti Safetica nebo Safetica 
vyvine novou verzi Software. Změnu Podmínek oznámí Safetica na svých webových stránkách a elektronicky 
na poslední známou e-mailovou adresu Uživatele, prostřednictvím které komunikoval se společností Safetica. 
Neodmítne-li Uživatel změnu Podmínek do 1 (jednoho) měsíce ode dne odeslání oznámení Uživateli, přijímá 
změněné Podmínky. V případě, že Uživatel změněné Podmínky ve výše uvedené lhůtě odmítne, zakládá 
odmítnutí výpověď licenční smlouvy k Software s 2 (dvou) měsíční výpovědní dobou, po kterou se uplatní 
poslední Podmínky, odsouhlasené oběma Stranami. Oznámení o změně Podmínek je Uživateli za společnost 
Safetica oprávněn zaslat též pověřený Distributor.



PŘÍLOHA A

Distributor Je právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna dojednávat podmínky 
licence k Software za společnost Safetica. Touto osobou může být 
distributor, partner, reseller nebo jiná osoba, která k tomu byla oprávněna
společností Safetica. Seznam hlavních Distributorů je zveřejněn na adrese 
https://www.safetica.com/partneri. Pokud není třetí osoba na tomto 
seznamu, doporučujeme ověřit, zda je či není Distributorem dotazem na 
společnost Safetica.

Den zahájení Je den, kterým začíná běžet doba, po kterou byla poskytnuta Uživateli 
licence. Den zahájení je uvedený ve smlouvě, kterou Uživatel uzavřel se 
společností Safetica nebo Distributorem, a je taktéž shodně uvedený
v licenčním certifikátu, který Safetica vygenerovala pro Uživatele. 
V případě, že Uživatel sjednal trial licenci k Software, neobdrží licenční 
certifikát; v takovém případě je Den zahájení shodný se dnem účinnosti 
licenční smlouvy Uživatele k užívání Software na základě trial licence.

Software Je počítačový program společnosti Safetica s názvem Safetica DLP, 
Safetica Auditor, Safetica Mobile, Safetica Office Control, Safetica Auditor 
Terminal Server, Safetica DLP Terminal Server, Safetica Professional 
Services, Safetica DLP – MSP, Safetica Auditor – MSP, Safetica Mobile 
– MSP, Safetica Office Control – MSP, Safetica Auditor Terminal Server 
– MSP, Safetica DLP Terminal Server – MSP, nebo Professional Services. 
Podrobná specifikace Software je uvedena v Technické dokumentaci.

Stanice Je jeden osobní počítač, server, nebo mobilní zařízení vč. tabletu 
s podporovaným operačním systémem.

Technická dokumentace Je dokumentace, obsahující specifikaci Software. Uživatel obdržel 
Technickou dokumentaci před uzavřením licenční smlouvy od společnosti 
Safetica nebo Distributora, a je taktéž dostupná přímo ze Software.

https://www.safetica.cz/partneri

