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Licen�ní definice a pravidla 

 
 

Definice a licen�ní systém 
 
Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém “Propojení aplikací”, které umož�uje 
sd�lování informací mezi softwarovými aplikacemi t�etích stran a spole�nosti Oracle.  
 
$M Objem ro�ních transakcí: je definován jako 26.924.000,- CZK ve všech provedených nákupních objednávkách a 
všech dražbách provád�ných prost�ednictvím trhu Oracle Exchange Marketplace vámi/vaší spole�ností a ostatními b�hem 
daného roku licence Oracle Exchange Marketplace, bez ohledu na to, zda jakákoli tato aukce vedla k nákupní objednávce, 
za podmínky, že se aukce, která vedla k nákupní objednávce, v rámci Objemu ro�ních transakcí zapo�te jen jednou.  
 
 
Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Pro zákazníky užívající Technickou podporu 
jsou informace o tom, které produkty již byly p�eloženy do podporovaných jazyk� k dispozici na MetaLinku 
(http://metalink.oracle.com). Pokud jste nový zákazník, nebo nevyužíváte Technickou podporu kontaktujte Oracle Account 
Manažera pro získání dalších informací. 
 
Application User, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping 
User, Marketing User, Manufacturing User, Purchasing User, Telesales User: je definován jako osoba vámi oprávn�ná 
užívat p�íslušn� licencované aplikace – Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru �i na n�kolika serverech, bez 
ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn� užívá v kteroukoli danou dobu. Pokud licencujete Self Service Work 
Requests option spole�n� s EAM, musíte udržovat licence pro shodný po�et EAM licencovaných uživatel� a máte právo 
neomezeného p�ístupu pro zadání požadavku na práci, nahlížet na status tohoto požadavku a nahlížet na dopl�ující údaje 
všech zam�stnanc�. 
 
Application Read-Only User: je definován jako osoba vámi oprávn�ná využívat pouze dotazy �i zprávy v rámci 
následujících aplikací, na n�ž jste také získali non read-only licenci uživatele aplikace: Financials, Purchasing, Project 
Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing a Process Manufacturing. 
 
Case Report Form (CRF) Page (Stránka Formulá� výkazu p�ípadu): je definována jako “elektronický ekvivalent” toho, 
co by bylo celkovým po�tem fyzických papírových stran dálkov� vytvo�ených Programem (m��eno výhradn� v Programu 
jako Nástroje pro sb�r obdržených dat) b�hem 12 m�síc�. Není dovoleno p�ekro�it licencí krytý po�et CRF stran b�hem 12 
m�síc�, pokud od spole�nosti Oracle neobdržíte dodate�né licence pro CRF.   
 
Collaboration Program User: je definován jako osoba vámi oprávn�ná užívat Programy, které jsou nainstalovány na 
jednom serveru �i na n�kolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn� užívá v kteroukoli danou dobu. 
Z d�vodu výpo�tu množství uživatel� a množství licencí na Web Conferencing se Collaboration Program User ve vaší 
spole�nosti ur�í tak, že každý uživatel, který má právo zorganizovat, nebo hostovat web konferenci a ú�astnit se web 
konference; všichni externí ú�astníci k vaší spole�nosti, kte�í se ú�astní web konference nejsou p�edm�tem licen�ních práv. 
 
Compensated Individual (Odškodn�ná osoba): je definována jako osoba, jejíž odškodn�ní �i výpo�ty odškodn�ní jsou 
generovány Programy. Termín Odškodn�ná osoba zahrnuje, avšak neomezuje se na vaše zam�stnance, dodavatele, 
d�chodce a jakékoli další Osoby. 
 
Computer (Po�íta�): je definován jako po�íta�, na n�mž jsou instalovány Programy. Po�íta�ová licence vám umož�uje 
užívat licencované Programy na jednom ur�itém po�íta�i. 
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$M Cost of Goods Sold (Náklady na prodané zboží): jsou definovány  jako 26.924.000,- CZK v celkových nákladech na 
zboží, které spole�nost prodala b�hem da�ového roku. Pokud nejsou náklady na prodané zboží známy, budou se rovnat 
75% celkového výnosu spole�nosti.  
 
Electronic Order Line (Elektronická �ada Objednávek): je definována jako celkový po�et r�zných �ad objednávek 
elektronicky zadaných do Oracle Order Management, aplikací z jakéhokoli zdroje (nikoliv vloženy manuáln� licencovanými 
uživateli Order Management, Professoinal User 2003, nebo Professional User 2003 - External) b�hem 12 m�síc�. Toto 
zahrnuje �ady objednávek, které jsou vloženy elektronicky jako externí EDI, XML transakcí nebo jiných elektronických 
médií v�etn� nákupních objednávek získaných od Oracle a jiných aplikací. Není dovoleno p�ekro�it celkový po�et 
licencovaných Elektronických �ad Objednávek b�hem 12 m�síc�.  
 
Employee (Zam�stnanec): je definován jako váš aktivní zam�stnanec (Poznámka:  Hodnota t�chto aplikací se �ídí po�tem 
aktivních zam�stnanc�, a nikoli po�tem skute�ných uživatel�. Proto je t�eba p�i procesu získávání licencí na tyto aplikace 
zahrnout do objednávky všechny vaše zam�stnance.) 
 
Employee User (Zam�stnanecký uživatel): je definován jako zam�stnanec vámi autorizovaný k používání aplika�ních 
Program�, které jsou instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba 
Programy aktivn� používá v jakékoliv dané dob�. Vaše personální zdroje, které vyžadují p�ístup do Programu Oracle Self 
Service Human Resources nemohou získat oprávn�ní pro Zam�stnanecké uživatele, ale musí být oprávn�ni jako 
Profesionální uživatelé. Dále, zam�stnanci vaší technické podpory, kte�í vyžadují p�ístup do Programu Oracle iSupport 
nemohou získat oprávn�ní pro Zam�stnanecké uživatele, ale musí být oprávn�ni jako Profesionální uživatelé. 
 
Expense Report (Zpráva o nákladech): je definována jako celkový po�et zpráv o nákladech zpracovaných aplikací 
Internet Expenses b�hem 12 m�síc�. Není dovoleno p�ekro�it po�et zpráv o nákladech pokrytý licencí b�hem tohoto 
dvanáctim�sí�ního období.  
 
Field Technician (Terénní technik): je definován jako vývojá�, technik, zástupce �i jiná osoba, kterou vysíláte do terénu a 
která užívá Programy.  
 
Full Time Equivalent Student (FTE Student) (Ekvivalent studenta denního studia): je definován jako každý student 
denního studia zapsaný na vaší škole a každý externí student (student dálkového studia) zapsaný na vaší škole se po�ítá jako 
25% FTE Studenta. Definice studenta „denního studia“ nebo studenta „externího studia“ vychází z vaší vnit�ní sm�rnice 
nebo na�ízení. Jestliže po�et FTE Student� nevychází na celé �íslo, takové �íslo se zaokrouhluje na nejblížší celé �íslo 
pot�ebné pro ú�ely dodržení licen�ních požadavk�. 
 
Hosted Named User (Hostovaný pojmenovaný uživatel): je definován jako osoba, jež má vaše oprávn�ní k p�ístupu 
k hostovaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba využívá p�ístup k hostované služb� v kteroukoli danou dobu. 
 
iLearning Subscription: je definováno jako Internetové školící prost�edí, které je vám k dispozici podle podmínek této 
Smlouvy a pravidel spole�nosti Oracle pro poskytování  iLearning Subscription. Pravidla spole�nosti Oracle pro iLearning 
Subscription (Oracle’s iLearning Subscription Policies) jsou k dispozici na adrese: 
www.oracle.com/policies/ilearningpolicy.html, a mohou být spole�ností Oracle kdykoli aktualizována bez upozorn�ní.  
 
Implementing Services, Packaged Methods, Architecture Services, Accelerator Services, Assessment Services and 
Werkshops (Implementa�ní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akcelera�ní služby, Služby posouzení a 
Workshopy) 
Každá ze služeb Implementa�ní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akcelera�ní služby, Služby posouzení a 
Workshopy je poskytována na základ� prohlášení o závazcích pro každou jednotlivou nabídku a pravidel pro poradenské 
služby spole�nosti Oracle. Pravidla pro poradenské služby spole�nosti Oracle jsou k dispozici na adrese: 
www.oracle.com/consulting/policies/index.html?content.html a mohou se m�nit. 
 
Invoice Line (�ada faktur): je definována jako celkový po�et položek v �ad� faktur zpracovaných Programem b�hem 12 
m�síc�. Není dovoleno p�ekro�it licencí krytý po�et �ad Faktur b�hem 12 m�síc�, pokud od spole�nosti Oracle neobdržíte 
dodate�né licence pro �ady faktur.  
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Learning Credits: mohou být využity k získání školících produkt� a služeb za ceny uvedené v Oracle University online 
katalogu, uve�ejn�ném na adrese www.oracle.com/education za podmínek tam uvedených. Learning Credits mohou být 
využity pouze na produkty nebo služby za cenu uvedenou v ceníku platném v dob�, kdy jste objednali produkty �i služby a 
nemohou být použity na získání jiných produkt� �i služeb v rámci speciálních slev. Learning Credits platí po dobu 12 
m�síc� od data akceptování Vaší objednávky Oracle, s tím, že musíte záskat produkty nebo využít získané služby p�ed 
koncem tahoto období. Learning Credits m�žete využít pouze v zemi, ve které jste si je objednali, nemohou být využity jako 
forma platby pro další Learning Credits, nemohou být využity k nákupu samostatného produktu nebo služby. P�i využití 
Learning Credits pro objednání produkt� �i služeb použijete standardní objednávkové materiály spole�nosti Oracle. 
 
$M in Managed Assets (ve Správ� aktiv): je definován jako 26.924.000,- CZK souhrnu: (1) ú�etní hodnota investic 
kapitálových, finan�ních nebo jiných pronájm�, v�etn� rozdíl� vlastních �i �ízených pro ostatní, které jsou aktivní v 
Pragramech; plus (2) ú�etní hodnota aktiv provozních nájm�, vlastních �i �ízených pro ostatní, které jsou aktivní v 
Pragramech; plus (3) ú�etní hodnota p�j�ek, sm�nek, podmín�ných prodejních smluv a dalších pohledávek, vlastních �i 
�ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (4) ú�etní hodnota nevýd�le�ných aktiv, vlastních �i �ízených pro 
ostatní, které byla d�íve pronajaty a aktivní v Pragramech, v�etn� aktiv z �asov� ukon�ených pronájm� a uložených aktiv; 
plus (5) skute�né náklady akvit pronájmu a p�j�ek, vzniklých a aktivních v Programech, které byla prodána 
v p�edcházejících 12 m�sících. 
 
Membership:  je definován jako osoba vámi oprávn�ná p�istupovat k hosotvaným službám, bez ohledu na to, zda tato 
osoba tyto služby kdykoli využívá.  
 
Modul: je definován jako každá produk�ní databáze b�žící v Programu.  
 
Named User Plus (Pojmenovaný uživatel Plus): je definován jako osoba vámi oprávn�ná užívat Programy, které jsou 
instalovány na jednotlivém serveru �i na n�kolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn� užívá Programy v 
kteroukoli danou dobu. Za�ízení, které neobsluhuje �lov�k, bude ozna�eno jako Named User Plus uživatel� navíc ke všem 
osobám oprávn�ným užívat Programy, pokud má toto za�ízení p�ístup k Program�m. Užívá-li se multiplexní hardware nebo 
software (nap�. TP monitor nebo produkt Internetového serveru), je t�eba tento po�et stanovovat na vstupu multiplexního 
za�ízení. Automatické dávkování dat z po�íta�e do po�íta�e je povoleno. Jste odpov�dni za dodržení minimálních po�t� 
Named User Plus uživatel� pro Programy, tak jak je stanoveno v níže uvedené tabulce Licen�ních pravidel; v tabulce jsou 
uvedeny minimální po�ty  pro licencování Named User Plus uživatel� p�i�emž všichni uživatelé musejí být licencováni. 
 
Non Employee User-External (Nezam�stnanecký uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zam�stnancem, 
kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplika�ních Program�, které jsou 
instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy používá 
v jakékoliv dané dob�. 
 
 
OFD Agreement (Dohoda): je dohoda uzav�ená mezi Vámi a spole�ností Oracle (�i n�kterou z p�idružených spole�ností 
spole�nosti Oracle), na základ� které je možné n�které �i všechny vámi splatné �ástky dle p�íslušné objednávky splácet 
postupn�. 
 
Oracle University Online Library Service: Oracle University Online Library Service je Internetovým školícím 
prost�edím, které je vám k dispozici na základ� podmínek této Smlouvy a pravidel p�ístupu Oracle University Online 
Library Hosting Access Policy. Pravidla spole�nosti Oracle pro p�ístup do Oracle University Online Library  jsou 
k dispozici na adrese: www.oracle.com/education/oln/index.html?oln_policies.html; mohou být Oracle zm�n�ny �i 
aktualizovány  kdykoli i bez upozorn�ní. Tímto jste seznámeni, že musíte získat a aktivovat administratorský p�ístup a heslo 
pro využívání Oracle University Online Library Service, který je p�ístupný na internetové adrese: 
http://www.oracle.com/education/oln. �asová platnost pro využití Oracle University Online Library Service je jeden rok 
ode dne ú�innosti Vaší objednávky (s výjimkou Oracle University Premium Online Library Service, který je dostupný 
v kurzech a jazycích specifikovaných na: http://www.oracle.com/education/oln, pro které platí doba platnosti šest m�síc�  
od data ú�innosti objednávky). Na konci výše uvedené doby je možné Oracle University Online Library Service obnovit na 
další období o stejném rozsahu dle v dob� obnovy platných pravidel a cen pro Oracle University Online Library Service 
prost�ednictvím místn� p�íslušného odd�lení Oracle Education Sales. Pokud se rozhodnete neobnovit vaše oprávn�ní, 
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všechna oprávn�ní k používání Oracle University Online Library Service zanikají. Pro zamezení jakéhokoliv nedorozum�ní, 
Oracle nezaru�uje, že Oracle University Online Library Service bude poskytována bez p�erušení �i bezchybn�.  
 
Order Line (�ada objednávek): je definována jako celkový po�et položek �ady objednávek zpracovaných Programem 
b�hem 12 m�síc�. N�kolikanásobné vstupy položek �ady objednávek mohou být zakládány jako sou�ást jednotlivé 
zákaznické objednávky �i nabídky a mohou být také automaticky vygenerovány  aplikací Oracle Configurator. Není 
dovoleno p�ekro�it licenci krytý po�et �ad objednávek b�hem kteréhokoli dvanáctim�sí�ního období, pokud od spole�nosti 
Oracle neobdržíte dodate�né licence na �ady objednávek.  
 
Orders (Objednávky): p�edstavují celkový po�et r�zných objednávek na všechny Programy, které jsou sou�ástí 
Elektronických objednávek (Electronic Orders), vloženy elektronicky (nikoliv vloženy manuáln� oprávn�ným 
profesionálním uživatelem) prost�ednictvím EDI, XML, nebo jiných elektronických médií v�etn� nákupních objednávek 
obdržených od Oracle Nákup� (Oracle Purchasing) v pr�b�hu dvanáctim�sí�ního cyklu. Povolený po�et objednávek 
v pr�b�hu dvanáctim�sí�ního cyklu nesmí být p�ekro�en. 
 
Order Mangement User (Order Managemet uživatel): je definován jako osoba vámi oprávn�ná užívat p�íslušné 
licencované aplika�ní Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru �i na n�kolika serverech, bez ohledu na to, 
zda tato osoba aktivn� užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Order Management uživatelé jsou oprávn�ni manuáln� 
vkládat objednávky p�ímo do Program� s tím, že jakékoli elektronické vkládání objednávek z jiných zdroj� musí být 
licencováno samostan�.  
 
Person (Osoba): je definována jako váš zam�stnanec �i dodavatel, který aktivn� pracuje jménem vaší organizace, �i jako 
bývalý zam�stnanec, pro kterého systém �ídí jeden nebo více plán� výhod �i který je stále placen prost�ednictvím systému. 
Pro ú�ely �asu a Pracovní síly je Osoba definována jako zam�stnanec nebo dodavatel, jehož �as �i práce (dílo) nebo 
absence jsou �ízeny systémem. Pro ú�ely “�ízení zdroj� projektu” je Osoba definována jako jednotlivec, který se podílí na 
projektu. Pro ú�ely „Tnternet Time“ je osoba definována jako fyzická osoba, která ú�tuje �as na projektu prost�ednictvím 
aplikace. Celkový po�et licencí pot�ebných musí být založen na maximálním po�tu lidí zam�stnaných na plný i �áste�ný 
úvazek, jejichž záznamy jsou uloženy v systému.  
 
Ported Number (P�enositelné �íslo): je definováno jako telefonní �íslo, které koncovým uživatel�m z�stane i po p�epojení 
z jednoho poskytovatele služeb na jiného. Toto telefonní �íslo je uloženo v telefonní úst�edn� a je p�esouváno do další 
telefonní úst�edny.  
 
Primary Usage (Primární užívání): je definováno jako každý licencovaný uživatel aplikace následujících aplikací: 
Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing a Purchasing. Každý takový licencovaný 
uživatel se zapo�ítává pouze jednou na základ� primárního užívání. Musíte specifikovat, pro kolik Uživatel� chcete být  
licencováni v souvislosti s každou aplikací. Primární užívání jedné z aplikací uvedených výše poskytuje licencovanému 
Uživateli právo užívat n�které �i všechny aplikace uvedené výše, na n�ž máte licenci. Primární užívání vás neoprav�uje 
užívat ostatní aplikace, v�etn� rozší�ení �i možnosti v souvislosti s výše uvedenými aplikacemi.  
 
Procesor: je definován jako všechny procesory, na kterých jsou Programy spole�nosti Oracle instalovány a/nebo na kterých 
b�ží. K Program�m s licencí vztaženou k procesoru mohou mít p�ístup vaši vnit�ní uživatelé (v�etn� zástupc� a dodavatel�) 
a uživatelé t�etích stran. Healthcare Transaction Base Program lze licencovat  pouze na procesory, kde jsou výše uvedený 
licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umíst�ny a/nebo na kterých 
b�ží. Toto platí pouze z d�vodu ur�ení po�tu licencí nutných pro licencované Programy. iSupport, iStore a Configurator 
Program, lze licencovat  pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server 
(Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umíst�ny a/nebo na kterých b�ží. Toto platí pouze z d�vodu ur�ení po�tu 
licencí nutných pro licencované Programy; na základ� tohoto licen�ního oprávn�ní m�žete instalovat a/nebo spustit 
licencované Programy na procesorech kde Databáze Oracle (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition, ke které máte 
oprávn�ní k výkonu práva užití), je již instalována a/nebo b�ží. 
 
Professional User (Profesionální uživatel): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplika�ních Program�, 
které jsou instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy 
aktivn� používá v jakékoliv dané dob�. Pro ú�ely �ízení objednávek, Pokro�ilého ú�etnictví a Nákupu jsou Profesionální 
uživatelé oprávn�ni manuáln� vkládat objednávky p�ímo do t�chto Program�, ale jakékoli objednávky doru�ené nebo 
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vy�izované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií v�etn� nákupních objednávek obdržených 
od Oracle Nákup� (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn�. 
 
Professional User-External (Externí profesionální uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zam�stnancem, 
kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplika�ních Program�, které jsou 
instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy užívá 
v jakékoliv dané dob�. Pro ú�ely �ízení objednávek, Pokro�ilého ú�etnictví a Nákupu jsou Externí profesionální uživatelé 
oprávn�ni manuáln� vkládat objednávky p�ímo do t�chto Program�, ale jakékoli objednávky doru�ené nebo vy�izované 
elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií v�etn� nákupních objednávek obdržených od Oracle 
Nákup� (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn�. 
 
Professional User 2003 (Profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplika�ních 
Program�, které jsou instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba 
Programy aktivn� používá v jakékoliv dané dob�. Profesionální uživatelé 2003 jsou oprávn�ni manuáln� vkládat 
objednávky p�ímo do Program� s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Mangement z jiných zdroj� 
musí být licencovány samostatn�. 
 
Professional User 2003 – External (Externí profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba, která není vaším 
zam�stnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplika�ních 
Program�, které jsou instalovány bu� na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba 
Programy aktivn� používá v jakékoliv dané dob�. Externí profesionální uživatelé 2003 jsou oprávn�ni manuáln� vkládat 
objednávky p�ímo do Program� s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Management z jiných zdroj� 
musí být licencovány samostatn�. 
 
Programová dokumentace: je definována jako uživatelská p�íru�ka a p�íru�ka pro instalaci Programu.  
 
Purchase Line (Nákupní �ada): je definována jako celkový po�et položek �ady objednávek zpracovaných aplikací b�hem 
12 m�síc�.  N�kolikanásobné nákupní �ady mohou být vytvo�eny bu� na žádance nebo na nákupní objednávce, �i mohou 
být automaticky generovány ostatními aplikacemi Oracle. Pro ú�ely iProcurement jsou Nákupní �ady zapo�ítávány jako 
všechny �adové položky na schválených žádankách vytvo�ených v rámci iProcurement.  Pro ú�ely Purchasing Intelligence 
jsou Nákupní �ady zapo�ítávány jako �adové položky na nákupních objednávkách zpracovávaných prost�ednictvím 
aplikace. Toto nezahrnuje komunikaci v rámci jedné nákupní objednávky.  Pro každou aplikaci platí, že není dovoleno 
p�ekro�it licencí pokrytý po�et Nákupních �ad b�hem 12 m�síc�, pokud neobdržíte dodate�né licence pro Nákupní �adu od 
spole�nosti Oracle. Pro každý Program m�žete obdržet jiný po�et licencí pro Nákupní �ady (po�et Nákupních �ad pro 
iProcurement by mohl být nižší než v p�ípad�Purchasing Intelligence). 
 
  
$M in Revenue (z Výnos�): je definován jako 26.924.000,- CZK ve všech p�íjmech (p�íjmy z úrok� i ostatní p�íjmy) p�ed 
ode�tením výdaj� a daní, které vytvo�íte b�hem da�ového roku.  
 
RosettaNet Partner Interface Processes���� (PIPs����): znamenají obchodní procesy mezi obchodními stranami. Poskytují 
p�edkonfigurované systems-to-systems dialogy na bázi XML, které jsou d�ležité pro Aplikace E-Business Suite. Každý 
p�edkonfigurovaný PIP obsahuje obchodní dokument se slovníkem a obchodní proces s choreografií oznamovacího dialogu. 
 
Service Order Line (�ada servisních objednávek): je definována jako celkový po�et položek vstup� �ady servisních 
objednávek zpracovaných Programem b�hem 12 m�síc�. N�kolikanásobné vstupy položek �ady servisních objednávek 
mohou být zakládány jako sou�ást jednotlivé zákaznické objednávky �i nabídky.  Není dovoleno p�ekro�it licenci krytý 
po�et �ad servisních objednávek b�hem kteréhokoli dvanáctim�sí�ního období, pokud od spole�nosti Oracle neobdržíte 
dodate�né licence na �adu servisních objednávek.  
 
Subscriber (Ú�astník): je definován jako (a) pracovní telefonní �íslo pro všechna za�ízení p�ipojená pevnou linkou; (b) 
p�enosný mikrotelefon nebo pager, který jste aktivovali za ú�elem bezdrátové komunikace; (c) odbo�ka do domácnosti nebo 
za�ízení jinde než v domácnosti obsluhované poskytovatelem kabelových služeb; nebo (d) sí	ov� p�ipojený m��i� spot�eby. 
Celkový po�et Ú�astník� se rovná sou�tu všech typ� Ú�astník�. Pokud není vaše obchodní �innost definována v rámci výše 
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uvedených primárních definic Ú�astníka, bude Ú�astník definován jako každý p�ír�stek ve výši 26.924,- CZK Vašich 
hrubých ro�ních výnos� tak, jak byly oznámeny SEC ve vaší výro�ní zpráv� �i odpovídajícím ú�etním nebo oznamovacím 
dokumentu.  
 
Suite: je definována jako veškeré funk�ní softwarové komponenty popsané v dokumentaci k danému produktu.  
 
Technická podpora 
Pro ú�ely objednávky se Technická podpora skládá z p�edplacené služby pro aktualizace Program� (Update Software), 
podpory produkt� (Product Support) a/nebo dalších typ� Služeb ro�ní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li 
objednána, Technická podpora bude poskytována na základ� pravidel a podmínek pro Technickou podporu spole�nosti 
Oracle ú�inných v dob� poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvo�í sou�ást této Smlouvy, se 
mohou m�nit a mohou k nim být p�idávány další podmínky – p�ed vypln�ním objednávky jste povinni se s aktuáln� 
platnými pravidly pro p�íslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na 
internetové adrese: http://oracle.com/support/index.html?policies.html. Technická podpora, kterou získáte na základ� své 
objednávky, m�že být obnovena ro�n� p�edem, a po dobu prvních dvou let po získání licencí nevzroste výše poplatku o více 
než 5%  oproti výši poplatku v p�edchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky pln�ny partnerem spole�nosti Oracle, bude 
poplatek za Technickou podporu v prvním roce obnovy ve výši uvedené v objednávce; poplatek za Technickou podporu 
v druhém roce obnovení se nezvýší o více než  5% oproti výše poplatk� v p�edchozím roce. Rozhodnete-li se využívat 
Technickou podporu jen v souvislosti s n�kterými licencemi v rámci souboru licencí, avšak nikoli se všemi, je spole�nost 
Oracle oprávn�na vyžadovat, abyste ukon�ili užívání licencí, u nichž Technická podpora zanikla, a Vy jste povinni takové 
výzv� vyhov�t. V p�ípad�, že ukon�íte užívání Technické podpory pro �ást licencí, je spole�nost Oracle oprávn�na zm�nit 
výši ceny pro poskytování Technické podpory pro zbývající Vámi užívané licence. 
 
Spole�nost Oracle si vyhrazuje právo na ukon�ení podpory pro Programy. Ukon�ení podpory Vám bude oznámeno p�edem. 
Takovéto oznámení bude zve�ejn�no na internetové stránce spole�nosti Oracle ur�ené pro zákazníky Technické podpory, 
MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spole�nosti Oracle ur�ené pro zákazníky technické podpory), obsahující 
datum ukon�ení poskytování podpory,  informace týkající se Extended Assistance Support a Extended Maintanance Support 
a informace o možnostech migrace pro jednotlivé p�ípady. Oznámení o ukon�ení poskytování  podpory a jeho obsah m�že 
být zm�n�no; spole�nost Oracle bude dle pot�eby pr�b�žn� aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo 
aktuální internetové stránce spole�nosti Oracle ur�ené pro zákazníky technické podpory). 
 
Technical Reference Manuals (Technické manuály)  
Technické manuály (“TRM”) p�edstavují d�v�rné informace spole�nosti Oracle. TRM budete využívat výhradn� pro své 
vnit�ní operace související se zpracováním dat pro následující ú�ely: (a) implementace aplikací, (b) vytvá�ení rozhraní mezi 
ostatním softwarem a hardwarem a aplikacemi, a (c) budování rozší�ení aplikací. Neposkytnete, ani neumožníte poskytnutí 
nebo využití TRM jiným osobám pro jakékoli jiné ú�ely. Nebudete využívat TRM k vytvá�ení softwaru, který vykonává 
stejné nebo podobné funkce jako jakýkoli produkt spole�nosti Oracle. Souhlasíte, že (a) vynaložíte bu� alespo� stejné úsilí 
k ochran� d�v�rných materiál� obsažených v TRM jako vynakládáte na ochranu svých vlastních nejd�ležit�jších d�v�rných 
informací, nebo veškerou p�im��enou pé�i – dle toho, která z t�chto možností je významn�jší; (b) budete se svými 
zam�stnanci a zástupci uzavírat dohody, na základ� kterých bude zajišt�na ml�enlivost a chrán�na vlastnická práva t�etích 
osob, jako nap�íklad spole�nosti Oracle, a zadáte svým zam�stnanc�m a zástupc�m pokyny v souvislosti s požadavky 
týkajícími se TRM; (c) omezíte odhalování TRM na ty své zam�stnance a zástupce, kte�í TRM pot�ebují pro ú�ely, ke 
kterým jsou ur�eny; (d) budete TRM vždy uchovávat ve svých provozovnách a kancelá�ích; a (e) neodstraníte ani nezni�íte 
žádná ozna�ení týkající se majetkových práv a d�v�rného charakteru t�chto materiál� uvedená na TRM. Spole�nost Oracle 
si vyhrazuje veškeré nároky, autorská práva a další majetková práva v souvislosti s TRM. TRM jsou vám poskytovány 
v kone�né podob� bez jakýchkoli záruk. Na základ� ukon�ení p�estanete p�íslušné TRM užívat a navrátíte �i zni�íte 
všechny jejich kopie. 
 
Trainee (Školená osoba): je definována jako zam�stnanec, dodavatel, student nebo jiná osoba, která má záznam 
v Programu.  
 
Workstation (Pracovní stanice): je definována jako klientský po�íta�, z n�hož je možné získat p�ístup k Program�m, bez 
ohledu na to, kde je daný Program nainstalován. 
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Ur�ení termín� 
 
Neuvádí-li vaše licence pro daný Program konkrétní termín, je její platnost trvalá a nevyprší, pokud nebude ukon�ena tak, 
jak dále stanoví Smlouva. 
 
1,2,3,4,5-leté období: Licence pro daný Program na 1,2,3,4 nebo 5-leté období za�ne platit v den ú�innosti objednávky a 
bude platit po dobu  specifikovaného období.  Po uplynutí specifikovaného období platnost licence zaniká.  
 
1-leté Hostované období: Licence pro daný Program na 1-leté Hostované období za�ne platit v den ú�innosti objednávky a 
bude platit po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Programová licence uvád�jící 1-leté 
Hostované období smí být použita jen pro poskytování hostování internetových služeb. 
 
Ro�ní podmínky Hostování spole�nosti Oracle: Programová licence, která specifikuje Ro�ní podmínky Hostování 
spole�nosti Oracle po�íná dnem ú�innosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Programová licence zaniká uplynutím 
jednoho roku. Programová licence, která specifikuje Ro�ní podmínky Hostování spole�nosti Oracle musí být hostována 
prost�ednictvím Oracle.com p�es Po�íta�ové a Administrativní služby. 
 
1-leté P�edplatné: Programová licence, která specifikuje 1-leté P�edplatné po�íná dnem ú�innosti objednávky a trvá po 
dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. 
 
 
 
Licen�ní pravidla 
 
Pokud získáte Named User Plus uživatele na Programy uvedené níže, musíte dodržovat následující uživatelská minima a 
uživatelská maxima: 
 

Program Minimum pojmenovaných uživatel� 
Oracle Database Enterprise Edition  25 Named User Plus uživatel� na 

Procesor 
Rdb Enterprise Edition 25 Named User Plus uživatel� na 

Procesor 
CODASYL DBMS 
 

25 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

Message Broker 10 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

Top Link 10 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

Internet Application Server Java Edition 10 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

Internet Application Server Standard Edition 10 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

Internet Application Server Enterprise Edition 10 Named User Plus uživatel� na 
Procesor 

 
Program Maximum Named User Plus uživatel� 
Personal Edition 1 Named User Plus na databázi 

 
 
 
 
Jste odpov�dní za to, že nebudou porušena následující omezení: 
• Oracle Database Standard Edition smí být užívána pouze na za�ízeních, která jsou schopná pracovat maximáln� se 

�ty�mi procesory. 
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• Oracle Standard Edition One m�že být použita pouze na za�ízeních, které mají možnost využít maximáln� jeden 
procesor. 

• Po�et licencí pro Enterprise Edition option, Enterprise Manager a Rdb Server option musí odpovídat po�tu licencí 
p�íslušné databáze.   

• Po�et licencí pro Internet Application Server Enterprise Edition option musí odpovídat po�tu licencí p�íslušného 
Internetového serveru (Application Server). 

• Aplika�ní licen�ní p�edpoklady jak jsou uvedeny v Application Licensing Table umíst�ném na: 
http://www.oracle.com/corporate/pricing/application_licensing_table.pdf. 

 
Failover: Vaše licen�ní oprávn�ní k Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnuje právo k užití 
databáze na nelicencovaném náhradním po�íta�i, v prost�edí Failover, v rozsahu maximáln� deseti jednotlivých dn� 
v kalendá�ním roce. Jakékoli užití nad rámec uvedený v p�edchozí v�t� musí být licencováno (uzav�ena samostatná smlouva 
o oprávn�ní k výkonu práva užití) shodn� a dle stejné metriky užité pro licencování Oracle Database. 
 
Testování: Pro ú�ely test� fyzických kopií backup, Vaše licence Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard 
Edition) zahrnují právo použít databasy na nelicencovaném po�íta�i nejvýše �ty�ikrát, p�i�emž nesmí p�esáhnout 2 dny 
testování v kalendá�ním roce. 


