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V nasledujúcom zozname sú uvedené dodatočné podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na konkrétne 
Produkty. Každá položka zoznamu Produktov obsahuje jednu alebo viac poznámok, ktoré sa vzťahujú na daný 
Produkt. Tieto poznámky dopĺňajú podmienky tejto Zmluvy. Pod zoznamom sú uvedené definície jednotlivých 
poznámok. Ak nie je v príslušnom Objednávacom dokumente uvedené inak, pre rozšírenie Produktu platí rovnaký 
rozsah používania ako pre daný Produkt. Okrem definícií v Rámcovej zmluve budú pre Podmienky používania 
konkrétneho Produktu platiť tieto definície: 
 

 „Autentifikácia― znamená použitie akéhokoľvek mechanizmu spoločnosti Esri, ktorý umožňuje prístup 
k lokalizačným službám Platformy ArcGIS. Pozri dokumentáciu k Bezpečnosti a Autentifikácii 
(https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) pre aktuálny zoznam 
mechanizmov Autentifikácie. 

 

Produkty pre stolné počítače (Desktopové) 
 ArcGIS Desktop (Advanced, Standard alebo Basic) (26) 
 ArcGIS Earth (20; 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3; 26) 
 

Serverové produkty 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Standard alebo Advanced (17; 21; 23; 31) 
 ▪ Workgroup Standard alebo Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server (Standard alebo Advanced) (31) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Basic (31; 39) 
 ▪ Server ArcGIS GIS Workgroup (Standard alebo Advanced) (26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 Servery ArcGIS Enterprise s ďalšou voliteľnou funkcionalitou: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server 

Standard (31) 
 Servery ArcGIS Enterprise Workgroup s voliteľnou funkcionalitou: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server 

Standard (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

Produkty pre vývojárov 

 Predplatné ArcGIS Developer Subscription 
 ▪ Všetky plány (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103) 
 ▪ Plány Builder, Professional, Premium alebo Enterprise (24, 26, 77, 92) 
 ▪ Plán Essentials (90) 
 ▪ ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET alebo Qt (16; 19) 
 ▪ Súprava a rozšírenia pre vývojárov ArcGIS Engine (16; 19; 22; 26) 
 ▪ ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK a Procedural Runtime (105; 19) 

 ArcGIS Maps SDK for Unity alebo Unreal Engine (15; 62; 64) 
 ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt alebo Swift (16;19) 
 ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64) 

 
 ArcGIS Runtime Deployment License pre Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt alebo Swift 
 ▪ Lite (15; 62; 64) 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 ▪ Basic alebo Standard (1; 14; 15; 18) 
 ▪ Advanced (14; 15; 18) 
 Licencia ArcGIS Engine Deployment License pre Windows/Linux a rozšírenia (15; 22; 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
 

Mobil 
 ArcGIS Navigator (14) 
 

Iné 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
 ArcGIS IPS(100; 101) 
 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud - bezplatný používateľ (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Site Scan pre licenciu ArcGIS Operator (32; 33) 
 ArcGIS GeoAnalytics Engine 
 ▪ Pripojené, dodatočné Core-Hours plány (103) 
 ▪ Odpojený plán (27, 102) 
 

Online služby 
 Predplatné za ArcGIS Online je k dispozícii prostredníctvom viacerých Predajných programov: 
 ▪ Komerčné použitie (maloobchod), podnikové zmluvy (EA) a programy pre verejnú správu (23; 66; 68; 69; 

70; 77; 82; 96; 103) 
 ▪ Vzdelávacie programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 ▪ Neziskové programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 Verejný plán (66; 68; 74; 75; 76; 80) 
 Zákazníci spadajúci do týchto kategórií majú nasledovné dodatočné práva: 
 ▪ Maloobchod (72) 
 ▪ Podnikové zmluvy (72) 
 ▪ Orgány verejnej moci (72) 
 ▪ Neziskové a mimovládne organizácie (72) 
 ▪ Programy pre tlač/médiá (72) 
 ▪ Vzdelávacie programy (71) 
 Predplatné ArcGIS AEC Project Delivery (83) 
 ArcGIS Velocity (103) 
 ArcGIS pre Microsoft Planetary Computer— Pro Machine (104) 
 

Poznámky pod čiarou: 
1. Nesmú sa použiť na úpravu aplikácie geodatabázy pre veľké podniky (enterprise geodatabase) 

prostredníctvom funkcie Priameho pripojenia (Direct Connect). 
2. Nie je určené na navigáciu. 
3. Licencované len na osobné nekomerčné použitie. 
4. – Obmedzené na 1 štvorjadrový server. 
 – Môže sa nainštalovať na samostatnom zariadení. 

5–10. Vyhradené. 
11. Aplikácie zostavené pomocou produktu ArcGIS AppStudio Developer Edition podliehajú podmienkam 

používania stanoveným pre licenciu ArcGIS Runtime Deployment License. 
12. Vyhradené. 
13. Poskytované ako Licencia na dva počítače (Due Use License). 
14. Môže sa použiť na navigačné účely. 
15. Poskytované v rámci Licencie na nasadenie (Deployment License). 
16. Zákazník môže používať sady SDK alebo rozhrania API na vytvorenie Aplikácií s pridanou hodnotou 

a distribuovať a poskytovať licencie na tieto Aplikácie s pridanou hodnotou svojim koncovým 
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používateľom alebo 3. stranám na ich používanie kdekoľvek, kde to nie je zakázané na základe 
exportných predpisov. 

17. Zákazník nesmie opätovne distribuovať knižnice Oracle Instant Client ani súvisiacu dokumentáciu, ktorá 
je súčasťou tohto Produktu. Oracle je oprávnenou treťou stranou z tejto Zmluvy výhradne s ohľadom na 
používanie knižníc Oracle Instant Client Zákazníkom. Zákon o jednotných informáciách z počítačových 
transakcií (UCITA) sa nebude vzťahovať na používanie knižníc Oracle Instant Client zo strany Zákazníka. 

18. Pri používaní licenčného reťazca ako technológie na aktivovanie licencie je potrebná licencia nasadenia 
na každú aplikáciu s pridanou hodnotou na používateľa a zariadenie. 

19. Licencia sa nemôže použiť na vývoj internetových alebo serverových Aplikácií s pridanou hodnotou. 
20. Poskytované ako Redistribučná licencia (Redistribution License). 
21. Pozri Rámcovú zmluvu https://www.esri.com/legal/software-license pre informáciu o dodatočných 

podmienkach používania Licencií pomenovaného používateľa (Named User Licenses). 
22. a. Koncový používateľ musí získať licenciu buď k softvéru ArcGIS Engine pre systém Windows/Linux 

alebo inému softvéru ArcGIS Desktop (Basic, Standard, or Advanced), ktorá mu poskytne právo 
spúšťať aplikáciu ArcGIS Engine na 1 počítači a 

 b. Na spustenie Aplikácií s pridanou hodnotou ArcGIS Engine sa nesmú používať rozšírenia ArcGIS 
Engine pre Windows/Linux v kombinácii so softvérom ArcGIS Desktop. Jednotlivý používateľ môže 
mať na 1 počítači nainštalovaných viacero Aplikácií ArcGIS Engine s pridanou hodnotou, ktoré bude 
oprávnený používať len tento koncový používateľ. 

23. Komunikácia medzi systémami 
a. Zákazník môže používať základné prihlásenie k službe (basic service login) na umožnenie 

jednosmernej komunikácie medzi systémami len v režime na čítanie, a to zo systému ArcGIS 
Enterprise alebo ArcGIS Online do iného enterprise business systému/systémov tretej strany 
v organizácii zákazníka. Zákazník môže používať Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa 
typu Viewer alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 1 na základné prihlásenie 
k službe, kým spoločnosť Esri neimplementuje skutočné prihlasovacie údaje k službe (service login). 
Konkrétne Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa typu Viewer alebo Prihlasovacie údaje 
pomenovaného používateľa úrovne 1 použité na základné prihlásenie k službe sa môžu použiť len 
na účely integrácie v rámci systémov a Pomenovaný používateľ ich nesmie použiť na prístup do 
systému. 

b. Zákazník môže používať štandardné prihlásenie k službe (standard service login) na umožnenie 
dvojsmernej komunikácie medzi systémami v režime na zapisovanie a čítanie medzi systémami 
ArcGIS Enterprise alebo ArcGIS Online a iným enterprise business systémom/systémami tretej 
strany v organizácii zákazníka. Zákazník môže používať Prihlasovacie údaje pomenovaného 
používateľa typu Editor (alebo vyššie) alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 
2 na štandardné prihlásenie k službe (standard service login), kým spoločnosť Esri neimplementuje 
skutočné prihlasovacie údaje k službe (service login). Konkrétne Prihlasovacie údaje pomenovaného 
používateľa typu Editor (alebo vyššie) alebo Prihlasovacie údaje pomenovaného používateľa úrovne 
2 použité na štandardné prihlásenie k službe (standard service login) sa môžu použiť na účely 
integrácie v rámci systémov a Pomenovaný používateľ ich nesmie použiť na prístup do systému. 

24. Softvér sa môže použiť len na účely vývoja, testovania a predvádzania prototypov Aplikácií s pridanou 
hodnotou a na vytváranie mapových medzipamätí (cache). Zákazník je oprávnený používať Aplikácie 
s pridanou hodnotou a mapové cache so serverovými licenciami ArcGIS Enterprise Staging Server 
Licenses a Deployment Server Licenses. Softvér a dáta sa môžu nainštalovať do viacerých počítačov na 
účely použitia akýmikoľvek Predplatiteľmi softvéru ArcGIS pre vývojárov (ArcGIS Developer Subscribers) 
s tarifou na úrovni Builder alebo vyššou, všetok ostatný softvér sa poskytuje v rámci licencie pre jedného 
používateľa. 

25. Rezervované. 
26. Geodatabáza je obmedzená na 10 gigabajtov dát Zákazníka. 
27. Nesmie sa používať na generovanie príjmu poskytovaním služieb tretím stranám. 
28. Použitie je obmedzené na 10 súbežných koncových používateľov aplikácií iných ako sú aplikácie ArcGIS 

Enterprise Workgroup alebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na 
používanie softvéru ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine a aplikácie tretích strán, ktoré sa pripájajú priamo 
ku ktorejkoľvek geodatabáze ArcGIS Enterprise Workgroup alebo ArcGIS GIS Server Workgroup. 
Počet pripojení z webových aplikácií nie je obmedzený. 

https://www.esri.com/legal/software-license
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29. Softvér vyžaduje podporovanú verziu SQL Server Express. Podporované verzie sú uvedené 
v systémových požiadavkách pre produkt na webovej stránke spoločnosti Esri. 

30. Použitie je obmedzené na maximálne 10 gigabajtov dát Zákazníka. Všetky komponenty musia byť 
nainštalované na jednom serveri. 

31. Zahŕňa Licenciu pre pasívnu záložnú inštaláciu (Failover License). 
32. Použitie tohto Softvéru nezahŕňa licenciu pilota (napr. FAA, EASA atď.) na prevádzku dronu. 
33. Zákazník môže na ukladanie Zákazníckeho obsahu (Customer Content), získaného alebo spracúvaného 

pomocou tohto Softvéru, používať len online úložisko poskytnuté s týmto Softvérom. 
34–38. Vyhradené. 

39. Vo vzťahu k softvéru ArcGIS GIS Server Basic a ArcGIS GIS Server Workgroup Basic nie sú povolené 
žiadne funkcie editovania dát, ktoré sú súčasťou produktu ArcGIS GIS Server. 

40–46. Vyhradené. 
47. Zákazník môže pre svojich koncových používateľov vyvíjať a distribuovať Aplikácie s pridanou hodnotou, 

ktoré používajú rozhranie Esri File Geodatabase API. 
48–61. Rezervované. 

62. Aplikácie s pridanou hodnotou sa musia používať spolu s ďalšími produktami spoločnosti Esri. 
63. Aplikácie s pridanou hodnotou pre webové nasadenie sa musia používať spolu s ďalšími produktami 

spoločnosti Esri. 
64. Technológie tretích strán sa môžu tiež použiť v spojení s Aplikáciami s pridanou hodnotou, pokiaľ sa tieto 

aplikácie používajú vždy spolu s ďalšími produktami spoločnosti Esri. 
65. Môže sa použiť len spolu s ďalšími Produktmi spoločnosti Esri. Technológie tretích strán sa môžu použiť 

aj v spojení so softvérom ArcGIS Earth, pokiaľ sa softvér ArcGIS Earth používa vždy spolu s ďalšími 
Produktmi spoločnosti Esri. 

66. Len zákazníci s aktívnym predplatnými Online služieb (Online Services) sú oprávnení ukladať výsledky 
geokódovania vygenerované službou World Geocoding Service. 

67. Obmedzené na 250 000 000 geokódov na ročné predplatné. 
68. Zákazník môže používať dáta dostupné pomocou služby Infographics Service len na účely zobrazovania 

a nesmie tieto údaje sprístupnené pomocou tejto služby ukladať. 
69. Môže sa použiť na akékoľvek obchodné účely organizácie Zákazníka. 
70. Môže sa použiť na účely vývoja a testovania pre organizáciu Zákazníka. 
71. Môže sa použiť na účely výučby vo vzdelávacích inštitúciách. 
72. Môže sa použiť na interné obchodné účely spoločnosti organizácie Zákazníka. 
73. Vyhradené. 
74. Môže sa použiť na osobné použitie. 
75. Zákazník môže povoliť použitie Aplikácií s pridanou hodnotou tretej strane len verejným zdieľaním takejto 

Aplikácie/Aplikácií pomocou Nástrojov na zdieľanie (Sharing Tools). Zákazník nesmie toto predplatné na 
Aplikáciu s pridanou hodnotou použiť na svoje vlastné interné obchodné účely, pokiaľ nie je vzdelávacou 
inštitúciou, ktorá používa Aplikáciu s pridanou hodnotou len na účely výučby, kvalifikovanou 
mimovládnou/neziskovou organizáciou alebo mediálnou alebo tlačovou organizáciou. 

76. Zákazník nemôže vytvárať súkromné skupiny ani byť členom žiadnych súkromných skupín. 
77. Zákazník môže poskytnúť tretím stranám zadarmo aplikácie s pridanou hodnotou, ktoré aktivujú len tretie 

strany pomocou licencií pomenovaného požívateľa ArcGIS Online alebo ArcGIS Enterprise. 
78. Zahŕňa Licenciu na nasadenie komerčnej aplikácie. 
79. Rezervované. 
80. Môže povoľovať registrovaným študentom vzdelávacej inštitúcie priamy prístup k Online službám (Online 

Services) a zdieľanie jedného predplatného medzi viacerými registrovanými študentami avšak len na 
účely výučby. 

81. Vyhradené. 
82. Pomenovaný používateľ môže vložiť svoje Prihlasovacie údaje do skriptu ArcGIS API pre Python len na 

účely automatizácie pracovného postupu, ktorý použije výhradne tento Pomenovaný používateľ, ktorého 
Prihlasovacie údaje sú vložené do skriptu. 

83. Zákazník musí použiť samostatné predplatné AEC Project Delivery pre každého svojho klienta („Klient―). 
Zákazník môže (i) použiť predplatné AEC Project Delivery Subscription výhradne na spoluprácu na 
projekte s Klientom a (ii) poskytnúť klientovi prístup Pomenovaného používateľa k predplatnému AEC 
Project Delivery Subscription, aby tak klientovi umožnil získať prístup k predplatnému AEC Project 
Delivery Subscription s cieľom spolupracovať na projekte, ktorý Zákazník uskutočňuje pre Klienta. 
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Klient nesmie používať licenciu Pomenovaného používateľa na žiadny iný účel. Za dodržiavanie týchto 
podmienok zo strany Klienta zodpovedá výhradne Zákazník, ktorý musí zabezpečiť, že po skončení 
projektu Klient prestane používať predplatné AEC Project Delivery Subscription. 

84. Vyhradené. 
85. Softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Hub sa môžu používať len na podporu komunitných 

iniciatív prevádzkovaných prostredníctvom v ArcGIS Hub. Zákazník môže umožniť tretím stranám, aby sa 
stali Pomenovanými používateľmi softvéru ArcGIS Hub len na účel zapojenia sa do komunitných činností. 
Zákazníci môžu umožniť zamestnancom, zástupcom, konzultantom alebo dodávateľom, aby sa stali 
Pomenovanými používateľmi softvéru ArcGIS Hub len na účel správy, konfigurácie, údržby a podpory 
komunitných iniciatív prostredníctvom softvéru ArcGIS Hub. Softvérové licencie a predplatné v rámci 
ArcGIS Hub nie je možné použiť žiadnym iným spôsobom. 

86. Zákazník môže používať softvérové licencie a predplatné v rámci ArcGIS Indoors len na využitie funkcií 
ArcGIS Indoors tak, ako sú zadefinované v dokumentácii k ArcGIS Indoors. Softvérové licencie 
a predplatné v rámci ArcGIS Indoors nie je možné použiť žiadnym iným spôsobom. 

87. Rezervované. 
88. Rezervované. 
89. Zákazník môže poskytnúť tretím stranám priamo alebo prostredníctvom svojich predajných kanálov 

Aplikácie s pridanou hodnotou, ktoré majú prístup k službám ArcGIS Platform location services pomocou 
autentifikácie. Všetky Aplikácie s pridanou hodnotou generujúce tržby musia používať Autentifikáciu pri 
prístupe k službám ArcGIS Platform location services. 

90. Zákazník môže mať v rámci svojej organizácie niekoľko predplatných na účely vývoja a testovania. 
Zákazník môže použiť vo svojej organizácii len jedno predplatné s nasadenými Aplikáciami s pridanou 
hodnotou. 

91. Migrácia aplikácie – vývojár, ktorý zostavil Aplikácie s pridanou hodnotou s: 
 a. Klientské API (vrátane JavaScript 4.x a Runtime SDK (akákoľvek verzia), REST, mapovacie knižnice 

spoločnosti Esri s otvoreným kódom, podporované mapovacie knižnice 3. strany s otvoreným kódom) 
musia používať lokalizačné služby ArcGIS Platform location services vo svojich aplikáciách do 
30. apríla 2022. 

 b. JavaScript 3.x API musia používať lokalizačné služby platformy ArcGIS Platform vo svojich 
aplikáciách do 31. decembra 2022 

92. Zákazník môže vytvoriť súkromné skupiny alebo byť členom súkromných skupín len v rámci vývoja 
a testovania predplatného ArcGIS Online Organization zahrnutého v predplatnom ArcGIS Developer 
Subscription. 

93. Rezervované. 
94. Rezervované. 
95. Rezervované. 
96. Zákazník môže používať služby ArcGIS Image len na interaktívny neprogramový prístup pre 

Pomenovaných používateľov. Programové používanie služieb ArcGIS Image (napr. dávková klasifikácia, 
hĺbkové učenie atď. alebo exportovanie objemov dát väčších ako 10 MB naraz) nie je povolené. 

97. Koncoví používatelia Zákazníka, ktorých Aplikácia s pridanou hodnotou od tretej strany požiada o API 
kľúč na použitie, musia vygenerovať takéto API kľúče pomocou predplatného ArcGIS Developer 
Subscription. APi kľúče vygenerované pomocou účtu ArcGIS Online nie sú v tomto prípade povolené. 

98. Vyhradené. 
99. Typy používateľov zahrnuté v softvéri ArcGIS Indoors Maps sú licencované len na použitie s cieľom 

povoliť kapacity definované v produktovej dokumentácii pre softvér ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors 
Spaces a ArcGIS IPS. 

100. Zákazník môže vyvíjať len Aplikácie s pridanou hodnotou na používanie používateľskými typmi, ktorí 
disponujú službou ArcGIS Indoors Maps s funkciou týkajúcou sa vnútorného mapovania, vyhľadania 
cesty, navigácie, smerovania alebo zistenia polohy. 

101. Licencia ArcGIS Indoors Spaces musí používať buď rezervácie Workspace Reservations alebo Space 
Planner. 

102. Každý Odpojený plán je obmedzený len na jeden produkčný klaster. 
103. Zahŕňa Online služby alebo kapacitu, ktorú je možné využiť pomocou modelu spotreby. Zákazník môže 

zakúpiť ďalšie možnosti predplatného podľa potreby, aby mohol pokračovať v používaní platných Online 
služieb alebo kapacity. Spoločnosť Esri upozorní správcu zákazníckeho účtu predplatného vopred 
o využití a exspirácii predplatného. Spoločnosť Esri si vyhradzuje právo pozastaviť prístup zákazníka 
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k Online službám alebo kapacite, ak využitie predplatného dosiahne 100 percent celkovej pridelenej 
predplatenej kapacity alebo Online služieb. Ak dôjde k povoleniu použitia prebytkov, spoločnosť Esri 
vystaví mesačnú faktúru a Zákazník zodpovedá za úhradu súvisiacich nákladov vo výške príslušných 
sadzieb. Spoločnosť Esri si vyhradzuje právo pozastaviť prístup Zákazníka k ponukám spoločnosti Esri, 
ak je Zákazník v omeškaní s platbou. Spoločnosť Esri bezodkladne obnoví prístup Zákazníka k svojim 
Ponukám, keď Zákazník uhradí platbu za prístup k Ponukám spoločnosti Esri. 

104. Pripojovacie súbory ArcGIS Cloud Store (súbory ASC) predinštalované na virtuálnych Strojoch Pro sa 
nesmú skopírovať alebo inak preniesť do žiadneho iného zariadenia. 

105. Zákazník môže využívať sady SDK alebo rozhrania API na vytvorenie Aplikácií s pridanou hodnotou 
a distribuovať a poskytovať licencie na tieto Aplikácie s pridanou hodnotou svojim koncovým 
používateľom na ich používanie kdekoľvek, kde to nie je zakázané na základe exportných predpisov. 

 




