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Funkce ESET HOME
ESET HOME představuje rozcestník pro přístup k většině ESET online služeb určených pro
domácí uživatele.
Součástí portálu ESET HOME jsou níže uvedené funkce a služby:

Správa zařízení
Správa zařízení vám umožňuje přístup k informacím o zařízeních, na nichž máte
nainstalované produkty ESET připojené k účtu ESET HOME, zařízeních aktivovaných licencemi
spravovanými ve vašem účtu, stejně jako deaktivovat produkty ESET na připojených
zařízeních.
• Online nápověda ke správě zařízení

Správa licencí
V této části máte k dispozici základní informace o všech svých licencích. U každé z nich je
uveden štítek reprezentující její stav, datum platnosti, počet aktivovaných zařízení a případně
upozornění na její nadužívání nebo oznámení týkající se konce platnosti. Dále zde naleznete
možnosti pro jejich sdílení s členy rodiny nebo přáteli.
• Online nápověda ke správě licencí

ESET Anti-Theft
ESET Anti-Theft je speciální funkce dostupná v bezpečnostních produktech ESET určených pro
domácí uživatele. ESET Anti-Theft používá moderní technologie, jako je vyhledávání podle IP
adresy, zachycení snímků z webové kamery, ochrana uživatelských účtů nebo sledování
zařízení. Tato funkce pomáhá správním orgánům lokalizovat váš počítač nebo mobilní
zařízení v případě jeho ztráty nebo odcizení. Jakmile funkci ESET Anti-Theft v produktu ESET
zapnete, zařízení bude připojeno k portálu ESET HOME a vy budete moci sledovat aktivitu na
svém počítači nebo mobilním zařízení pohodlně prostřednictvím internetového prohlížeče
nebo mobilní aplikace.
ESET Anti-Theft je služba, kterou si můžete aktivovat v níže uvedených produktech:
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• ESET Smart Security Premium (Windows)
• ESET Internet Security (Windows)
• ESET Mobile Security (Android)

Online nápověda k funkci ESET Anti-Theft

ESET Parental Control
Webové rozhraní k produktu ESET Parental Control spolupracuje se stejnojmennou aplikací,
která je určená pro ochranu vašich dětí před kybernetickými hrozbami číhajícími na jejich
telefonech a tabletech. ESET Parental Control je samostatná aplikace pro Android zařízení,
která komunikuje s portálem ESET HOME. Prostřednictvím portálu můžete monitorovat online
aktivitu svých dětí, ať již z webového rozhraní v internetovém prohlížeči nebo přímo z
aplikace ESET Parental Control ve svém mobilním zařízení.
• Online nápověda k funkci ESET Parental Control

ESET Password Manager
ESET Password Manager je součástí produktu ESET Smart Security Premium. Jedná se o
správce hesel, který chrání vaše osobní údaje a pamatuje si hesla za vás. Dále obsahuje
funkci pro automatické vyplňování formulářů, čímž šetří váš čas. Úložiště hesel pro sebe,
členy rodiny nebo přátele vytvoříte pouhým zadáním e-mailové adresy. Díky ESET Password
Manager budete mít všechna hesla na jednom místě.
ESET Password Manager je dostupný jako samostatná aplikace pro Android a iOS zařízení, a
jako rozšíření do internetového prohlížeče.
• Online nápověda k funkci ESET Password Manager

Abyste mohli využívat funkce, které portál ESET HOME nabízí, je nutné si nejprve účet
ESET HOME vytvořit.

Aplikace ESET HOME
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Stáhněte si aplikaci ESET HOME

Po dokončení instalace si vytvořte účet ESET HOME nebo se přihlaste.

Srovnání webového portálu a aplikace ESET HOME
Aplikace pro
Android

Aplikace pro
iOS

Seznam připojených zařízení, bezpečnostní stav a správa ✔

✔

✔

Seznam licencí, jejich správa a sdílení

✔

✔

✔

Stahování produktu ESET

✔

✔

✔

Prodlužování platnosti licencí

✔

✔

✖

Zabezpečení, licence a oznámení v účtu

✔

✔

✔

ESET Anti-Theft

✔

✖

✖

ESET Parental Control pro Android

✔

✖*

✖

ESET Password Manager

✔

✖

✖

PIN a ověření pomocí biometrických údajů

✖

✔

✔

Co je nového?

✔

✔

✔

Hlášení událostí a zpětná vazba

✔

✔

✔

Nastavení účtu

✔

✔

✔

Informační kanál o aktivitách

✔

✔

✔

Funkce

Webový
portál

*) ESET Parental Control pro Android je samostatná
aplikace.
Nastavení aplikace
Pro nastavení jazyka a push notiﬁkací ťukněte na tlačítko menu

> Nastavení aplikace.

Jazyk aplikace – v této části si můžete zvolit jeden ze 40 světových jazyků, ve kterém
chcete aplikaci používat.
Chci dostávat push notiﬁkace – zapněte si nebo vypněte možnost zasílání krátkých zpráv
a upozornění na vaše zařízení (souvisejících s vašimi licencemi a zařízeními) prostřednictvím
aplikace ESET HOME.
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Požadavky a omezení
Webový portál ESET HOME a aplikace pro Android a iOS jsou k dispozici pouze od konkrétní
verze softwaru, jak je uvedeno v tabulce níže.
Produkt

Systémové požadavky

Webový portál ESET HOME

Google Chrome verze 60 a novější
Microsoft Edge (verze Chromium) verze 79 a novější
Mozilla Firefox verze 63 a novější
Safari verze 10.1 a novější

Aplikace ESET HOME pro Android Android verze 5.0 a novější
Aplikace ESET HOME pro iOS

iOS verze 13 a novější

Kompatibilita portálu ESET HOME s produkty ESET závisí na
jejich verzi. V tabulce níže uvádíme minimální podporované
verze.
Produkt

Verze

ESET NOD32 Antivirus
ESET Internet Security
verze 14.1 a novější
ESET Smart Security Premium
ESET Mobile Security

verze 6.3 a novější

Licenční omezení
Počet licencí na jeden účet je omezen na 10.
Pokud chcete spravovat vyšší počet licencí a zařízení, doporučujeme přejít na ﬁremní
produkty ESET a pro správu licencí používat ESET Business Account.

Zapomněli jste heslo k účtu ESET HOME?
Řešíte problém s přístupovým heslem?
• Mé uživatelské jméno, heslo nebo licenční klíč nejsou funkční (článek nemusí být dostupný ve
všech jazycích).
• Jak resetovat heslo chránící přístup do nastavení v domácích produktech ESET pro Windows.
• Obnovení hesla k účtu ESET HOME (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Nemohu nalézt své přihlašovací údaje k účtu ESET HOME
1. Přejděte na ESET HOME.
2. Do prázdného pole zadejte svou e-mailovou adresu, kterou přistupujete k účtu ESET HOME.

4

3. Klikněte na Odeslat.
4. Po odeslání obdržíte do e-mailové schránky zprávu s odkazem ke svému účtu ESET HOME a s
instrukcemi pro reset hesla.
5. Přihlaste se do své e-mailové schránky, otevřete si e-mail Žádost o změnu hesla – ESET HOME.
6. Pro úspěšné dokončení postupujte podle zaslaných instrukcí. Přesměrujeme vás zpět k ESET
HOME.
7. Do prázdného pole zadejte nové heslo a v dalším poli jej potvrďte. Pro dokončení klikněte na
tlačítko Potvrdit změnu.

Potřebuji získat heslo pro přihlášení do aplikace
1. Otevřete si na svém telefonu aplikaci ESET HOME.
2. Ťukněte na Přihlásit se.
3. Ťukněte na Zapomněl jsem heslo.
4. Do prázdného pole zadejte svou e-mailovou adresu, kterou přistupujete k účtu ESET HOME a
ťukněte na Odeslat.
5. Přihlaste se do své e-mailové schránky, otevřete si e-mail Žádost o změnu hesla – ESET HOME.
6. Pro úspěšné dokončení postupujte podle zaslaných instrukcí. Přesměrujeme vás zpět k ESET
HOME.
7. Do prázdného pole zadejte nové heslo a v dalším poli jej potvrďte. Pro dokončení klikněte na
tlačítko Potvrdit změnu.

Pro zobrazení průvodce, jak obnovit heslo k účtu ESET HOME krok za krokem, přejděte na
článek ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Neobdržel jsem žádný e-mail s instrukcemi pro obnovení
hesla
V tomto případě postupujte podle následujících kroků:
1. Ujistěte se, že zadáváte správnou e-mailovou adresu, kterou jste použili při vytváření účtu ESET
HOME nebo aktivaci technologie ESET Anti-Theft. Z bezpečnostních důvodů vás portál ESET HOME
neupozorní, jakou e-mailovou adresu jste při registraci zadali.
2. Zkontrolujte:
• Ve své e-mailové schránce zkontrolujte složku Spam i Koš.
• Zkontrolujte jakoukoli další sekundární složku pro příjem pošty. Ve svém poštovním klientovi si
označte adresu info@product.eset.com jako důvěryhodnou.
• Uživatelé Gmailu: zkontrolujte, prosím, také složku Promoakce Jak se dostanu do složky
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Promoakce?
a.Otevřete si internetový prohlížeč a přihlaste se ke svému Gmail účtu.
b.Pokud složku Promoakce nemáte zobrazenou v horní liště, klikněte v levé nabídce na položku (Více
>) Kategorie.
c.Vybere složku Promoakce a klikněte na tlačítko Uložit.
3. Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Odeslat. Je nutné zadat e-mailovou adresu,
kterou jste použili při vytvoření účtu ESET HOME.
4. Pokud se vám nedaří vyřešit potíže svépomocí, kontaktujte Technickou podporu ESET.

Často kladené otázky
Kategorie často kladených otázek:
• Aplikace
• Účet
• Licence
• Zařízení

Aplikace
Zapomněl jsem PIN k aplikaci ESET HOME
Pokud jste zapomněli PIN k aplikaci ESET HOME, aplikaci odinstalujte a znovu nainstalujte.
Odinstalováním aplikace ESET HOME nepřijdete o žádná data.

Co je "push notiﬁkace"?
Push notiﬁkace jsou krátké zprávy, které se zobrazují na mobilním zařízení.

Jsou aplikace a portál ESET HOME bezplatné?
Ano, použití ESET HOME je zcela zdarma.

Účet
Nechci dostávat speciální nabídky. Jak se mám odhlásit z odběru?
V aplikaci ESET HOME ťukněte na menu nebo v portálu klikněte na uživatelské jméno,
přejděte do části Můj účet a odškrtněte pole u možnosti Chci prostřednictvím elektronických
kanálů…
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Na konci každého newsletteru od společnosti ESET najdete tlačítko Zrušit odběr.

Co se stane s mými zařízeními, pokud zruším účet ESET HOME?
Zařízení budou odpojena od ESET HOME, ale licence zůstanou aktivované a ochrana zařízení
bude zachována. Sdílená ochrana a další sdílené služby budou ale deaktivovány.

Obdržel jsem hlášení: "Zaznamenali jsme neobvyklé přihlášení do vašeho
účtu. Prosím, zkontrolujte všechna přihlášená zařízení." Co bych měl dělat?
Pro zlepšení zabezpečení účtu, ESET HOME detekuje IP adresu přihlášeného
zařízení. Pokud se IP adresa změní, obdržíte výše uvedenou zprávu. Může to
znamenat, že se někdo přihlásil k vašemu účtu z jiného zařízení nebo se
změnila vaše IP adresa. Pokud máte dynamickou IP adresu nebo nemáte
statickou IP adresu, může se vaše IP adresa každý den měnit v závislosti na
vašem poskytovateli internetu a jeho zásadách.
V historii přihlášení mám místa, na kterých jsem nikdy nebyl.
Určení polohy podle geolokace je vázané na přidělené geograﬁcky umístěné IP adresy.
Oznámená poloha nemusí souhlasit s fyzickou polohou, kde došlo k přihlášení do vašeho účtu
ESET HOME. Poloha určená geolokací závisí na IP adrese poskytovatele internetu.

Licence
Kde je ESET License Manager?
ESET License Manager je součástí portálu ESET HOME.

Co dělat v případě, kdy je licence nadužívána nebo zneužitá?
Přečtěte si kapitolu Co dělat v případě, kdy je licence nadužívána?

Co dělat v případě, kdy je u mé licence zobrazen stav "Čekám na ověření"?
Pokoušíte se ověřit svou licenci pomocí odkazu e-mailové zprávy déle než 1 hodinu po
obdržení. Ve svém účtu ESET HOME v části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence >
Otevřít správu licence a přejděte dolů na Znovu zaslat ověřovací e-mail.

Je licence ESET zdarma?
Plné verze licencí pro produkty ESET jsou placené. Pokud zvažujete nákup bezpečnostního
produktu ESET, ale ještě nejste rozhodnuti, můžete využít bezplatnou zkušební verzi.
Na internetu existují zdroje, které vám mohou poskytnout licenční klíče ESET "zdarma", ale
pamatujte:
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• Kliknutí na reklamu "Licence ESET zdarma" může ohrozit váš počítač nebo zařízení a může vést
k inﬁkování malwarem. Malware může být skryt i v neoﬁciálních videích na YouTube, webech,
které zobrazují reklamy a vydělávají peníze na základě vašich návštěv atd. Obvykle se jedná o
past.
• ESET může a umí deaktivovat pirátské licence.
• Použití pirátského licenčního klíče není v souladu s Licenčním ujednáním s koncovým
uživatelem, které instalací produktu ESET přijímáte.
• Licence ESET nakupujte pouze prostřednictvím oﬁciálních kanálů, jako jsou www.eset.com,
distributoři nebo prodejci ESET (nekupujte licence z neoﬁciálních webů třetích stran, jako jsou
eBay, nebo sdílené licence od třetích stran).
• Stahování produktu ESET je zdarma, ale aktivace během instalace vyžaduje platný licenční klíč
ESET (produkt můžete nainstalovat, ale bez aktivace nebude fungovat).
• Nesdílejte svoji licenci na internetu ani na sociálních médiích (mohla by se rozšířit).

Další časté dotazy k licencování
Často kladené otázky týkající se licencí k domácím produktům ESET najdete v článku ESET
Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Zařízení
Pokud mám více licencí, kde si mohu zobrazit, kolik zařízení mám chráněno a
jakou licencí?
V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence > Otevřít správu licence. V části Zařízení
najdete všechna zařízení chráněná konkrétní licencí. Uvidíte zde pouze zařízení připojená k
účtu ESET HOME.

Své zařízení nevidím v části Zařízení, ale je plně chráněno.
Vaše zařízení je pravděpodobně aktivováno licencí, která není přidána v části Licence. Po
přidání licence do portálu ESET HOME bude vlastníkovi licence odeslán e-mail s odkazem pro
potvrzení vlastnictví. Je na majiteli licence, zda vám umožní její správu.

Jak mohu odpojit zařízení, ale nedeaktivovat ochranu?
Chcete-li zařízení pouze odpojit od ESET HOME, proveďte to přímo ve svém produktu ESET.
Pokud nejste vlastníkem účtu ESET HOME, požádejte vlastníka licence o odpojení zařízení.

Jak mohu připojit své zařízení ke svému účtu ESET HOME?
Přečtěte si informace uvedené v kapitole Přidání zařízení.
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Jaký je rozdíl mezi skupinou připojených zařízení, skupinou chráněných
zařízení a stavem Chráněno a Nepřipojeno u zobrazených zařízení?
Zobrazte si část Licence

U Licence může být zařízení součástí skupiny se speciﬁckým stavem.
• Připojená zařízení – skupina všech zařízení, která jsou aktivována licencí a připojena k účtu ESET
HOME. Pokud je vaše zařízení připojeno k účtu ESET HOME a bez problémů, stav u zařízení je
Chráněno.
• Chráněno – skupina všech zařízení, která jsou aktivovaná licencí ESET a jsou jí chráněná, ale k
účtu ESET HOME, ve kterém je licence spravovaná, nejsou připojená.
• Nepřipojeno – stav, který říká, že je zařízení chráněné vámi spravovanou licencí ESET, ale není k
vašemu účtu ESET HOME připojené. Pro změnu stavu Nepřipojeno připojte zařízení k účtu ESET
HOME po instalaci produktu ručně.
Zobrazte si část Zařízení

V Zařízeních se zobrazují pouze ta, která jsou k vašemu účtu ESET HOME připojená.
Zařízení jsou zobrazena v seznamu a mají speciﬁcký stav:
• Zařízení bez problémů
• Chráněno – stav, kdy je zařízení chráněné a připojené k vašemu účtu ESET HOME. Zařízení
nepřipojená k vašemu účtu ESET HOME v této části nenaleznete.
• Vyžadována pozornost – stav, který značí varování nebo důležitou informaci.

Správa účtu ESET HOME
Abyste mohli spravovat svůj účet ESET HOME, je třeba se přihlásit.
Pokud ještě nemáte účet ESET HOME, klikněte na Vytvořit účet. Pro zobrazení podrobných informací
týkajících se vytvoření účtu ESET HOME využijte jeden z níže uvedených odkazů:
• Postupujte podle instrukcí uvedených v kapitole Vytvoření nového účtu ESET HOME.
• Přečtěte si článek v ESET Databázi znalostí s detailním popisem použití domácího produktu ESET
na platformě Windows (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).
• Přečtěte si článek v ESET Databázi znalostí s detailním popisem použití produktu ESET Mobile
Security (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Jak je z diagramu patrné, vytvoření účtu ESET HOME je rychlé a zcela zdarma.
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Svůj účet ESET HOME můžete spravovat také prostřednictvím aplikace:

Zaškrtněte možnost Trvalé přihlášení pro zapamatování přihlašovacích údajů k ESET HOME
a automatickému přihlášení v budoucnu. Tuto možnost nedoporučujeme, pokud k ESET HOME
přistupujete z počítače nebo zařízení, které není vaše. Pro využití této možnosti je třeba mít v
prohlížeči povolené cookies.

Vytvoření nového účtu ESET HOME
Nový účet ESET HOME si můžete vytvořit na webové stránce home.eset.com, v aplikaci ESET
HOME, během aktivačního procesu v hlavním okně produktů ESET pro domácnosti na
platformě Windows, prostřednictvím aplikace ESET Parental Control nebo ESET Mobile
Security.
Pro zajištění funkčnosti technologie ESET Anti-Theft v produktech na platformě Windows a
Android, aplikace ESET Parental Control pro Android a ESET Password Manager, je nutné
založit si účet ESET HOME. Tento účet si můžete vytvořit i pomocí přihlášení k účtu Google
nebo Apple ID. Pokud si vytvoříte účet ESET HOME touto cestou a budete chtít používat ESET
Anti-Theft, Parental Control, budete vyzváni k vytvoření samostatného přístupového hesla k
účtu ESET HOME. K nastavení vlastního hesla budete vyzváni též v případě, kdy se
rozhodnete odpojit účet Google nebo Apple ID.
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Vytvoření účtu za pomoci e-mailové adresy:
1. Přejděte na webový portál ESET HOME.
2. Do určených polí zadejte svou platnou e-mailovou adresu, heslo a vyberte zemi. Tato pole
jsou pro registraci povinná.
Heslo by mělo mít alespoň deset znaků, mělo by obsahovat alespoň jedno malé písmeno,
jedno velké písmeno a jednu číslici.
3. Po dokončení výše zmíněných kroků klikněte na tlačítko Vytvořit účet.
4. Na svou e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací e-mail. Pro potvrzení registrace klikněte na
odkaz v e-mailu. Automaticky tím budete přihlášeni k účtu.

Pokud si vytvoříte účet ESET HOME, získáte tím přístup ke všem online službám ESET, včetně
služby ESET Anti-Theft. Pokud potřebujete pomoc s aktivací účtu, přečtěte si kapitolu Přidání
nového zařízení v části ESET Anti-Theft. Pro podrobný postup, jak nastavit ESET HOME a
službu ESET Anti-Theft ve svých produktech, přečtěte si článek o ESET Anti-Theft v ESET
Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).
Vytvoření nového účtu ESET HOME v aplikaci ESET HOME
1. Otevřete na svém zařízení aplikaci ESET HOME.
2. Ťukněte na Vytvořit účet.
3. Zadejte platnou e-mailovou adresu, heslo a vyberte zemi.
4. Ťukněte na Vytvořit účet.
5. Ťukněte na Pokračovat. Pro potvrzení a aktivaci účtu vám ESET zašle potvrzovací e-mail.

Přihlášení ke svému účtu ESET HOME
Použití webového portálu ESET HOME pro přihlášení k účtu
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ESET HOME
E-mailová adresa a heslo pro účet ESET HOME
1. Přejděte na webový portál ESET HOME.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
3. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
Účet Google
1. Na webovém portálu ESET HOME klikněte na ikonu Google
.
2. Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vyberte ze seznamu nabídnutých účtů.
3. Pokud se účtem Google připojujete k již existujícímu účtu ESET HOME poprvé, budete za
účelem ověření vyzváni k zadání hesla ke svému účtu ESET HOME.
4. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
Apple ID
1. Na webovém portálu ESET HOME klikněte na ikonu Apple
.
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému Apple ID.
3. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
4. Zadejte kód zaslaný na vaše zařízení Apple.
5. Klikněte na Pokračovat.
6. Pokud důvěřujete zařízení, na kterém operaci provádíte, klikněte na Důvěřovat.
7. Pro přístup do ESET HOME prostřednictvím Apple ID klikněte na Pokračovat.
8. Pokud se pomocí Apple ID připojujete k již existujícímu účtu ESET HOME poprvé, budete za
účelem ověření vyzváni k zadání hesla ke svému účtu ESET HOME.
9. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Obnovení hesla
Zapomněl jsem heslo k účtu ESET HOME.
E-mailová adresa, kterou zadáváte během přihlášení k účtu ESET HOME, se může lišit od
adresy, kterou jste uvedli při nákupu licence ESET.

První přihlášení do aplikace ESET HOME
1. Otevřete si na svém telefonu aplikaci ESET HOME
2. Vyberte si způsob přihlášení:
Účet ESET HOME
a.Ťukněte na Přihlásit se.
b.Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
c.Ťukněte na Přihlásit se.
d.Ťukněte na Pokračovat.
Účet Google
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.

a.Ťukněte na Přihlásit se pomocí Google
.
b.Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vyberte ze seznamu nabídnutých účtů.
c.Ťukněte na Přihlásit se.
d.Pokud se účtem Google připojujete k již existujícímu účtu ESET HOME poprvé, budete za
účelem ověření vyzváni k zadání hesla ke svému účtu ESET HOME.
Apple ID
a.Ťukněte na Přihlásit se pomocí Apple
.
b.Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému Apple ID.
c.Zadejte šestimístný kód dvoufaktorového ověření zaslaný na vaše zařízení Apple.
d.Apple se vás dotáže, zda chcete důvěřovat danému zařízení. Ťukněte na Důvěřovat. Pokud
ťuknete na Nedůvěřovat, bude nutné opisovat ověřovací kód při každém přihlášení.
e.Pro přístup do ESET HOME prostřednictvím Apple ID klikněte na Pokračovat.
f.Pokud se pomocí Apple ID připojujete k již existujícímu účtu ESET HOME poprvé, budete za
účelem ověření vyzváni k zadání hesla ke svému účtu ESET HOME.
g.Ťukněte na Pokračovat.
3. Vyberte preferovaný způsob přihlášení v budoucnu:
• Přihlášení pomocí biometrie využívá informací uložených v telefonu. Jde o funkce
rozpoznání obličeje nebo otisku prstu. Ťukněte na Pokračovat.
• Možnost PIN nabízí nastavení čtyřmístného PIN kódu:
1. Ťukněte na Pokračovat.
2. Zadejte čtyřmístný PIN a ťukněte na Pokračovat.
3. Zopakujte čtyřmístný PIN pro potvrzení a ťukněte na Pokračovat.
4. Pokud budete vyzváni k povolení nebo přeskočení oznámení, ťuknutím na Povolit zapnete
zobrazování push notiﬁkací ve svém zařízení (chytrém telefonu). Notiﬁkace lze povolit nebo
zakázat i později.

Nyní jste přihlášení. Při příštím spuštění aplikace ESET HOME budete vyzváni k ověření své
identity pomocí vámi vybrané metody.

Účty třetích stran

Propojení účtu ESET HOME s účtem Google nebo Apple ID
Pokud se ke svému účtu ESET HOME přihlásíte pomocí účtu Google nebo Apple ID, dojde k
propojení vašeho účtu ESET HOME s účtem třetí strany. Tuto operaci můžete provést též
kdykoli ručně tak, že se nejprve přihlásíte zadáním a e-mailové adresy a hesla, a následně v
nastavení svého účtu ESET HOME připojíte požadovaný účet Google nebo Apple ID.
Pokud e-mailová adresa, kterou jste použili při vytvoření účtu ESET HOME, odpovídá emailové adrese vašeho účtu Google nebo Apple ID, můžete si tyto účty jednoduše
propojit tak, že se ke svému účtu ESET HOME přihlásíte prostřednictvím účtu Google
nebo Apple ID. Následně budete za účelem ověření identity vyzváni k zadání hesla k
účtu ESET HOME. Poté dojde k automatickému propojení vašich účtů.
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Připojení nebo odpojení účtu Google prostřednictvím portálu ESET HOME
1. Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.
2. Klikněte v pravém horním rohu na svou e-mailovou adresu.
3. Klikněte na Můj účet.
4. V části Účty třetích stran vyberte, zda chcete k ESET HOME připojit účet Google nebo Apple
ID.
Účet Google
Připojení účtu Gogole k účtu ESET HOME
a.Zadejte heslo k ESET HOME.
b.Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému Google účtu.

Váš účet Google je nyní připojen k účtu ESET HOME.
Odpojení účtu Google
a.V části Účty třetích stran klikněte na Odpojit.
b.Zadejte heslo k ESET HOME a klikněte na Pokračovat. Pokud si nepamatujete heslo k účtu ESET
HOME, budete si jej muset znovu vytvořit.

Nyní je váš účet Google úspěšně odpojen od účtu ESET HOME.
Účet Apple
Připojení Apple ID k účtu ESET HOME
a.Klikněte na Připojit.
b.Zadejte heslo k ESET HOME a klikněte na Přihlásit se.
c.Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému Apple ID.
d.Zadejte šestimístný kód zobrazený na vašem zařízení Apple.
e.Pokud důvěřujete svému webovému prohlížeči, klikněte na Důvěřovat. V takovém nebude příště
kód vyžadován.
f.Pro přístup do ESET HOME prostřednictvím Apple ID klikněte na Pokračovat.

Nyní je váš účet Apple ID úspěšně připojen k vašemu účtu ESET HOME.
Odpojení účtu Apple
a.V části Účty třetích stran klikněte na Odpojit.
b.Zadejte heslo k ESET HOME a klikněte na Pokračovat. Pokud si nepamatujete heslo k účtu ESET
HOME, budete si jej muset znovu vytvořit.

Nyní je váš účet Apple ID úspěšně odpojen od vašeho účtu ESET HOME.

Připojení nebo odpojení účtu Google prostřednictvím
aplikace ESET HOME
1. Přihlaste se do aplikace ESET HOME.
2. Ťukněte v levém horním rohu na ikonu hlavního menu

.

3. Ťukněte na položku Můj účet.
• Připojení Google účtu
a.V části Účty třetích stran ťukněte na Připojit u účtu Google.
b.Zadejte heslo k ESET HOME a ťukněte na Pokračovat.
c.Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vyberte ze seznamu nabídnutých účtů.
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Nyní je váš účet třetí strany úspěšně připojen k vašemu účtu ESET HOME.
• Odpojení Google účtu
a.V části Účty třetích stran ťukněte na Odpojit u účtu Google.
b.Zadejte heslo k ESET HOME a ťukněte na Pokračovat.
Nyní je váš účet třetí strany úspěšně odpojen od vašeho účtu ESET HOME.

Změna nastavení účtu ESET HOME
Pro změnu nastavení ve svém účtu ESET HOME:
• Ve webovém portálu ESET HOME: Pro změnu jazyka e-mailových zpráv, země a dalších
nastavení účtu ESET HOME klikněte v horní části obrazovky na svou e-mailovou adresu a z
rozbalovací nabídky vyberte možnost Můj účet.
• V aplikaci ESET HOME: V levém horním rohu ťukněte na ikonu hlavního menu a v dolní části
nabídky vyberte možnost Můj účet.

Změny v účtu ESET HOME regionální nastavení
V regionálním nastavení svého účtu můžete změnit zemi, jazyk automatických e-mailů, které
ESET HOME zasílá, a své časové pásmo.

Změna výchozí e-mailové adresy pro ESET HOME
1. Klikněte na Změnit e-mailovou adresu.
2. Zadejte svou novou e-mailovou adresu a platné heslo pro účet ESET HOME.
3. Klikněte na Odeslat.
4. Podívejte se do e-mailové schránky, jejíž adresu jste zadali.
5. Otevřete e-mailovou zprávu Vyžádána změna e-mailové adresy – ESET HOME.
6. Klikněte na potvrzovací odkaz pro přechod do portálu ESET HOME.
7. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
8. Klikněte na tlačítko OK.

Nyní se přihlaste se ke svému účtu ESET HOME pomocí nové e-mailové adresy.
Těmito kroky změníte pouze svou přihlašovací e-mailovou adresu k účtu ESET HOME a
adresu pro zasílání automatických e-mailových zpráv z portálu. Registrační e-mailová
adresa k licenci zůstane nezměněna. Chcete-li změnit i tuto adresu, kontaktujte
Zákaznickou podporu ESET.
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Odstranění účtu ESET HOME
Po odstranění účtu můžete později vytvořit nový účet ESET HOME se stejnou e-mailovou
adresou, jako u předešlého účtu.
Odstranění účtu ESET HOME neodstraní licenční údaje, kterými jste aktivovali svůj produkt
ESET (např. ESET Smart Security Premium) nebo údaje, s jejichž pomocí získáváte aktualizace
produktových modulů.
Po odstranění účtu ESET HOME zůstanou produkty na vašem zařízení nainstalované a
zařízení tak chráněná.

Odstranění účtu prostřednictvím portálu ESET HOME (s
využitím přístupového hesla k ESET HOME)
1. V horní části obrazovky klikněte na svou e-mailovou adresu a z rozbalovací nabídky vyberte
možnost Můj účet.
2. Klikněte na Odstranit účet.
3. Zadejte své současné heslo k účtu ESET HOME do pole Heslo.
4. Klikněte na Odstranit účet.

Váš účet je tímto odstraněn.

Odstranění účtu ESET HOME prostřednictvím portálu (pokud
používám k přihlášení účet třetí strany a nemám přístupové
heslo do ESET HOME)
1. V horní části obrazovky klikněte na svou e-mailovou adresu a z rozbalovací nabídky vyberte
možnost Můj účet.
2. Klikněte na Odstranit účet.
3. Klikněte na Odeslat e-mail.
4. Na svou e-mailovou adresu obdržíte e-mail. Pro potvrzení své identity klikněte na odkaz v emailu.
5. Následně budete přesměrováni na portál ESET HOME > klikněte na Odstranit účet.

Váš účet je tímto odstraněn.
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Odstranění účtu prostřednictvím aplikace ESET HOME
1. Ťukněte na ikonu menu v levém horním rohu a v dolní části hlavní nabídky ťukněte na položku
Můj účet.
2. Posunem prstu vzhůru po obrazovce se přesunete k dolní části obrazovky. Ťukněte na položku
Odstranit účet.
3. Zadejte své současné heslo k účtu ESET HOME do pole Heslo.
4. Ťukněte na tlačítko Odstranit účet.

Váš účet je tímto odstraněn.

Správa přihlášených zařízení a historie přihlášení
V jakých zařízeních jste aktuálně přihlášení k účtu ESET HOME zjistíte po kliknutí na Můj účet
> Přihlášení v zařízeních.
V rámci bezpečnostní kontroly si můžete v Historii přihlášení ověřit, kdy, kde a v jakém
zařízení došlo v minulosti k přihlášení do účtu ESET HOME. Získáte tím lepší přehled o aktivitě
na svých zařízeních.

Přesnost pozice
Určení polohy podle geolokace je vázané na přidělené geograﬁcky umístěné IP adresy.
Oznámená poloha nemusí souhlasit s fyzickou polohou, kde došlo k přihlášení do vašeho
účtu ESET HOME. Poloha závisí na procesu přidělování IP adres poskytovatelem
internetu.
Pro více informací i IP adresách v přihlášených zařízeních si prostudujte kapitolu Často
kladené otázky.

Licence a jejich správa
Po připojení licence k účtu ESET HOME bude licence zobrazena samostatně. V základním
zobrazení licencí uvidíte nejpodstatnější informace o každé z nich:
• Štítky označující stav licence
• Datum vypršení platnosti
• Počet aktivovaných zařízení
• Upozornění na nadužití nebo vypršení platnosti

Časté dotazy týkající se licencí k domácím produktům ESET najdete v článku ESET Databáze
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znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).
Ve správě licencí můžete provádět následující úlohy:
• Přidávat nové licence
• Sdílet volné jednotky licencí
• Prodlužovat platnost licencí s vypršelou platností
• Řešit problémy s nadužitými licencemi
• Zobrazovat stavy licencí a odebírat ty, jimž vypršela platnost

Přidání licence
Po úspěšném přihlášení přidejte licenci do části Licence.

První přidání licence
1. Klikněte na + Přidat licenci.
2. Zadejte licenční klíč a klikněte na Přidat licenci.
3. Následně vás informujeme, že jsme na vaši e-mailovou adresu zaslali e-mail pro ověření licence.
Klikněte na tlačítko Zavřít zobrazené spolu s těmito informacemi.
4. Postupujte podle pokynů v přijatém e-mailu.

Přidání další licence
Ve svém účtu můžete spravovat více než jednu licenci. Přidání nové licence:
1. V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence.
2. Vpravo nahoře klikněte na + Přidat licenci.
3. Do prázdného pole zadejte nebo zkopírujte platný licenční klíč a klikněte na Přidat licenci.

Licenční klíč naleznete v e-mailu odeslaném společností ESET nebo na licenčním štítku v
případě baleného produktu.

Automaticky přidaná licence
Pokud jste při nákupu licence uvedli stejnou e-mailovou adresu, jakou jste použili při
vytváření účtu ESET HOME, taková licence se vám do účtu ESET HOME automaticky propíše.

Nedaří se mi přidat licenci do portálu ESET HOME
• Obdrželi jste chybovou zprávu: "Tato licence je již spravována jiným účtem"? Licence nemůže být
souběžně přidána ve více účtech ESET HOME.
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• Je možné, že jste se stali obětí podvodu a licence je pirátská. Kontaktujte zákaznickou podporu.

Sdílení licence
Pokud není vaše licence nadužitá a máte k dispozici jednotky licence, můžete je se svou
rodinou nebo přáteli sdílet:
1. V seznamu licencí spravovaných v účtu ESET HOME vyberte licenci, ze které chcete jednotku
sdílet, a klikněte na tlačítko Otevřít správu licence.
2. Klikněte na Sdílet licenci.
3. Vyberte počet zařízení, kolik chcete chránit. Pamatujte, že můžete vybrat pouze tolik zařízení,
kolik volných jednotek v licenci máte k dispozici.
4. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, se kterým chcete licenci sdílet.
5. Klikněte na tlačítko Odeslat ochranu. Vlastník e-mailové adresy obdrží e-mail obsahující
pozvánku k využití licence a další informace pro aktivaci ochrany v zařízení. Mimo jiné bude nutné,
aby se přihlásil nebo vytvořil účet ESET HOME.
6. Po úspěšném přihlášení k účtu ESET HOME může uživatel pozvání přijmout nebo odmítnout. Po
přijetí pozvánky si stáhne aktivovaný produkt přímo do svého zařízení v závislosti na typu sdílené
licence, nebo použije svůj účet ESET HOME k aktivaci samostatného produktu nebo k aktivaci
produktu během instalace. Sdílená licence s příslušným počtem jednotek se zobrazí v seznamu
licencí uživatele.

Pro zobrazení průvodce instalací krok za krokem, přejděte do ESET Databáze znalostí (článek
nemusí být dostupný ve všech jazycích).
Sdílené jednotky své licence zobrazíte v seznamu Zařízení po rozkliknutí podrobností o
licenci. Sdílená jednotka je charakterizována e-mailovou adresou uživatele a aktuálním
stavem sdílené jednotky. Svou pozvánku můžete zrušit nebo licenci přestat sdílet
kliknutím na ikonu

a výběrem možnosti Zamítnout.

Prodloužení platnosti licence
Prodloužení platnosti licence se řídí licenčními podmínkami země, kde byla licence vydána.
Pro více informací o prodloužení platnosti licence si přečtěte článek v ESET Databázi znalostí
(článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Co dělat v případě nadužité licence
Co do dělat v případě, kdy obdržíte hlášení Aktivace nebyla úspěšná –
Nadužívaná licence nebo Aktivace nebyla úspěšná – Zneužitá licence?
Více informací naleznete v Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).
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Přidal jsem licenci do svého účtu ESET HOME ale je označená jako nadužívaná
nebo zneužitá.
Pokud jste licencí aktivovali produkty ESET na více zařízeních, než je dovoleno, bude tato
licence označena jako nadužívaná. V takovém případě ji nelze k aktivaci použít až do doby,
kdy odeberete od licence některá ze zařízení.
Jedna licence je převážně určena k ochraně jednoho operačního systému na jednom zařízení.
Pokud používáte více operačních systémů na jednom zařízení, budete potřebovat novou licenci
pro každý operační systém.
Je to v případě, kdy na jednom zařízení používáte jak Windows 10, tak Ubuntu. V tomto případě
budete potřebovat jednu licenci pro produkt ESET na platformě Windows, například ESET Smart
Security Premium, a jednu pro platformu Linux ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop.

Pokud se jedná o novou licenci, kterou jste zakoupili, můžete být obětí podvodu. Požádejte
prodejce o vrácení peněz a pořiďte si licenci u autorizovaného prodejce ESET.

Stav licence a její odebrání
Licence může být v následujících stavech:
Činnost

Možnost
odebrat*

Aktivní

Licence je platná a není třeba jí věnovat pozornost. V závislosti na
druhu licence můžete mít k dispozici volné jednotky pro instalaci
produktu ESET na dalších zařízeních.

✖

Vyprší

Brzy vám vyprší platnost licence. Prodlužte si platnost licence v ESET
e-store.

✖

Vypršela

Po vypršení platnosti licence není možné produkt ESET aktivovaný
touto licencí aktualizovat.

✔

Nadužívána

Licence je využita na více zařízeních, než je povoleno. Licenci není
možné použít pro aktivaci dalších produktů ESET.

✖

Zneužitá

Vaše licence byla pravděpodobně zneužita.

✔

Pozastavena

Produkt ESET aktivovaný pozastavenou licencí nebude dostávat
aktualizace.

✖

Zrušená

Licence je zrušená. Produkty ESET v připojených zařízeních jsou
deaktivované.

✔

Na e-mailovou adresu vlastníka licence bude odeslán ověřovací
Čekám na ověření odkaz. Kliknutím na odkaz v e-mailu dojde k ověření vlastnictví
licence.

✔

Stav licence

*) Pro odebrání licence klikněte v části Licence na ikonu menu
Odebrat licenci.

a vyberte možnost

Převedení klasických licenčních údajů
Pro převedení starších licenčních údajů (uživatelské jméno a heslo k licenci) na licenční klíč
navštivte stránku https://home.eset.com/convert.
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Pro více informací si přečtěte článek v ESET Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný
ve všech jazycích).

Zařízení
Přidání nového zařízení
Abyste mohli ochránit nové zařízení, klikněte v části Zařízení na Přidat nové zařízení. Návod
najdete případně v kapitole Přidání zařízení.

Obrazovka s informacemi o zařízeních
V této části jsou všechna zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME. Každé zařízení je
reprezentováno svým názvem a stavem licence.

Vyžadována pozornost
V tomto seznamu najdete zařízení, u kterých je uvedeno upozornění nebo důležitá oznámení.

Zařízení bez problémů
V tomto seznamu najdete zařízení, která fungují správně. Bezpečnostní produkt spuštěný na
chráněném zařízení je aktivován a aktualizován na nejnovější verzi. Krom jiného, operační
systém je aktualizován a zařízení není hlášené jako ztracené.

Detaily zařízení
Kliknutím na Více informací si zobrazíte detaily o zařízení.
• Oznámení – zobrazuje problémy s produktem ESET instalovaným do zařízení. Kliknutím na
konkrétní oznámení si zobrazíte podrobné informace. Tyto informace jsou k dispozici pouze v
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případě, kdy má pro vás zařízení upozornění nebo důležité oznámení.
• Informace o produktu – zobrazuje informace o zobrazeném produktu a datu aktivace.
• Informace o licenci – zobrazuje informace o licenci, kterou je produkt na zařízení aktivovaný a
informace o platnosti licence. Více informací si přečtěte v kapitole Licence a jejich správa.
• Anti-Theft – pro správu zařízení chráněných funkcí ESET Anti-Theft klikněte na Otevřít AntiTheft.

Stavy zařízení a štítky
Stav zařízení

Popis

Chráněno

Zařízení je chráněno, pravidelně aktualizováno a platnost licence v
daném zařízení nevypršela.

Vyžadována pozornost

Produkt ESET funguje, ale na zařízení došlo k problému nebo události.

Bezpečnostní upozornění Produkt ESET nepracuje správně.
Neaktivní

Zařízení se nepřipojilo k účtu ESET HOME déle než 14 dní.
Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od účtu ESET HOME, abyste si
uvolnili jednotky licence.

Nepřipojeno

Zařízení je produktem ESET chráněné, ale není připojené k účtu ESET
HOME.

Přidání zařízení
Zařízení můžete přidat dvěma způsoby.
• Na svém zařízení mám již nainstalovaný produkt ESET
• Připojte své zařízení k účtu ESET HOME pomocí QR kódu.

Instalace produktu ESET na novém zařízení
I. Stáhněte si produkt ESET z portálu ESET HOME
Pokud si nejste jisti, jaký produkt ESET můžete použít, stáhněte si ochranu přímo do svého
nového zařízení z portálu ESET HOME. Stažený instalační program vám nabídne produkt ESET
s nejvyšším počtem funkcí, který vám náleží dle typu licence.
1. Na svém zařízení si otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu https://home.eset.com.
2. Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.
3. Na hlavní obrazovce klikněte na Zobrazit všechna zařízení.
4. Na další obrazovce klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení.
5. Klikněte na tlačítko Ochránit své zařízení a poté na tlačítko Pokračovat.
6. V dalším kroku vyberte operační systém, který používáte na svém zařízení, a klikněte na
Pokračovat. Možnosti, které vám portál ESET HOME nabídne, závisí na vybraném operačním
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systému:
Windows
Nabídneme vám stažení online instalačního balíčku, který vás provede instalací produktu ESET
určeného pro domácí uživatele na platformě Windows. Odkaz na instalační program si
případně odešlete na e-mailovou adresu, kterou zadáte do příslušného pole a kliknete na
tlačítko Odeslat e-mailem.
macOS
Nabídneme vám stažení ESET Cyber Security Pro nebo ESET Cyber Security. Nabídnutý
produkt se vybere na základě vaší licence.
Android
Přesměrujeme vás do Google Play, kde si můžete stáhnout poslední verzi ESET Mobile
Security. Odkaz na instalační balíček si případně odešlete na e-mailovou adresu, kterou
zadáte do příslušného pole a následně ťuknete na tlačítko Odeslat e-mailem.

II. Nainstalujte si produkt ESET a připojte jej k účtu ESET HOME
Pro instalaci postupujte podle kroků v produktu ESET:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
• ESET Cyber Security
• ESET Cyber Security Pro

Produkt ESET je nainstalován na existujícím zařízení
Ujistěte se, že vámi používaný produkt ESET je v dané verzi ze strany portáluESET HOME
podporován.
Připojte již dříve připojené zařízení s účtem ESET HOME (chráněné produktem, který byl
aktivovaný licencí přidanou k vašemu účtu). V takovém případě vyberte zařízení ze seznamu
dříve připojených zařízení, otevřete produkt ESET a připojte zařízení ručně:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
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Připojte své zařízení k účtu ESET HOME pomocí QR kódu
1. Otevřete hlavní okno programu ESET pro domácnost.
2. V pravém horním rohu klikněte na ESET HOME > Připojit ESET HOME.
3. Vyberte možnost Naskenovat QR kód .
4. V aplikaci ESET HOME na svém mobilním zařízení se přihlaste ke svému účtu.
5. Ťukněte na ikonu hlavního menu .
6. Ťukněte na Naskenujte QR kód.
7. Ťukněte na Připojit zařízení.
8. V okně produktu ESET zadejte název zařízení a ťukněte na Pokračovat.
9. Ťukněte na Uložit.

Nyní je vaše zařízení úspěšně připojeno k účtu ESET HOME.
Připojte nové mobilní zařízení k účtu ESET HOME pomocí QR kódu
1. Přihlaste se v aplikaci ESET HOME.
2. Ťukněte na domovské obrazovce na dlaždici Zařízení.
3. Ťukněte na + Přidat nové zařízení.
4. Vyberte možnost Naskenujte QR kód.
5. Naskenujte kód a ťukněte na Připojit zařízení.
6. V okně produktu ESET zadejte název zařízení a ťukněte na Pokračovat.
7. Ťukněte na Uložit.

Nyní je vaše zařízení úspěšně připojeno k účtu ESET HOME.

Odebrání zařízení
Pokud chcete licencí chránit další zařízení, ale dosáhli jste maxima povoleného počtu
jednotek, nebo je licence nadužívána, měli byste odebrat již nepoužívaná zařízení, a tím
uvolnit jednotky licence. Produkt ESET nainstalovaný na zařízení nebude odinstalován, ale
deaktivován, zařízení ztratí ochranu a bude odpojeno od účtu ESET HOME. Po odpojení
zařízení jej nebudete moci prostřednictvím účtu ESET HOME spravovat, ani zobrazovat jeho
stav zabezpečení.

Odpojení od účtu a deaktivace zařízení
Postup prostřednictvím správy licencí v ESET HOME
1. V portálu ESET HOME klikněte na Zobrazit všechny licence.
2. Vyberte licenci, od které chcete odpojit zařízení. Klikněte na Otevřít správu licence.
3. V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky

.

4. Klikněte na Odpojit.
5. Pro potvrzení akce klikněte v následujícím okně na tlačítko Odpojit zařízení.
Bezpečnostní produkt ESET bude v tomto zařízení deaktivován a zařízení tak ztratí ochranu.
Nedojde ovšem k odinstalaci produktu.

Postup prostřednictvím správy zařízení v ESET HOME
1. V portálu ESET HOME klikněte na Zobrazit všechna zařízení.
2. V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky
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.

3. Klikněte na Odpojit.
4. Pro potvrzení akce klikněte v následujícím okně na tlačítko Odpojit zařízení.

Odpojení, ale nikoli deaktivace zařízení
Bezpečnostní produkt ESET v tomto zařízení nebude odinstalován, ale pouze odpojen a
zařízení zůstane chráněno.

ESET HOME
Odpojte účet ESET HOME v produktu ESET. Produkt zůstane aktivovaný.

ESET HOME v produktu ESET
1. Otevřete hlavní okno programu ESET pro domácnost.
2. V pravém horním rohu klikněte na ESET HOME > Odpojit od ESET HOME.
3. Klikněte na Odpojit.

ESET HOME v aplikaci
1. Přihlaste se v aplikaci ESET HOME.
2. Pro zobrazení seznamu všech zařízení ťukněte na domovské obrazovce na dlaždici Zařízení.
3. Ťukněte na tři tečky

.

4. Ťukněte Odpojit > Odpojit zařízení.

ESET Anti-Theft
Při každodenním cestování z domova do práce a na jiná veřejná místa, jsou naše osobní
zařízení neustále vystavena riziku ztráty nebo krádeže. Pokud k takové události dojde, ESET
Anti-Theft umožňuje sledovat aktivitu zařízení, pomocí IP adresy lokalizovat jeho polohu a
chránit vaše osobní údaje.
ESET Anti-Theft je dostupný v ESET Smart Security Premium, ESET Internet Security a ESET
Mobile Security. Tato funkce výrazně rozšiřuje možnosti zabezpečení zařízení v případě jeho
ztráty nebo odcizení.
Použitím moderních technologií, jako je vyhledávání podle IP adresy, zachycení snímků z
webové kamery, ochrana uživatelských účtů nebo sledování aktivity, pomáhá ESET Anti-Theft
vám a správním orgánům při ztrátě nebo odcizení zařízení. ESET Anti-Theft umožňuje
odcizené nebo ztracené zařízení vzdáleně sledovat a také lokalizovat jeho polohu.
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Poznámka
Funkce Anti-Theft a Filtr volání nejsou k dispozici u tabletů nepodporujících volání a
zasílání zpráv.

Účty Windows nejsou chráněny heslem
V případě, že alespoň jeden účet na vašem zařízení není chráněn heslem, zobrazí se
upozornění na danou skutečnost. Tento problém vyřešíte vytvořením hesla v daném
uživatelském účtu (vyjma Fantom účtu).

Poznámka
Po nastavení hesla jej budete muset zadávat při každém přihlášení do počítače.

Windows 10
1. Otevřete uživatelské účty kliknutím na Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení.
2. Klikněte na Heslo > Přidat.
3. Vyplňte pole Nové heslo, Potvrzení hesla a Nápověda k heslu.
4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
5. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Windows 8/8.1
1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + Delete.
2. Vyberte možnost Změnit heslo.
3. Pole Původní heslo ponechte prázdné.
4. Do pole Nové heslo a Potvrdit heslo zadejte nové heslo a potvrďte stisknutím klávesy
Enter.

Pokud chcete nastavit heslo jinému uživatelskému účtu, postupujte podle následujících kroků:
1. Přejeďte myší do pravého horního rohu obrazovky, klikněte na Nastavení > Ovládací
panely > Uživatelské účty > Spravovat jiný účet.
2. Vyberte uživatele, u kterého chcete provést změny.
3. Klikněte na Vytvořit heslo.

Důležité
Pro provedení výše uvedených kroků potřebujete oprávnění administrátora.
Pro více informací přejděte do článku Změna nebo resetování hesla systému Windows.
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Windows 7 nebo Windows Vista
1. Otevřete uživatelské účty kliknutím na Start > Ovládací panely > Uživatelské účty >
Uživatelské účty > Spravovat uživatelské účty.
2. Klikněte na Vytvořit heslo.
3. Zadejte heslo do pole Nové heslo a Potvrdit nové heslo.
4. Pokud chcete použít nápovědu pro heslo, vyplňte pole Nápověda pro heslo.
5. Klikněte na Vytvořit heslo.

Pro více informací navštivte databázi znalostí společnosti Microsoft:
• Chránit počítač pomocí hesla
• Vytvořit nebo změnit nápovědu pro heslo

Windows XP
1. Klikněte na Start > Ovládací panely.
2. Dvakrát klikněte na Uživatelské účty.
3. Na záložce Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete vytvořit heslo a klikněte na
Resetovat heslo.
4. Do polí Nové heslo a Potvrdit nové heslo zadejte heslo, které chcete použít, a klikněte na
OK.

Více informací naleznete v dokumentaci operačního systému Windows XP Professional.

Řešení problémů s Fantom účtem
V závislosti na situaci se zobrazí následující oznámení související s Fantom účtem.
• Bezpečnostní tip: Nastavte si Fantom účet
• Problém: Potíže s Fantom účtem

Pokud máte na počítači vytvořený Fantom účet a označíte zařízení jako ztracené, ESET AntiTheft zablokuje přístup k ostatním uživatelským účtům a ochrání tak vaše osobní data.
Kdokoli, kdo najde počítač, se bude moci přihlásit pouze do Fantom účtu. Protože se jedná o
účet s omezeným oprávněním, nebude nálezce schopen získat přístup k dalším uživatelským
účtům, ani k vašim osobním datům uloženým v zařízení. Prostřednictvím Fantom účtu dokáže
technologie ESET Anti-Theft získat informace o pozici zařízení a pomůže vám získat ztracené
nebo odcizené zařízení zpět.
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Důležité
Pokud se kdykoli vy nebo někdo jiný přihlásí k Fantom účtu, na e-mail obdržíte
upozornění na podezřelou aktivitu. Po obdržení zprávy se následně můžete rozhodnout,
zda chcete zařízení označit jako ztracené.

Fantom účet aktivujete ve webovém rozhraní portálu ESET Anti-Theft kliknutím na záložku Nastavení
> Vytvořit vedle položky Stav Fantom účtu.

Automatické přihlášení skutečného uživatele je zapnuté
Pokud je zapnuto automatické přihlášení uživatele, váš účet nebude chráněn proti
neautorizovanému přístupu. Pro vyřešení tohoto problému klikněte na Deaktivovat
automatické přihlášení.
Pro ruční deaktivování automatického přihlášení ve Windows navštivte databázi znalostí společnosti
Microsoft:
• Zapnutí nebo vypnutí automatického přihlášení ve Windows 7, Windows 8 a Windows 10
• Klíč AutoAdminLogon v registru Windows

Pokud se kdykoli vy nebo někdo jiný přihlásí k Fantom účtu, na e-mail obdržíte upozornění na
podezřelou aktivitu. Po obdržení zprávy se následně můžete rozhodnout, zda chcete zařízení
označit jako ztracené.

Důležité
Prosím, proveďte pouze kroky související s deaktivováním automatického přihlášení.

Automatické přihlášení Fantom účtu je zapnuté
Na zařízení je aktivováno automatické přihlášení Fantom účtu. Pokud je zařízení v normálním
stavu (není označeno jako ztracené), nedoporučujeme používat automatické přihlášení,
protože může způsobit problémy s přihlášením skutečného uživatele nebo odesílat falešné
poplachy týkající se krádeže počítače.
Pro deaktivování automatického přihlášení klikněte na záložce Diagnostika > Deaktivovat
automatické přihlášení nebo navštivte databázi znalostí společnosti Microsoft pomocí
odkazu v předchozí kapitole.

Zařízení chráněná ESET Anti-Theft
Po přihlášení do ESET Anti-Theft uvidíte seznam zařízení chráněných pomocí ESET Anti-Theft.
Nevidím žádná zařízení. Jak mohu zařízení přidat?
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Moje chráněná zařízení
Pokud chcete zkontrolovat stav jednotlivých zařízení (polohu podle IP adresy, fotograﬁe z
webkamery), klikněte na konkrétní zařízení nebo jeho název v horní menu ESET Anti-Theft.
Pro přístup do nastavení zařízení klikněte na ikonu
v pravém horním rohu konkrétního
zařízení.

Úroveň optimalizace Anti-Theft může mít následující stavy:
• Pokud není zjištěn žádný problém – bezpečnostní úroveň = 5 hvězdiček
• Pokud je zjištěn pouze jeden problém – bezpečnostní úroveň = 4 hvězdičky
• Pokud jsou zjištěny dva nebo tři problémy – bezpečnostní úroveň = 3 hvězdičky

Nevidím žádná zařízení
Pokud nejsou zobrazena žádná zařízení, zapněte funkci ESET Anti-Theft v produktu ESET
Internet Security, ESET Smart Security Premium nebo ESET Mobile Security a přihlaste se ke
svému účtu ESET HOME.
Pro další informace, jak zapnout ESET Anti-Theft, se podívejte do kapitoly Jak na to?
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Stav
Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Moje zařízení je
ztracené.

Po označení zařízení jako ztracené dojde k následujícím akcím:
• Na e-mail obdržíte informaci o změně stavu zařízení.
• Jakmile bude zařízení dostupné online, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium
nebo ESET Mobile Security začne v pravidelných intervalech nahrávat informace. Tato data si
můžete prohlédnout v sekci Aktivita.
• Zařízení označené jako ztracené se automaticky restartuje za několik minut poté, co se připojí
k internetu.
• Pokud ve Windows existuje Fantom účet, zařízení použije tento účet jako výchozí a
automaticky se k němu přihlásí. To zabrání ostatním osobám s neoprávněným přístupem v
přihlášení do jiných uživatelských účtů nebo v přístupu k uživatelským datům.

Poznámka
Získávání dat můžete simulovat spuštěním rychlého testu funkcí ESET Anti-Theft. Pro
spuštění testu klikněte na tlačítko Spustit test.

Důležitá doporučení
Důrazně doporučujeme, abyste podnikli následující kroky ke zmírnění potenciálních škod
neoprávněným přístupem:
• Podrobnosti ke svému ESET HOME účtu uchovávejte v bezpečí a nesdělujte je nikomu dalšímu
– jde především o uživatelské jméno a heslo k webovému rozhraní ESET Anti-Theft.
Doporučujeme vám proto nevyužívat automatické přihlašování a ukládání údajů v prohlížeči.
• Další doporučení jsou pro případ proběhlé ztráty zařízení. Změňte si hesla ke svým e-mailovým
účtům – důležité hlavně v případě, kdy používáte programy jako je Outlook Express, Mozilla
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Thunderbird, nebo pokud máte v internetovém prohlížeči uložená hesla (např. pro Gmail).
• Změňte si heslo do internetového bankovnictví a pravidelně kontrolujte svůj bankovní účet,
zda nedochází k podezřelým transakcím.
• Změňte hesla ke všem účtům na sociálních sítích – jde především o populární sociální sítě jako
Facebook nebo Twitter.

Návrat do normálního stavu provedete kliknutím na tlačítko Zařízení bylo nalezeno.
Zařízení se restartuje a bude obnoven normální uživatelský účet.

Poznámka
Standardně je doba sledování nastavena na 14 dnů. Pět dní před koncem sledovaného
období budete e-mailem od společnosti ESET upozorněni na možnost prodloužení
sledování zařízení.

Stavy v ESET Anti-Theft
Stavy v ESET Anti-Theft mohou být následující:
• OK – výchozí a požadované hodnoty jsou v pořádku; zařízení není označeno jako ztracené.
• OK, není optimalizované – zařízení není označeno jako ztracené, ale vyžaduje optimalizaci.
• Ztracené – zařízení bylo označeno jako ztracené, ESET Anti-Theft sbírá data.
• Podezřelý stav – úspěšné automatické přihlášení k Fantom účtu.

Aktivita
Na této záložce si můžete prohlížet nebo stáhnout:
• Geograﬁcké umístění IP adresy zařízení,
• Fotograﬁe z webkamery zařízení,
• Snímky obrazovky.

Důležité
Mějte na paměti, že data můžete vzdáleně získat pouze v případě, že je zařízení
připojeno k internetu. Doporučujeme zapnout oznámení na záložce Nastavení.

Kontrola aktivity funkce Anti-Theft na zařízení
Spusťte test pro zjištění, co se právě se zařízením děje:
1. Pro otestování funkce na vybraném počítači nebo zařízení klikněte na tlačítko Spustit test
ESET Anti-Theft.
2. Po několika minutách vás ESET Mobile Security, ESET Internet Security nebo ESET Smart
Security Premium požádá o povolení pořízení snímku pomocí webkamery a sběru protokolu
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polohy.
3. ESET Anti-Theft provede test a shromáždí výše uvedená data. Obdržíte také e-mailové
upozornění na shromážděné fotograﬁe a snímky obrazovky.
4. Jakmile jsou ze zařízení získána data, můžete si je stáhnout v archivu (fotograﬁe z
webkamery, snímky obrazovky a informace o pozici zařízení) kliknutím na tlačítko Stáhnout
data.

Data z technologie ESET Anti-Theft dostupná v ESET HOME
V této části si zobrazíte získané snímky obrazovky a fotograﬁe pořízené kamerou zařízení. U
každé položky je uveden datum a čas pořízení. Kliknutím na ikonu si položku označíte jako
důležitou. V části Obrázky lze pořízenou fotograﬁi vymazat.

Jaké informace shromažďujeme a pro jaké účely
Všechna získaná data o zařízení jsou bezpečně uložena na serverech společnosti ESET.
ESET shromažďuje data pro účely vývoje aplikací, přizpůsobení služeb a technické podpory.
ESET se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu těchto dat a pro minimalizaci
rizika neoprávněného přístupu nebo nesprávného používání. Chcete-li se dozvědět více o
tom, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme, přečtěte si naše Zásady ochrany
osobních údajů.

Pozice
V sekci Aktivita na záložce Pozice naleznete informace o polohách zařízení a IP adresách,
které byly na portál odeslány ze zařízení v době, kdy bylo označené jako ztracené. Aby se
taková data odeslala, zařízení musí být připojeno k internetu.
Pokud se vám na portále ESET Anti-Theft zobrazuje informace: "Pozici tohoto zařízení nelze
zatím určit." přejděte do kapitoly Nelze určit polohu zařízení.

Obrázky (pouze u zařízení s Android)
Záložka Obrázky v sekci Aktivita obsahuje snímky, které byly kamerami pořízené při
vykonávání podezřelých činností na zařízení nebo v případě označení zařízení za ztracené.
Podmínkou pro zobrazení těchto informací je připojení zařízení k internetu.
Kliknutím na ikonu hvězdičky pod obrázkem označíte snímek jako Důležitý. Důležité
fotograﬁe nejsou po 14 dnech odstraňovány, zároveň je můžete jako důležité ﬁltrovat.
Pro stažení obrázku klikněte na fotograﬁi a posléze na tlačítko Stáhnout obrázek.
Snímky obrazovky a z kamery zařízení s Windows naleznete v záložce Aktivita.
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IP adresa
Záložka IP adresa v nabídce Aktivita obsahuje seznam IP adres, které jsou evidovány v
souvislosti s daným ztraceným zařízením. Podmínkou pro zobrazení těchto informací je
připojení zařízení k internetu.

Poznámka
IP adresy v seznamu jsou s velkou pravděpodobností IP adresy, které přiděluje
poskytovatel připojení (ISP) síťovým zařízením jako je například Wi-Fi router.
Poskytnuté informace zahrnují:
• IP adresu (IPv4)
• ISP, frekvence navázaných připojení z vašeho zařízení
• Datum a čas posledního připojení k internetu

Klikněte na Vše pro zobrazení všech navázaných připojení.

Zaznamenána podezřelá aktivita
Pokud jste uživatelé zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu) s operačním systémem Android a máte
vytvořen účet ESET HOME, můžete v následujících případech obdržet na e-mail upozornění s
předmětem "Na zařízení byla detekována podezřelá aktivita":
• Několikrát byl zadán chybný kód pro odemčení obrazovky
Toto upozornění se odešle po druhém neúspěšném pokusu o odemčení zařízení.
• SIM karta byla vyměněna
• ESET Mobile Security pro Android již není správce zařízení
Aby mohl ESET Mobile Security pro Android správně fungovat, vyžaduje oprávnění administrátora.
Díky tomu může monitorovat podezřelé aktivity a ochránit vaše data v případě ztráty nebo odcizení
zařízení.
Pro opětovné přiřazení oprávnění Správce zařízení aplikaci ESET Mobile Security přejděte do
nastavení OS Android > Zabezpečení > Správce zařízení a Aktivujte ESET Mobile Security.

Pokud jste zařízení ztratili nebo vám bylo odcizeno, přejděte do kapitoly Co dělat v případě
krádeže.

Optimalizace
Pomocí optimalizace ESET Anti-Theft zjistíte úroveň zabezpečení počítače nebo zařízení.
Následující kroky vám pomohou vyřešit nejčastější problémy se systémem.

Uživatelé systému Windows:
• Účty Windows nejsou chráněny heslem
• Řešení problémů s Fantom účtem
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• Automatické přihlášení skutečného uživatele je zapnuté
• Automatické přihlášení Fantom účtu je zapnuté

Informace vedoucí k vyřešení problémů s optimalizací naleznete v článku Databáze znalostí:
Optimalizace zařízení pro funkci Anti-Theft u domácích produktů ESET na platformě Windows

Uživatelé systému Android:
• Služby zjišťování polohy jsou vypnuty
• Služby GPS neběží
• Zamykací obrazovka není zabezpečena
• Mobilní data jsou vypnutá
• Služby Google Play nejsou dostupné

Úroveň optimalizace Anti-Theft může mít následující stavy:
• Pokud není zjištěn žádný problém – bezpečnostní úroveň = 5 hvězdiček
• Pokud je zjištěn pouze jeden problém – bezpečnostní úroveň = 4 hvězdičky
• Pokud jsou zjištěny dva nebo tři problémy – bezpečnostní úroveň = 3 hvězdičky

Služby zjišťování polohy jsou vypnuty
Pro správnou funkci polohových služeb produktu je třeba, abyste na svém zařízení zapnuli
Službu určování polohy Google. Nastavení může být rozdílné v závislosti na modelu a
výrobci zařízení.
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Na zařízeních s čistým Androidem (tedy základní verzí operačního systému Android bez
nástaveb výrobce a jeho dalších doplňků, např. všechna zařízení Google Pixel, Nokia 8.3,
Xiaomi Mi A3 aj.):
1. Přejděte do Nastavení > Poloha. V části Poloha najdete několik polohových služeb.
2. Ťukněte na Služby určování polohy Google a zapněte je.

Služby GPS neběží
Chcete-li ve svém zařízení používat GPS, musíte v nastavení zařízení povolit služby určování
polohy.
Na zařízeních s čistým Androidem (tedy základní verzí operačního systému Android bez
nástaveb výrobce a jeho dalších doplňků, např. všechna zařízení Google Pixel, Nokia 8.3,
Xiaomi Mi A3 aj.):
1. Přejděte do Nastavení > Poloha.
2. Přepněte přepínač vpravo do polohy zapnout.

Zamykací obrazovka není zabezpečena
Pro zabezpečení zamykací obrazovky nastavením hesla, PINu nebo gesta přejděte na svém
zařízení do Nastavení Androidu > Zámek obrazovky a hesla a vyberte jednu z dostupných
možností. Většina zařízení s operačním systémem Android nabízí tyto možnosti: Přejetí,
Pohyb, Odblokování obličejem, Obličej a hlas, Vzor, PIN nebo Heslo.
Pokud se někdo pokusí odemknout zařízení zadáním chybného PIN kódu, ESET Anti-Theft vás
upozorní na podezřelou aktivitu.

Mobilní data jsou vypnutá
Pro zapnutí mobilního datového připojení přejděte ve svém zařízení Android do Nastavení >
Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě a vyberte možnost Mobilní data.
Cesta k tomuto nastavení může být rozdílná v závislosti na výrobci zařízení a verzi systému.
Pro více informací se podívejte do dokumentace zařízení.

Služby Google Play nejsou dostupné
ESET Anti-Theft využívá Služby Google Play k doručování příkazů na vaše zařízení a
zobrazování push notiﬁkací. Pokud jsou tyto služby vypnuty nebo na zařízení chybí, ovládání
ESET Anti-Theft prostřednictvím portálu ESET HOME bude omezené. V takovém případě
doporučujeme pro vzdálené ovládání zařízení použít SMS příkazy místo portálu ESET HOME.
Pro správnou funkci ESET Mobile Security je třeba využívat služeb Google Play. Na zařízeních
Huawei bez služeb Google Play nebude ESET Mobile Security fungovat.
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Zprávy
ESET Anti-Theft umožňuje odeslat text vlastní zprávy na ztracené nebo odcizené zařízení.
Funkce Zprávy je dostupná pouze ve stavu, kdy je zařízení označeno jako Ztracené.

Důležité
Tuto funkci doporučujeme používat s rozvahou a pouze, pokud máte dostatek informací
pro sledování zařízení. Pokud není dostupná informace o pozici a zloděj zprávu
postřehne, zařízení může vypnout a znemožní vám jeho výslednou lokalizaci.

Na záložce Zprávy můžete nastavit text jako pozadí Plochy pro Fantom účet ztraceného
zařízení. Zprávu, kterou chcete zobrazit, zadejte do pole Text zprávy.
Obrázek pozadí se zprávou nastavíte na počítačích s Windows pomocí možnosti Nová
zpráva v sekci Zprávy. Stejný postup zvolte pro zobrazení zprávy na chytrých telefonech s
Android. Více informací si prostudujte v kapitole Aktivita.
Pro kontrolu, jak bude po odeslání zpráva vypadat, klikněte na Náhled a odeslat. Kliknutím
na Odeslat do zařízení se zpráva automaticky odešle do 5 minut od doby, kdy bude
zařízení online. Na obrazovce odcizeného/ztraceného zařízení se zobrazí tapeta/obrazovka s
textem zprávy.

Doporučené šablony zprávy
• Toto zařízení bylo nahlášeno jako ztracené a je právě monitorováno. Prosím, okamžitě
kontaktujte policii nebo majitele zařízení na [muj@email.cz]!
• Prosím, vraťte mi mé zařízení.
• Toto zařízení bylo odcizeno. Právě jsme pomocí webkamery pořídili váš portrét a kontaktovali
policii. Vraťte okamžitě zařízení majiteli!

Jak zrušit odeslání zprávy do zařízení
1. Klikněte vlevo na záložku Historie zpráv.
2. Odeslání zprávy zrušíte kliknutím na Zrušit.

Historie zpráv
Tato záložka zobrazuje historii zpráv, které byly odeslány do ztraceného nebo odcizeného
zařízení.
Klikněte na Náhled pro zobrazení jakékoli dříve vytvořené zprávy. Je tu zobrazen také čas
vytvoření a stav doručení. Pro odeslání zprávy, která již byla jednou do zařízení odeslána,
klikněte na Odeslat znovu. Pokud chcete zabránit odeslání zprávy, klikněte na Zrušit.
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Nastavení
V této části můžete:
• Změnit jméno zařízení
• Přiřadit zařízení ikonu pro lepší rozpoznání
• Změnit interval kontrol sledování ztraceného zařízení
• Vybrat upozornění, která budou zapnutá

Stav Fantom účtu – Fantom účet není ve výchozím nastavení vytvořen. Klikněte na
Vytvořit, zadejte Jméno Fantom účtu. Účet se nastavuje pouze pro zařízení s Windows.
Interval mezi kontrolami – pokud je zařízení označené jako ztracené, ESET Anti-Theft
začne v nastaveném intervalu pořizovat snímky obrazovky nebo fotograﬁe z kamery zařízení
a zaznamenávat informace o geograﬁcké poloze.
Upozornit, pokud zařízení začne odesílat údaje o sledování – na e-mail obdržíte
oznámení, když budou dostupná data na záložce Aktivita. Žádné další e-maily nebudou
odeslány, dokud stav zařízení nebude obnoven do původního stavu.
Upozornit na podezřelý stav zařízení – na e-mail obdržíte oznámení, pokud je na zařízení
vykonávána podezřelá aktivita.
Upozornit, pokud zařízení vyprší stav Ztracené – pět dní před vypršením budete emailem informováni o možnosti prodloužení doby sledování (pouze v režimu ztraceného
zařízení).
Poslední známá pozice – ESET Anti-Theft uloží polohu zařízení při nízkém stavu baterie. Tato
možnost je k dispozici pouze v zařízeních s operačním systémem Android.

Bezpečnostní heslo – možnost je dostupná pro zařízení s Android u aplikací ESET Mobile
Security ve verzi 5.2 a starších. Bezpečnostní heslo si můžete změnit z portálu ESET AntiTheft.
Odemknout zařízení – Pro více informací se podívejte do uživatelské příručky ESET Mobile
Security.
Vypnout ESET Anti-Theft – pokud vypnete ESET Anti-Theft, zařízení již nadále nebude chráněno
pomocí technologie ESET Anti-Theft a zastaví se jeho sledování. Pokud jste své zařízení nalezli a
chcete jej nadále spravovat, vyberte možnost Není ztracené.

Odstranit zařízení – akce odstraní z portálu všechna data související s tímto zařízením.
Všechny změny na portálu se provedou poté, co zařízení přejde do režimu online.

Jak na to?
Tato kapitola obsahuje nejčastější otázky a odpovědi. Klikněte na název tématu pro vyřešení
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vašeho problému:
• Jak přidat nové zařízení?
• Co dělat v případě krádeže
• Co dělat, když nelze určit polohu zařízení?

Pokud jste v seznamu nenalezli váš problém, navštivte pravidelně aktualizovanou databázi
znalostí.
V případě potřeby kontaktujte technickou podporu ESET nebo dotaz vytvořte přímo z
produktu ESET na záložce Nápověda a podpora.
Pro odeslání žádosti na technickou podporu přímo ze zařízení s operačním systém Android
ťukněte v ESET Mobile Security na ikonu menu
v levém horním rohu (nebo ťukněte na
tlačítko MENU na zařízení) > Technická podpora > Technická podpora. Vyplňte všechna
povinná pole. ESET Mobile Security obsahuje pokročilou funkci protokolování, která je
užitečná při diagnostice technických problémů. Pro zajištění podrobného protokolování
aplikace se ujistěte, že je zatrhnutá možnost Odeslat protokol aplikace (standardně
zatrženo). Dotaz odešlete ťuknutím na Odeslat. Specialisté technické podpory ESET vás
budou kontaktovat na zadanou e-mailovou adresu.

Přidání nového zařízení v části ESET Anti-Theft
Pro ochranu svých zařízení a zabránění odcizení dat postupujte dle následujících kroků.
Nejprve vyberte, zda se jedná o zařízení s Windows nebo Android:
• Přidání nového zařízení s Windows
• Přidání nového zařízení s Android

Nové zařízení není možné přidat přímo přes portál ESET HOME, ale přihlášením do účtu
ESET HOME pomocí produktu ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium
nebo ESET Mobile Security.

Přidání nového zařízení s Windows

ESET Anti-Theft není určen pro Microsoft Windows Home Server.
Po dokončení instalace a aktivace produktu ESET budete vyzváni k zapnutí dalších
bezpečnostních nástrojů ESET. Službu ESET Anti-Theft aktivujte kliknutím na Zapnout a
pokračujte krokem 3.
Prostudujte si obrázkový návod (doporučeno).
1. Pro otevření produktu ESET proveďte na hlavním panelu své obrazovky dvojklik na ikonu
produktu ESET.
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2. Klikněte na položku Nastavení > Bezpečnostní nástroje, a pomocí přepínače aktivujte
funkci ESET Anti-Theft.

3. V zobrazeném dialogovém okně vyplňte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu ESET HOME
a klikněte na Přihlásit se. Pokud nemáte účet zřízený, vytvořte si jej kliknutím na Vytvořit účet.

4. Zadejte název svého zařízení a klikněte na Pokračovat.
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5. Funkce Anti-Theft je aktivovaná a vaše zařízení je připojeno k portálu ESET Anti-Theft. Klikněte
na Zavřít.
6. Okno ESET Anti-Theft se automaticky otevře. Pokud ne, zadejte do svého webového prohlížeče
URL adresu anti-theft.eset.com a přihlaste se. Po kliknutí na konkrétní zařízení v portálu ESET
Anti-Theft klikněte dále na Nastavení.
7. Klikněte na Vytvořit Fantom účet. Fantom účet pomůže obnovit vaše zařízení, pokud dojde
ke ztrátě nebo odcizení. Pro použití všech funkcí ESET Anti-Theft je tento účet vyžadován.
8. Klikněte na Vytvořit Fantom účet. Výchozí název účtu je Jan. Jméno účtu není nutné měnit,
ale je to možné.
9. Po vytvoření Fantom účtu je ESET Anti-Theft plně nastavený. Stav zařízení je OK.

Toto zařízení je připojené k účtu ESET HOME a ESET Anti-Theft je zapnutý. Všechna zařízení
připojená ke svému účtu naleznete v části Moje zařízení.

Přidání nového zařízení s Android
Po instalaci ESET Mobile Security připojte zařízení k účtu ESET HOME.
Prostudujte si obrázkový návod (doporučeno).
1. Na hlavní obrazovce ESET Mobile Security ťukněte na dlaždici ESET Anti-Theft.
2. Ťukněte na tlačítko Zapnout.
3. Zadejte své přístupové údaje do účtu ESET HOME, ťukněte na Přihlásit se a v této příručce
přejděte na krok 6. Pokud ještě účet nemáte, vytvořte si jej ťuknutím na odkaz Nemám účet.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo k účtu ESET HOME, heslo potvrďte a označte políčko
Přijímám ESET Podmínky použití > ťukněte na Vytvořit.
5. Pro potvrzení nového účtu klikněte na odkaz, který byl zaslán na použitou e-mailovou adresu a
ťukněte na Pokračovat.
6. V části Povolit přístup ťukněte na Pokračovat pro Nalezení polohy zařízení, Přístupu ke
kameře a Čtení informací o telefonu. Poznámka: Některé telefony mohou vyžádat přístup k
Úpravě souborů.
7. Ťukněte na Povolit všech tří (čtyř) zmíněných obrazovek.
8. Ťuknutím na Pokračovat povolte rovněž přístup pro Překrytí obrazovky a následně Povolte
vykreslení přes další aplikace.
9. Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro Přístup k datům o používání.
10. Zapněte Přístup k datům o používání pro ESET Mobile Security.
11. Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro Oprávnění pro přístup k oznámením.
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12. Ťukněte na Pokračovat pro ESET Mobile Security povolení k Přístupu nerušit.
13. Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro zapnutí ochrany proti odinstalování.
14. Chcete-li povolit ESET Mobile Security, aby se choval jako správce zařízení, zapněte jej jako
Správce zařízení.
15. Pro ochranu důležitých nastavení ESET Mobile Security zadejte PIN, potvrďte ťuknutím na
fajfku stejným způsobem PIN a znovu potvrďte.
16. U zařízení, která využívají karty SIM: V části Důvěřovat této SIM kartě ťukněte na
Důvěřovat. Tím přidáte SIM mezi důvěryhodné SIM karty. Pokud nechcete SIM přidat, ťukněte na
Přeskočit.
U zařízení, která nevyužívají karty SIM: Přeskočte na krok 18.
17. Pro ESET Mobile Security verze 6.x: K aktivování funkce důvěryhodné SIM karty ťukněte
na Důvěřovat. ESET vytvoří na vaší SIM kartě a v kontaktech unikátní identiﬁkátor. Tento
unikátní identiﬁkátor nesmíte smazat.
Pro ESET Mobile Security verze 5.4 a starší: Unikátní identiﬁkátor nebude vytvořen a je
třeba, abyste vytvořili důvěryhodný kontakt. Abyste mohli přidat důvěryhodný kontakt, zadejte
jméno a telefonní číslo důvěryhodného kontaktu a ťukněte na Uložit, jinak ťukněte Přeskočit.
Ťuknutím na Odeslat zašlete důvěryhodnému kontaktu SMS instrukce, jak použít SMS příkazy.
Jinak ťukněte na Neodesílat.
18. Tímto je vaše zařízení plně optimalizováno pro použití technologie Anti-Theft.

Co dělat v případě krádeže
Při ztrátě nebo odcizení nejprve označte zařízení jako ztracené. K tomu použijte webové
rozhraní ESET Anti-Theft, kde vyberte dané zařízení, klikněte na záložku Stav a tlačítko
Zařízení je ztracené.
ESET Anti-Theft zakáže všechny uživatelské účty kromě Fantom účtu (pouze u zařízení s
Windows), začne monitorovat dané zařízení a pořizovat snímky obrazovky i webovou
kamerou. Pořízená data si můžete prohlédnout na záložce Aktivita.
Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Moje zařízení je
ztracené.
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Po označení zařízení jako ztracené dojde k následujícím akcím:
• Na e-mail obdržíte informaci o změně stavu zařízení.
• Jakmile bude zařízení dostupné online, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium
nebo ESET Mobile Security začne v pravidelných intervalech nahrávat informace. Tato data si
můžete prohlédnout v sekci Aktivita.
• Zařízení označené jako ztracené se automaticky restartuje za několik minut poté, co se připojí
k internetu.
• Pokud ve Windows existuje Fantom účet, zařízení použije tento účet jako výchozí a
automaticky se k němu přihlásí. To zabrání ostatním osobám s neoprávněným přístupem v
přihlášení do jiných uživatelských účtů nebo v přístupu k uživatelským datům.

Poznámka
Získávání dat můžete simulovat spuštěním rychlého testu funkcí ESET Anti-Theft. Pro
spuštění testu klikněte na tlačítko Spustit test.

Důležitá doporučení
Důrazně doporučujeme, abyste podnikli následující kroky ke zmírnění potenciálních škod
neoprávněným přístupem:
• Podrobnosti ke svému ESET HOME účtu uchovávejte v bezpečí a nesdělujte je nikomu dalšímu
– jde především o uživatelské jméno a heslo k webovému rozhraní ESET Anti-Theft.
Doporučujeme vám proto nevyužívat automatické přihlašování a ukládání údajů v prohlížeči.
• Další doporučení jsou pro případ proběhlé ztráty zařízení. Změňte si hesla ke svým e-mailovým
účtům – důležité hlavně v případě, kdy používáte programy jako je Outlook Express, Mozilla
Thunderbird, nebo pokud máte v internetovém prohlížeči uložená hesla (např. pro Gmail).
• Změňte si heslo do internetového bankovnictví a pravidelně kontrolujte svůj bankovní účet,
zda nedochází k podezřelým transakcím.
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• Změňte hesla ke všem účtům na sociálních sítích – jde především o populární sociální sítě jako
Facebook nebo Twitter.

Návrat do normálního stavu provedete kliknutím na tlačítko Zařízení bylo nalezeno.
Zařízení se restartuje a bude obnoven normální uživatelský účet.

Poznámka
Standardně je doba sledování nastavena na 14 dnů. Pět dní před koncem sledovaného
období budete e-mailem od společnosti ESET upozorněni na možnost prodloužení
sledování zařízení.

Určení polohy zařízení podle IP adresy
Pokud nejsou dostupná žádná data o pozici zařízení, můžete zkusit určit jeho polohu podle IP
adresy (záložka IP adresa) pomocí online služby www.who.is.
Pokud je zařízení odcizené, může poskytovatel detekované veřejné IP adresy poskytnout
správním orgánům privátní (neveřejné) IP adresy za účelem nalezení odcizeného zařízení.

Nelze určit polohu zařízení
ESET Anti-Theft nemůže lokalizovat polohu zařízení z těchto důvodů:
1. Nebyla získána žádná data.
Data se sbírají pouze v případě, že je zařízení Ztracené. Změnit stav můžete pomocí tlačítka v
záložce Stav.
2. Ztracené zařízení není připojeno k internetu.
Zařízení musí být připojeno k internetu, aby mohl ESET Anti-Theft určit jeho pozici.
3. Pro určení polohy zařízení není dostatečné množství dat.
Buďte trpěliví a dejte ESET Anti-Theft více času, než bude sesbíráno požadované množství dat.
4. O poloze zařízení nejsou k dispozici žádné informace.
Pokud je zařízení pohřešováno již delší dobu a stále nebyla sesbírána potřebná data k určení
polohy, můžete zkusit lokalizovat zařízení podle IP adresy, viz níže.

Určení polohy zařízení podle IP adresy
Pokud nejsou dostupná žádná data o pozici zařízení, můžete zkusit určit jeho polohu podle IP
adresy (záložka IP adresa) pomocí online služby www.who.is.
Pokud je zařízení odcizené, může poskytovatel detekované veřejné IP adresy poskytnout
správním orgánům privátní (neveřejné) IP adresy za účelem nalezení odcizeného zařízení.

Zdroje
Pro vyřešení dalších problémů navštivte naši ESET Databázi znalostí (články nemusí být dostupné ve
všech jazycích):
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• Aktivace a nastavení Anti-Theft u domácích produktů ESET pro platformu Windows
• Optimalizace zařízení pro funkci Anti-Theft u domácích produktů ESET na platformě Windows
• Notebook, který byl přidán k účtu ESET HOME, není viditelný na online portálu Anti-Theft
• Nastavení ochrany Anti-Theft v ESET Mobile Security pro Android
• Vypnutí Anti-Theft u domácích produktů ESET pro platformu Windows
• Jak otevřu hlavní okno programu ESET pro domácnost na platformě Windows?
Více informací o produktech ESET naleznete na těchto odkazech:
• Domovská stránka ESET
• ESET Technická podpora
• Bezpečnostní fórum ESET

Informační kanál o aktivitách
V této části se zaznamenávají všechny události související s vaším účtem ESET HOME,
například časy přihlášení, operace s licencemi a zařízení.

Slovník pojmů
V této kapitole vysvětlujeme pojmy použité v příručce a portálu ESET HOME.

Licenční termíny
Autorizace – oprávnění pro správu konkrétní licence ESET.
Licenční klíč – unikátní řetězec znaků používaný pro aktivaci produktu ESET a identiﬁkaci
vlastníka licence.
Veřejné ID licence – krátký řetězec pro identiﬁkaci licence třetí stranou. Tento údaj není
možné použít pro aktivaci produktu.
Vlastník licence – výhradní vlastník licence ESET.
Správce licence – vlastník licence ESET, který má přístup k informacím o stavu licence a
seznamu zařízení, na kterých je licence použita. Z této pozice může deaktivovat všechna
zařízení aktivovaná danou licencí.
Jednotka (klient) – aktivované zařízení připojené ke konkrétní licenci. Příklad: jedna
aktivace produktu ESET Internet Security na jednom zařízení představuje jednu
jednotku/klienta.
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Sdílená jednotka – jedna nebo více jednotek licence sdílených pomocí e-mailové pozvánky.
Aktivovaná licence – licence použitá pro aktivaci produktu.
Neaktivní licence – licence, která nebyla použita pro aktivaci produktu.
Prodloužení platnosti licence – pro více informací si prostudujte stejnojmennou kapitolu.

Ostatní
Čistý Android – základní verze operačního systému Android bez nástaveb výrobce a jeho
dalších doplňků. Vyskytuje se například na všech zařízeních Google Pixel, Nokia 8.3, Xiaomi
Mi A3 devices aj.
ISP – poskytovatel internetového připojení (Internet Service Provider).
Další informace o typech detekcí, hrozeb, vzdálených útoků, technologiích ESET a ochraně
najdete ve Slovníku pojmů.

Podmínky použití
Platné od 12. října 2021. | Zobrazit předchozí verzi Podmínek použití | Porovnat změny
Tyto podmínky použití („Podmínky“) představují zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol.
s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsanou v Obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním
registračním číslem: 31333532 („ESET“ nebo „Poskytovatel“) a vámi, fyzickou osobou („Vy“
nebo „Uživatel“), která přistupuje na web („webové stránky“) home.eset.com a používá jej,
používá aplikaci ESET HOME („aplikace“), registruje si a používá účet na webových stránkách
ESET HOME („Účet“) nebo která používá webové stránky nebo služby a funkce společnosti
ESET prostřednictvím účtu (souhrnně „Služby“), a stanoví, mimo jiné, podmínky jejich
používání.
Před použitím jakékoli ze služeb nebo registrací účtu si tyto podmínky pečlivě
přečtěte. Tyto podmínky se pro vás stanou závaznými na základě vašeho souhlasu
vyjádřeného během procesu registrace účtu a poté, co vám zašleme potvrzení, že
váš účet byl úspěšně vytvořen, nebo když se rozhodnete použít některou ze
služeb. Společnost ESET vám může po úspěšném vytvoření účtu poskytovat různé služby, na
které se mohou vztahovat další zvláštní podmínky platné pouze pro příslušnou službu
(„zvláštní podmínky“). Pokud jsou takové zvláštní podmínky v rozporu s těmito podmínkami,
mají přednost ustanovení zvláštních podmínek. Tyto zvláštní podmínky (pokud jsou
k dispozici) najdete níže nebo v příslušné dokumentaci přístupné prostřednictvím ESET Online
nápovědy („dokumentace“), přičemž jejich přijetí je součástí procesu aktivace služby.
Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je vám méně než osmnáct (18)
let, můžete účet nebo související služby vytvořit a používat pouze v případě, že s tím souhlasí
vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
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Váš účet a jeho použití
Účet vám umožňuje přístup ke službám společnosti ESET a jejich používání. Většina z těchto
služeb se vztahuje k licencím k produktům ESET („Produkty“) a umožňují vám je buď
spravovat prostřednictvím vašich zařízení z vašeho účtu, který funguje jako centrální bod,
nebo vám poskytují další funkce související s vašimi produkty. Popisy služeb poskytovaných
prostřednictvím účtu najdete níže a jejich podrobnější speciﬁkace najdete v příslušné
dokumentaci.
Chcete-li používat naše služby, musíte mít zaregistrovaný a aktivovaný účet a být do něj
řádně přihlášeni prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo specializované mobilní
aplikace. I když je vytvoření účtu zdarma, budete si možná muset zakoupit určité služby nebo
produkty a aktivovat související funkce, abyste je mohli používat prostřednictvím svého účtu.
Tyto produkty nebo služby, pro které platí jejich nákupní a platební podmínky, si můžete
zakoupit pomocí samostatné platformy ESET eStore nebo pomocí platformy našich partnerů.
Použití produktů a aplikace je podmíněno přijetím příslušného licenčního ujednání
s koncovým uživatelem a může také podléhat dalším předpokladům nebo technickým
požadavkům, které jsou podrobně popsány a k dispozici v příslušné dokumentaci.
Vaše právo používat náš účet a služby je nevýhradní, nepřenosné a podléhá podmínkám
a omezením stanoveným v těchto podmínkách, zvláštních podmínkách (pokud jsou
k dispozici) a dokumentaci a je podmíněno vaším dodržováním těchto právních dokumentů.
Naše služby a účet můžete používat pouze pro osobní nekomerční účely, konvenčním
způsobem a pouze pro účely, pro které jsou určeny. Vaše právo na používání služeb může být
kromě toho omezeno na dobu trvání předplatného služby nebo dobu trvání licencí
k produktu. Společnost ESET (nebo její dodavatelé či poskytovatelé licencí) si vyhrazuje
veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo zvláštní podmínky výslovně neudělují.
V souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nám udělujete výslovný souhlas, že
vám můžeme začít poskytovat služby a související elektronický obsah ihned poté, co si
zaregistrujete svůj účet (a splníte jakékoli další předpoklady). Potvrzujete, že jste byli
informováni, že udělením tohoto souhlasu ztratíte právo odstoupit od smlouvy vytvořené na
základě těchto podmínek.
Jste zodpovědní za používání svého účtu, za jeho zabezpečení a za uchování souvisejících
hesel v tajnosti. V maximální míře povolené platnými zákony souhlasíte s tím, že přijímáte
zodpovědnost za všechny aktivity, ke kterým v rámci vašeho účtu dojde. Abyste si udrželi
kontrolu nad svým účtem a zabránili komukoli v přístupu k účtu, nikomu neprozradíte svá
hesla a omezíte přístup třetích stran k zařízením připojeným k vašemu účtu. Jste povinni nás
okamžitě kontaktovat, pokud bylo vaše heslo prozrazeno někomu jinému, pokud byl váš účet
používán neoprávněnou osobou nebo pokud máte důvod se domnívat, že k takovým
událostem mohlo dojít. Kromě toho zajistíte, aby údaje, které poskytnete společnosti ESET
během procesu registrace nebo prostřednictvím vašeho účtu, byly přesné a aktuální,
a budete nás informovat o všech jejich změnách aktualizací informací v části Můj účet.
Služby a svůj účet nesmíte používat: (i) pro jakékoli nezákonné účely, včetně v souvislosti
s jakoukoli trestnou nebo podvodnou činností nebo jakýmkoli způsobem, který (ii) může mít
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za následek přerušení, narušení nebo jakékoli poškození služeb a našich webových stránek,
(iii) může být škodlivý pro ostatní nebo (iv) je v rozporu s těmito podmínkami, zvláštními
podmínkami a dokumentací. Společnost ESET si v takových případech vyhrazuje právo zrušit
váš účet, ukončit poskytování služeb nebo odmítnout jejich poskytování. Společnost ESET si
dále vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb nebo zrušit web, na kterém je váš účet
registrován. V případě, že jste za zrušené služby zaplatili, máte nárok na vrácení peněz.
Svůj účet můžete kdykoli zrušit. Mějte však na paměti, že některé služby budou v takovém
případě nepoužitelné.

Elektronická komunikace
Společnost ESET s vámi bude elektronicky komunikovat v průběhu provádění činností
předpokládaných těmito podmínkami, a to i v průběhu poskytování služeb, účtu nebo našich
webových stránek. Můžeme vám posílat e-maily, oznámení v aplikaci prostřednictvím vašeho
produktu nebo účtu nebo zveřejňovat komunikaci na našich webových stránkách. Souhlasíte
s tím, že od společnosti ESET obdržíte právní sdělení v elektronické podobě, včetně jakýchkoli
sdělení o změně podmínek, zvláštních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů,
jakéhokoli návrhu/přijetí smlouvy nebo pozvánek k jednáním, oznámení nebo jiných právních
sdělení. Také souhlasíte, že taková elektronická komunikace bude považována za přijatou
písemně, pokud platné zákony výslovně nevyžadují jinou formu komunikace.

Zabezpečení a ochrana dat
K registraci a používání účtu a pro účely poskytování a správy služeb je vyžadováno celé vaše
jméno, stát a platná e-mailová adresa; tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené
mezi vámi a společností ESET na základě těchto podmínek a zvláštních podmínek. Vaše údaje
budou shromažďovány a předávány na servery společnosti ESET nebo na servery jejích
partnerů, kde budou zpracovávány za účelem zajištění funkčnosti, poskytování a kontroly
oprávnění k používání účtu a služeb, ke vzniku, výkonu a obraně právních nároků společnosti
ESET a k poskytování podpory v případě potřeby.
Kromě toho může být v závislosti na službách, které se rozhodnete používat prostřednictvím
svého účtu, a za účelem jejich poskytování, vyžadováno další shromažďování údajů buď od
vás, nebo od produktu přidruženého k vašemu účtu.
Společnost ESET bude zpracovávat údaje získané od vás nebo vašeho produktu, z nichž
některé mohou zahrnovat osobní údaje, v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních
údajů. Během procesu registrace účtu budete vyzváni, abyste si je přečetli. Na tyto zásady se
můžete kdykoli obrátit, pokud budete potřebovat více informací o tom, jak zpracováváme
vaše údaje v souvislosti s účtem a službami, nebo o vašich právech jako subjektu údajů. Na
produkty, které používáte, se mohou vztahovat další zásady ochrany osobních údajů, které
najdete v dokumentaci k příslušnému produktu.

Duševní vlastnictví
Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé jsou vlastníky nebo držiteli autorských práv
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nebo jiných práv duševního vlastnictví k softwaru dostupnému na webových stránkách,
k aplikacím a produktům (souhrnně „software“) nebo k jinému obsahu dostupnému na
webových stránkách, jako je jakýkoli text, dokumenty, obrázky, loga, ikony, tlačítka nebo
databáze („obsah“). V souladu s těmito podmínkami a zvláštními podmínkami a po úhradě
všech příslušných poplatků vám bude udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná
a nepřenosná licence k používání softwaru a obsahu pro osobní a nekomerční účely a pouze
v případě potřeby pro vaše používání služeb, jak to povolují tyto podmínky a zvláštní
podmínky. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte extrahovat ani znovu
využívat žádný obsah nebo části jakýchkoli služeb (včetně použití rámovacích technik).
Společnost ESET a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva, která vám tyto podmínky nebo
zvláštní podmínky výslovně neudělují.
Kromě toho lze produkty a software používat jen v souladu s licenční smlouvou s koncovým
uživatelem („EULA“), která je dodávána společně produktem či službou nebo je jejich
součástí. Produkty a software dodané se smlouvou EULA nelze nainstalovat bez souhlasu
uživatele s touto smlouvou.
V případě, že se rozhodnete nainstalovat naši aplikaci pro přístup k vašemu účtu a
souvisejícím službám, bude se na vás vztahovat smlouva EULA k aplikaci uvedená v příloze 1
těchto podmínek.

Vyloučení odpovědnosti
JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK
JSOU", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ
MÍŘE DOVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ
JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE
ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET
NEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO
JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU
ZÁRUKU, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET NEBO
SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A
RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU A SLUŽEB NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA
VÝSLEDKY Z NICH ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.
Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí
kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení zodpovědnosti
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE
POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO DODAVATELÉ ZODPOVÍDAT ZA
JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO
ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA
MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH
INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ,
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POJISTNÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA
ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI,
ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT
ÚČET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL, JEHO DODAVATELÉ ANEBO PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ
STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU
DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO
ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATEŮ ANEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEZENÁ DO VÝŠE
CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA DANOU SLUŽBU NEBO ÚČET.

Soulad se zákony o kontrole obchodu
a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat
Software žádné osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání,
které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její
dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož
i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené společnosti“), porušily
nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují
i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo
převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou,
státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného
království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve
které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost
ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a
ii. jakékoli hospodářské, ﬁnanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz
importu nebo exportu, zákaz převodu ﬁnančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování
služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem
Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo
kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti
vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích
přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována
(právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).
(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit
s okamžitou platností v případě, že:
i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo
pravděpodobně poruší ustanovení oddílu (a) bodu Soulad se zákony o kontrole obchodu
těchto Podmínek; nebo
ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho
společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích
závazků vyplývajících z těchto Podmínek mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její
přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním
důsledkům.
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(c) Nic v těchto Podmínkách není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani
vykládáno tak, aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo
souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu
s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.

Rozhodné právo a jazyk
Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky.
Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu
a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Jste-li spotřebitelem
s obvyklým bydlištěm v EU, vztahuje se na vás také další ochrana, kterou vám poskytují
závazná ustanovení právních předpisů platných v zemi vašeho bydliště.
Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů
a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru, Účtu nebo Služeb nebo sporů vyplývající
z těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek (pokud jsou k dispozici) bude pověřen příslušný
Obvodní soud v Bratislavě I. (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce
tímto soudem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, můžete také uplatnit nárok
na vymáhání svých spotřebitelských práv v místě příslušné jurisdikce nebo v zemi EU, ve
které žijete. Kromě toho můžete také použít online platformu pro řešení sporů, kterou
naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před oﬁciálním uplatněním nároku nás
však prosím nejprve kontaktujte.
V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek bude vždy
rozhodující anglická verze, která je dostupná zde.

Všeobecná ustanovení
Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli změnit poskytované služby a upravit tyto
podmínky použití, zvláštní podmínky použití a dokumentaci nebo jakékoli jejich části, a to
aktualizací příslušného dokumentu (i) tak, aby se do něj promítly změny týkající se účtu,
služeb a webových stránek nebo změny způsobu podnikání společnosti ESET, (ii) z právních,
regulačních nebo bezpečnostních důvodů nebo (iii) s cílem zabránit zneužití nebo poškození.
O jakékoli změně podmínek použití nebo zvláštních podmínek použití budete informováni emailem nebo prostřednictvím vašeho účtu. Pokud s navrženými změnami podmínek použití
nebo zvláštních podmínek použití nebudete souhlasit, můžete svůj účet zrušit anebo zrušit
dotčené zakoupené služby do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud účet nebo
službu v této lhůtě nezrušíte, budou navrhované změny považovány za přijaté a vstoupí vůči
vám v platnost ode dne, kdy jste obdrželi oznámení o změně.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete odeslat oznámení či podat stížnost, neváhejte nás
kontaktovat pomocí našich kontaktních informací. V případě jakýchkoli technických problémů
využijte naši stránku technické podpory. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom
všechny dotazy vyřešili do 30 dnů od jejich obdržení.
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SLUŽBY A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO JEJICH POUŽITÍ
1. Správa produktů
Správa produktů je služba, která vám umožní spravovat produkty přidružené k vašemu účtu
a zařízení, na kterých je produkt nainstalován, pomocí vašeho účtu. Můžete zobrazovat stav
zabezpečení zařízení chráněných těmito přidruženými produkty, dostávat důležitá oznámení
týkající se spravovaných zařízení a produktů, přidávat a nakupovat produkty nebo obnovovat
produkty, jejichž platnost vypršela (pomocí samostatné platformy), stahovat produkty do
zařízení, sdílet je se svou rodinou a přáteli nebo využívat další funkce, jak je popsáno
v dokumentaci. Správa produktů bude povolena po úspěšném vytvoření účtu, ale většinu
funkcí budete moci používat až poté, co k účtu přidružíte alespoň jeden produkt.
V dokumentaci může být uvedeno maximální množství produktů nebo zařízení, které můžete
prostřednictvím svého účtu spravovat.

2. ESET Parental Control
Aplikace ESET Parental Control vám umožňuje řídit přístup spravovaných uživatelů (například
vašich dětí) k určité kategorii webových stránek anebo mobilních aplikací, nastavovat pro
spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení, na kterém je
nainstalován příslušný produkt a je na něm aktivní aplikace ESET Parental Control. Abyste
mohli používat aplikaci ESET Parental Control, musíte svůj produkt (s aktivní aplikací ESET
Parental Control) přidružit ke svému účtu. Stejný produkt nesmí být současně přidružen
k více účtům. Koncový uživatel s přístupem k účtu je oprávněn vytvářet proﬁly ke
spravovaným uživatelům pomocí jednoho nebo více zařízení. Společnost ESET si vyhrazuje
právo omezit počet proﬁlů a zařízení používaných jedním koncovým uživatelem.
Kvůli zajištění správného fungování aktivní aplikace ESET Parental Control odesílá informace
poskytovateli, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, poloze,
mobilních aplikacích a informací o použitém zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti
aplikace ESET Parental Control. Tyto informace mohou obsahovat data (včetně náhodně nebo
neúmyslně získaných osobních údajů) o vás nebo jiných spravovaných uživatelích, informace
o zařízení a o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Společnost ESET musí
přijmout potřebná opatření, aby zajistila, že všechny přijaté informace zůstanou důvěrné.
Aplikaci ESET Parental Control můžete používat pouze ve vztahu k zařízením spravovaných
uživatelů, ke kterým máte oprávněný přístup. Jakékoli identiﬁkované použití, které může být
považováno za nezákonné, škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit
práva ostatních, může být nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení
přístupu k službě. Společnost ESET bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu
s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.
Přijetím těchto podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání aplikace ESET
Parental Control a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno
licenční smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených
k aplikaci ESET Parental Control, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty
během procesu instalace softwaru.
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3. Anti-Theft
Funkce Anti-Theft pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se
ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Funkce
Anti-Theft je k dispozici pouze pro produkty poskytované společností ESET. Další informace
naleznete v dokumentaci k produktu.
Funkce Anti-Theft je ve výchozím nastavení přidruženého produktu vypnutá. Chcete-li ji
použít, musíte nainstalovat požadované produkty, aktivovat funkci Anti-Theft a přidružit
produkt k účtu. V případě krádeže nebo ztráty počítače nebo jiného zařízení se můžete
rozhodnout aktivovat funkci Anti-Theft a související sběr dat. Pokud tuto funkci produktu
aktivujete, budou data o chybějícím zařízení shromažďována a odesílána společnosti ESET.
Může se jednat o data týkající se o umístění zařízení v síti, údaje o obsahu zobrazovaném na
obrazovce zařízení, údaje o konﬁguraci zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení.
Data získaná funkcí Anti-Theft a poskytnutá prostřednictvím účtu jste oprávněni používat
výhradně k nápravě nepříznivé situace způsobené ztrátou zařízení. Společnost ESET bude
tyto údaje zpracovávat způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů a v souladu
s příslušnými právními předpisy, přičemž jediným účelem je poskytnout vám tuto službu.
Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat.
Funkci Anti-Theft lze používat výhradně ve vztahu k zařízením a pomocí účtu, ke kterým máte
oprávněný přístup. Jakékoli identiﬁkované použití, které může být považováno za nezákonné,
škodlivé nebo které by mohlo narušit nebo negativně ovlivnit práva ostatních, může být
nahlášeno příslušnému orgánu a může mít za následek omezení přístupu k službě.
Poskytovatel bude v případě jakéhokoli zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony
a pomáhat orgánům činným v trestním řízení.
Přijetím těchto podmínek rovněž berete na vědomí, že poskytování a používání funkce AntiTheft a zpracování údajů v souvislosti s jejím poskytováním je rovněž upraveno licenční
smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů přidružených
k softwaru ESET Anti-Theft, které jsou dostupné v dokumentaci a které musí být přijaty
během procesu instalace softwaru.

4. ESET Password Manager
ESET Password Manager je nástroj pro správu digitálních identit, který vám umožňuje
bezpečně ukládat vaše přihlašovací údaje nebo jiná data. Jeho použití podléhá zvláštním
podmínkám použití pro produkt ESET Password Manager a zvláštním zásadám ochrany
osobních údajů, které platí kromě těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů pro účet.
Abyste mohli používat produkt ESET Password Manager, musíte nainstalovat požadovaný
produkt, vytvořit a aktivovat účet a přidružit produkt k účtu. Váš účet vám kromě jiných
užitečných funkcí umožní spravovat vaše licence k produktu ESET Password Manager a sdílet
je s přáteli nebo rodinou, kteří je pak mohou plně využívat. Vy jako vlastník licence si však
ponecháte právo jejich licence kdykoli zrušit.

Dodatek č.1
ESET HOME – licenční ujednání s koncovým uživatelem
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Zásady ochrany osobních údajů
Platné od 12. října 2021. | Zobrazit předchozí verzi Zásad ochrany osobních údajů | Porovnat
změny
Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova
24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném
Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, jako pro
správce údajů („ESET“ nebo „My“) obzvlášť důležitá. Snažíme se dodržovat požadavky na
transparentnost, které jsou právně standardizovány v rámci Obecného nařízení EU o ochraně
osobních údajů („GDPR“). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme tyto Zásady ochrany
osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo
„Vy“) jako subjektů údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:
• Právní základ pro zpracování osobních údajů
• Sdílení a důvěrnost dat
• Zabezpečení dat
• Vaše práva jako subjektu údajů
• Zpracování vašich osobních údajů
• Kontaktní informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na váš účet ESET HOME („Účet“) a na
poskytování a používání webových stránek home.eset.com, aplikace ESET HOME a služeb
a funkcí poskytovaných společností ESET prostřednictvím účtu (souhrnně „Služby“). Pokud se
zde odkazuje na zásady ochrany osobních údajů pro konkrétní službu, má v případě
jakýchkoli nesrovnalostí přednost jejich znění.
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme podle svého vlastního uvážení čas od času
upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění zásad ochrany
osobních údajů nebo vás o jejich upravené verzi budeme informovat oznámením v aplikaci
nebo jinými elektronickými prostředky. Pokud nebudete s upravenou verzí zásad ochrany
osobních údajů souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto zásad v jejich
upravené verzi, přestaňte účet a služby používat a případně je odinstalujte. Pokud budete
aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené zásady ochrany osobních údajů vstoupí
v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů v jejich
platném znění přijímáte.
Naše služby jsou určeny pouze pro dospělé uživatele. Pokud je vám méně než osmnáct (18)
let, můžete účet nebo související služby vytvořit a používat pouze v případě, že s tím souhlasí
vaši rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
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Zpracování vašich osobních údajů
Účet a služby jsou společností ESET poskytované za podmínek uvedených v podmínkách
použití („Podmínky“) a případně také v licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“)
produktu ESET souvisejícího s příslušnou službou („Produkt) a aplikací ESET HOME, ale
některé z těchto podmínek mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli
další informace o sběru a zpracování dat spojených s vaším účtem a poskytováním našich
služeb. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace
nebo k nim přistupovat:
• K registraci a používání účtu, pro poskytování služeb a pro vznik, výkon a obranu našich právních
nároků je vyžadováno celé vaše jméno, stát, platná e-mailová adresa a vaše přihlašovací údaje.
Kromě toho získáme některé základní technické informace o zařízení a aplikaci, které používáte pro
přihlášení ke svému účtu.
oPři registraci a/nebo přihlašování k účtu můžete používat ověřování třetí strany poskytované
společností Apple nebo Google. V takovém případě budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu
(kterou nám poskytne daná třetí strana) a zemi, kde jste se nacházeli během procesu registrace,
a to pro další účely uvedené výše.
• Ke správě produktů jsou vyžadovány informace o spravovaných zařízeních a licencích
k produktům, abychom vám mohli poskytovat funkce správy. Konkrétně budeme zpracovávat
informace týkající se vašich licencí k produktům, jako jsou údaje týkající se typu licence k produktu,
kterou vlastníte (např. zda se jedná o bezplatnou licenci, zkušební verzi, placenou verzi atd.),
platnosti licence, stavu aktivace a identiﬁkace licence. V souvislosti se zařízeními, která byla
přidružena k vašemu účtu, budeme zpracovávat údaje o názvu a typu zařízení, jeho operačním
systému, stavu zabezpečení, aktivovaných produktech a datech umožňujících identiﬁkaci zařízení.
V případě zařízení, která používají vaše licence k produktu, ale nebyla přidružena k vašemu účtu
(nebo byla sdílena s jinou osobou a přidružena k jejímu účtu), budou zpracovány pouze omezené
informace, jako je název a typ zařízení, model a datum aktivace produktu.
oPokud jste vlastníkem licence k produktu a rozhodnete se ji sdílet se svým přítelem nebo
rodinným příslušníkem, můžete tak učinit pomocí našich funkcí sdílení dostupných ve vašem účtu,
kde budete moci zadat jeho e-mailovou adresu. Zpracujeme pouze e-mailovou adresu tohoto
uživatele, abychom mu umožnili využívání příslušného produktu nebo služby a abychom mu
poslali související pozvánku. Tento uživatel pak v takovéto zprávě od nás uvidí vaši e-mailovou
adresu, aby věděl, kdo odeslání zprávy inicioval. Kdykoli nás může kontaktovat a požádat nás
o odebrání těchto informací z naší databáze. Sdílení licence budete moci kdykoli zrušit.
oPokud nejste vlastníkem licence k produktu, ale někdo s vámi sdílel licenci k produktu, bude emailová adresa, kterou uvedete při registraci účtu, viditelná pro vlastníka licence k produktu.
Ujišťujeme vás, že pouze vy budete mít přístup k úplným informacím o zařízeních přidružených
k vašemu účtu. Vlastník licence bude moci zobrazit pouze omezené informace o vašem zařízení,
jak je popsáno výše.
• Aplikace ESET Parental Control obsahuje funkce, které vám umožňují řídit přístup spravovaných
uživatelů (například vašich dětí) k určité skupině webových stránek anebo mobilních aplikací,
nastavovat pro spravované uživatele pravidla pro organizaci času a vyhledávat polohu zařízení. Aby
mohly být tyto funkce povoleny, a v závislosti na tom, jak přesně nastavíte pravidla pro spravované
uživatele, bude aplikace ESET Parental Control odesílat společnosti ESET potřebné informace, mimo
jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, fyzické poloze, mobilních aplikacích
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a informací o zařízení, včetně informací o provozu a funkčnosti aplikace ESET Parental Control.
Informace mohou obsahovat data o vás nebo dalších spravovaných uživatelích (spravované
uživatele můžete určit podle jména, věku nebo dokonce i podle fotograﬁe) nebo informace
o spravovaném zařízení, například o nainstalovaném operačním systému a aplikacích. Údaje
shromážděné prostřednictvím aplikace ESET Parental Control budou zpracovány pouze za účelem
poskytování služby a budou smazány šedesát (60) až devadesát (90) dnů po jejich shromáždění.
• Funkce ESET Anti-Theft pomáhá zabránit ztrátě nebo zneužití důležitých dat v přímé souvislosti se
ztrátou nebo odcizením počítače nebo jiného zařízení, ve kterém je nainstalována. Tato funkce je ve
výchozím nastavení příslušného produktu vypnutá. Pokud tuto funkci aktivujete, budou o chybějícím
zařízení shromažďována data a odesílána společnosti ESET. V závislosti na tom, jak přesně nastavíte
službu, se může se jednat o data týkající se o umístění zařízení v síti, údaje o obsahu zobrazovaném
na obrazovce zařízení, údaje o konﬁguraci zařízení nebo data zaznamenaná kamerou zařízení. Údaje
shromážděné prostřednictvím funkce ESET Anti-Theft budou zpracovány pouze za účelem
poskytování služby a budou smazány jeden (1) rok po jejich shromáždění.
• ESET Password Manager umožňuje ukládat hesla, čísla kreditních karet nebo jiná vámi vybraná
data v místně nainstalované aplikaci a synchronizovat je a používat na různých zařízeních. Data,
která se rozhodnete uložit do aplikace, se ukládají pouze místně ve vašich zařízeních a jsou
chráněna a šifrována pomocí vašeho hlavního hesla. Abychom vám umožnili využívat data napříč
vašimi zařízeními, jsou také uložena na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů
služeb, ale pouze v šifrované podobě, takže k nim máte přístup pouze vy. Společnost ESET ani naši
poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup ani neukládají vaše hlavní heslo. Pouze Vy
máte klíč potřebný k dešifrování dat. Tuto službu můžete aktivovat prostřednictvím svého účtu
zadáním své e-mailové adresy nebo e-mailové adresy vašeho přítele, kterému chcete povolit
používání služby na základě vaší licence k produktu. Další informace o zpracování osobních údajů
v aplikaci ESET Password Manager naleznete v samostatných zásadách ochrany osobních údajů.
• Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní informace a údaje obsažené ve
vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat,
můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci k produktu,
podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších
informací, které usnadní poskytnutí podpory a umožní nám vyřešit problém, kterému čelíte.
• Pro funkci čtečky QR kódů v naší aplikaci využíváme rozhraní API společnosti Google pro
skenování čárových kódů. Můžete se spolehnout, že zachycený obrázek bude zpracován pouze ve
vašem zařízení. Rozhraní API od společnosti Google jí však může odesílat určité technické informace
související s využíváním a výkonem tohoto rozhraní API, které jsou potřebné pro údržbu, ladění
a vylepšování tohoto rozhraní API a pro účely analytiky využití a diagnostiky. Další informace
o tomto zpracování a o shromažďovaných údajích najdete v přehledu ochrany soukromí pro rozhraní
API společnosti Google.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje získané v průběhu poskytování našich služeb pro
některé další účely:
• Vaše kontaktní údaje nebo váš účet můžeme použít ke komunikaci s vámi v souvislosti s produkty
nebo službami, které používáte, například k tomu, abychom vám zasílali zprávy a oznámení
související se službami, abychom se dozvěděli více o vašich potřebách a vaší spokojenosti s našimi
službami, ale také pro účely reklamy na naše produkty a služby, jež jsou podobné těm, které
používáte, pokud se od této marketingové komunikace neodhlásíte.
• Můžeme zpracovávat některé agregované statistické údaje týkající se používání našich služeb za
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účelem jejich vylepšení, usnadnění jejich používání, analýzy jejich výkonu a opravy případných
chyb.
• Na základě vašeho výslovného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat technická data
související s pády aplikace (například informace o zařízení, identiﬁkátor instalace, trasování pádu,
minivýpis chyb při pádu), abychom mohli získat přehled o pádech, zjistit jejich příčiny a zajistit
úplnou funkčnost aplikace. Tato data pro nás shromažďuje a analyzuje společnost Google. Další
informace o tomto zpracování a o shromažďovaných údajích najdete v příslušných zásadách
ochrany soukromí společnosti Google.

Soubory cookie
Aby naše webové stránky a služby fungovaly správně, můžeme do vašeho webového
prohlížeče ukládat některé soubory cookie, a to když navštívíte náš web, přihlásíte se ke
svému účtu nebo když používáte určitou službu. Ve výchozím nastavení používáme pouze
soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek a vámi
požadovaných služeb. Požádáme vás o souhlas s používáním jakýchkoli jiných souborů cookie
než těch, které jsou nezbytně nutné. V současné době můžeme do vašeho prohlížeče ukládat
následující soubory cookie:
• Základní soubory cookie – Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro fungování webu
a poskytování vámi požadovaných služeb a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se
nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby. Mezi
příklady takových souborů cookie patří soubory cookie jazykových předvoleb, soubory cookie, které
vám umožní zůstat přihlášeni ke svému účtu (nastaveno pouze v případě, že při přihlášení ke svému
účtu zvolíte možnost „Trvalé přihlášení“), soubory cookie umožňující vaše správné ověření při
přihlášení k účtu nebo další relační soubory cookie. Pokud je neodstraníte ručně, budou všechny
trvalé soubory cookie uloženy ve vašem prohlížeči po dobu jednoho (1) roku.
• Analytické soubory cookie – nejsou používány
• Marketingové soubory cookie – nejsou používány

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti
s ochranou osobních údajů jen několik právních základů. Zpracování osobních údajů ve
společnosti ESET je potřebné zejména za účelem plnění dokumentu Licenční ujednání s
koncovým uživatelem („EULA“) odsouhlaseného s koncovým uživatelem (dle článku 6 (1) (b)
nařízení GDPR), který je platný pro poskytování produktů nebo služeb společnosti ESET,
pokud není výslovně uvedeno jinak, například:
• Oprávněný zájem: Právní základ (dle článku 6 (1) (f) nařízení GDPR), který nám umožňuje
zpracovávat údaje o tom, jak naši zákazníci využívají naše služby a jak jsou s nimi spokojeni,
abychom jim mohli poskytnout nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Podle platných právních
předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se při marketingové komunikaci
s našimi zákazníky obvykle spoléháme na tento koncept.
• Souhlas (dle článku 6 (1) (a) nařízení GDPR): Můžeme jej od vás vyžadovat v konkrétních
situacích, kdy považujeme tento právní základ za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon.
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• Splnění zákonné povinnosti (dle článku 6 (1) (c) nařízení GDPR): Například speciﬁkace požadavků
na elektronickou komunikaci nebo uchovávání dokumentů souvisejících s fakturací.

Důvěrnost údajů
ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné
sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace o licencování, fakturaci a technické
podpoře, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům
nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA nebo podmínek použití, poskytování
účtu, služeb, podpory nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, ovšem
může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise
o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním
předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být
stanoveny standardní smluvní doložky nebo jiné vhodné bezpečnostní mechanismy.
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nesdílíme vaše údaje
s třetími stranami. Využíváme však služby třetích stran související s cloudovým
computingem, které zajišťují poskytovatelé cloudových služeb Microsoft a/nebo Amazon.
Děláme vše pro to, aby data nebyla uchovávána delší dobu, než je nezbytné k poskytování
služeb nebo účtu podle podmínek použití. Není-li výše uvedeno jinak, budeme údaje
zpracovávané za účelem poskytování účtu a souvisejících služeb uchovávat po celou dobu,
kdy budete používat naše služby nebo účet. Svůj účet můžete kdykoli zrušit a smazat
všechny informace s ním spojené. Zrušení účtu bude mít za následek okamžité vymazání
vašich osobních údajů zpracovávaných v jeho kontextu, neovlivní to však zpracování vašich
osobních údajů v kontextu vašich licencí k produktu. Některá data mohou být navíc o něco
déle uložena v systémech zálohování a v systémech monitorování zabezpečení a archivace.
Tato data jsou pravidelně mazána v souladu s našimi zásadami zabezpečení.

Zabezpečení dat
Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně
bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách,
abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských
systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva
a svobody, jsme připraveni informovat příslušné dozorčí orgány i ohrožené koncové uživatele
jakožto subjekty údajů.

Práva subjektu údajů
Práva každého koncového uživatele jsou důležitá a rádi bychom vás informovali, že všichni
koncoví uživatelé (z libovolné země v EU nebo mimo ni) mají společností ESET garantována
následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat
prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem
identiﬁkace po vás budeme požadovat následující údaje: Jméno, e-mailová adresa a – pokud
jsou k dispozici – licenční klíč nebo číslo zákazníka a aﬁlace společnosti. Neposílejte nám
prosím žádné jiné osobní údaje, jako je datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že
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v zájmu zpracování vaší žádosti a za účelem identiﬁkace budeme zpracovávat vaše osobní
údaje.
Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování
založeného výhradně na souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě
vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat i bez uvedení důvodu. Vaše
odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na legálnost údajů
zpracovaných před odvoláním.
Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování lze uplatnit v případě
zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud
zpracováváme vaše osobní údaje v zájmu ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt
údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči
zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude
mít vliv na zákonnost údajů zpracovaných před vznesením námitky. Pokud vaše osobní údaje
zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to
rovněž pro proﬁlování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních
případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o svých stížnostech vůči oprávněnému
zájmu společnosti ESET na zpracování vašich osobních údajů.
Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu oprávněni
dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění
smlouvy.
Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace
o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.
Právo na opravu. Pokud si o vás omylem uložíme nesprávné osobní údaje, máte právo na
jejich opravu.
Právo na výmaz a právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo požádat
o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud například zpracováváme
vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný
jiný právní základ (například smlouva), vymažeme vaše osobní údaje okamžitě. Vaše osobní
údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely na
konci období uchovávání.
Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj
souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET,
omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na
naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních
případech budou vaše osobní údaje vymazány.
Upozorňujeme, že může být potřebné, abychom vaše údaje měly uloženy do konce platnosti
povinností na uchovávání a období stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti
na uchovávání a příslušná období mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po
uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány.
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Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu dat vám rádi poskytneme osobní údaje, které
o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xls.
Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího
orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními
předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních
údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese
Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktní informace
Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy,
pošlete nám zprávu na adresu:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Oﬃcer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk

Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Platné od 12. října 2021.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně
přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM,
KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO
PODMÍNKAMI A BERETE NA VĚDOMÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem („Smlouva“) uzavřená mezi společností ESET,
spol. s r. o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v
Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s
obchodním registračním číslem 31333532 („ESET“ nebo „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou
anebo právnickou osobou („Vy“ anebo „Koncový uživatel”) Vás opravňuje k používání
Softwaru deﬁnovaného v článku 1 této Smlouvy. Software deﬁnovaný v článku 1 této
Smlouvy může být uložen na fyzickém datovém nosiči, zaslán elektronickou poštou, stažen z
internetu, stažen ze serverů Poskytovatele nebo získán z jiných zdrojů za podmínek a
ujednání uvedených níže.
TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE.
Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se
Software dodává v obchodním balení jako i všech kopií Software na které má Koncový
uživatel právo podle této Dohody.
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Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ nebo „Přijímám...“ při instalaci, stahování, kopírování nebo
používání Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami této Smlouvy a berete na vědomí
Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že s některými podmínkami této Smlouvy nebo
ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, ihned klikněte na možnost pro
zrušení, zrušte instalaci nebo stahování nebo zlikvidujte, případně vraťte Software, instalační
média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu Poskytovateli nebo pracovníkům prodejny,
kde jste Software pořídili.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI
TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.
1. Software. Pojem „Software“ v této Smlouvě znamená: (i) počítačový program
doprovázený touto Smlouvou včetně všech jeho součástí; (ii) obsah disků, médií CD-ROM,
médií DVD, e-mailů a jejich všech případných příloh, anebo jiných médií ke kterým je
přiložená tato Smlouva včetně Softwaru dodaného ve formě objektového kódu na hmotném
nosiči dat, elektronickou poštou nebo staženého prostřednictvím internetu, (iii) se Softwarem
související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software,
jeho speciﬁkaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se
Software používá, návod na použití anebo instalaci Softwaru anebo jakýkoliv popis správného
používání Software („Dokumentace“), (iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru,
dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modiﬁkované verze Softwaru a aktualizace součástí
Softwaru, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 3.
této Smlouvy. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.
2. Instalace, počítač a licenční klíč. Software dodaný na datovém nosiči, zaslaný
elektronickou poštou, stažený z internetu, stažený ze serverů Poskytovatele nebo získaný z
jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonﬁgurovaný
počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsaný
v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné
počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo Software nepříznivě ovlivnit.
Počítačem se rozumí hardware, mimo jiné včetně osobních počítačů, notebooků, pracovních
stanic, palmtopů, smartphonů, ručních elektronických zařízení nebo jiných elektronických
zařízení, pro který je Software navržen, na který je nainstalován anebo používán. Licenčním
klíčem se rozumí jedinečná sekvence symbolů, písmen, čísel nebo zvláštních znaků
poskytnutých Koncovému uživateli, aby bylo možné legálně využívat Software, jeho konkrétní
verzi nebo prodloužit dobu trvání Licence v souladu s touto Smlouvou.
3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s podmínkami této Smlouvy a splníte všechna
pravidla a ujednání stanovená v těchto podmínkách, Vám Poskytovatel udělí následující práva
(„Licence“):
a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo
instalovat Software na pevný disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé
ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do paměti počítačového systému, na
vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.
b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových
uživatelů. Jedním Koncovým uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Software na jednom
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počítačovém systému, anebo (ii) pokud se rozsah licence váže na počet poštovních schránek,
potom se rozumí jedním Koncovým uživatelem uživatel počítače, který si pomocí Mail User
Agent („MUA“) přebírá elektronickou poštu. Pokud MUA přebírá elektronickou poštu a
následně ji automaticky rozděluje vícerým uživatelům potom se počet Koncových uživatelů
stanovuje podle skutečného počtu uživatelů, pro které je elektronická pošta rozdělovaná. V
případě, že poštovní server vykonává funkci poštovní brány, je počet Koncových uživatelů
shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které poskytuje tato brána služby. Pokud
je jednomu uživateli směřovaný libovolný počet adres elektronické pošty (například pomocí
aliasů) a přebírá si je jeden uživatel, a zprávy nejsou automaticky na straně klienta
rozdělované pro více uživatelů je potřebná licence pro jeden počítač. Jednu licenci nesmíte
současně používat na vícerých počítačích. Koncový uživatel je oprávněn zadávat Licenční klíč
do Softwaru pouze v rozsahu, v němž je oprávněn používat Software v souladu s omezením
vyplývajícím z počtu Licencí poskytnutých Poskytovatelem. Licenční klíč je považován za
důvěrný. Licenci nesmíte sdílet s třetími stranami nebo povolit třetím stranám používat
Licenční klíč, pokud to nepovoluje tato Smlouva nebo Poskytovatel. Pokud je Licenční klíč
zneužit, okamžitě informujte Poskytovatele.
c) Home/Business Edition. Verzi Home Edition tohoto Softwaru lze používat výlučně
v soukromém a/nebo nekomerčním prostředí pouze pro domácí a rodinné použití. Pro použití
Softwaru v komerčním prostředí a na mailových serverech, mail relay serverech, mailových
branách anebo internetových branách musíte získat Software ve verzi Business Edition.
d) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.
e) OEM Software. Software označovaný jako „OEM“ je vázán na počítač, se kterým jste ho
získali. Není ho možné přenést na jiný počítač.
f) NFR, TRIAL Software. Software označený jako "Not-for -resale", NFR anebo TRIAL
nemůžete převést za protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování
jeho vlastností anebo vyzkoušení.
g) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená.
Pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od
Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok anebo prostředek, který má Poskytovatel
pro takovýto případ k dispozici. V případě zrušení Licence musíte neprodleně na vlastní
náklady Software včetně všech záložních kopií odstranit, zničit nebo vrátit společnosti ESET
nebo prodejně či obchodu, od kterých jste Software získali. Po ukončení Licence je
Poskytovatel rovněž oprávněn zrušit nárok Koncového uživatele na používání funkcí Softwaru,
které vyžadují připojení k serverům Poskytovatele nebo třetích stran.
4. Funkce sběru dat a požadavky na připojení k internetu. Software vyžaduje pro
správné fungování připojení k internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům
Poskytovatele anebo serverům třetích stran a provádí související sběr dat v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů. Připojení k internetu a související sběr dat jsou potřebné
pro fungování Softwaru a pro jeho aktualizaci a upgrade. Poskytovatel je oprávněn vydávat
aktualizace nebo upgrade Softwaru („Aktualizace“), avšak není povinen Aktualizace
poskytovat. Tato funkce je při standardním nastavení Softwaru zapnutá, proto se Aktualizace
nainstalují automaticky, kromě případů, kdy Koncový uživatel automatickou instalaci
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Aktualizací zakázal. Pro poskytování aktualizací je vyžadováno ověření pravosti Licence
včetně informací o počítači anebo platformě, na které je Software nainstalován, v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů.
Poskytování jakýchkoli aktualizací může podléhat „Zásadám konce životnosti“, které jsou
k dispozici na webu https://go.eset.com/eol_home. Poté, co Software nebo některé z jeho
funkcí dosáhnou data konce životnosti deﬁnovaného v Zásadách konce životnosti, nebudou
poskytovány žádné aktualizace.
Pro účely této Smlouvy je nutné shromažďovat, zpracovávat a ukládat data, která Vás
umožňují Poskytovateli identiﬁkovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tímto
berete na vědomí, že Poskytovatel smí kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Software
používáte v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Tímto berete na vědomí, že pro účely této
Smlouvy je nutné, aby byla vaše data přenášena při komunikaci mezi Softwarem a
počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů za účelem zajištění
funkčnosti Softwaru, ověření oprávnění k používání Softwaru a ochrany práv Poskytovatele.
V souvislosti s uzavřením této Smlouvy jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři, kteří jsou
součástí jeho distribuční a podpůrné sítě, oprávnění pro účely fakturace a plnění této Dohody
přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identiﬁkovat v nevyhnutelném
rozsahu.
Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů
naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu
Poskytovatele. Můžete si je také zobrazit z nabídky nápovědy v Softwaru.

5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně
anebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců. Software můžete použít výlučně jen
na zabezpečení své činnosti a na ochranu výlučně těch počítačových systémů, pro které jste
získali Licenci.
6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od
Software odvozená díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:
a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat
jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo
používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je porušením této
Dohody.
b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na
používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.
c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout ani zapůjčit a nesmíte jej ani používat
k poskytování komerčních služeb.
d) Nesmíte Software zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo
se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, ve kterém je
takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.
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e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi
platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v
souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního
vlastnictví.
f) Souhlasíte s tím, že budete Software a jeho funkce používat pouze způsobem, který
neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje
právo omezit rozsah poskytovaných služeb jednotlivým Koncovým uživatelů, aby mohl služby
využívat nejvyšší možný počet Koncových uživatelů. Omezením rozsahu služeb se rozumí též
úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Softwaru a odstranění dat a informací o
serverech Poskytovatele nebo třetích stran vztahujících se na konkrétní funkce Softwaru.
g) Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné činnosti zahrnující používání Licenčního
klíče, které jsou v rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo by vedly k poskytnutí Licenčního
klíče jakékoli osobě, která není oprávněna používat tento Software, jako je například převod
použitého nebo nepoužitého Licenčního klíče v jakékoliv formě, stejně jako neoprávněná
reprodukce nebo distribuce duplikovaných nebo generovaných Licenčních klíčů nebo
používání Softwaru v důsledku použití Licenčního klíče získaného z jiného zdroje než od
Poskytovatele.
7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního
vlastnictví k němu, jsou vlastnictvím společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou
chráněná ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve
které se Software používá. Struktura, organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a
důvěrnými informacemi společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte
kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte
vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká
jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete zpětně
analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat
zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně
považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku
jejich vzniku, tím nejsou dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.

8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému
uživateli Software byly výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.
9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě
jestliže Software podporuje víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií
Software, můžete Software používat jen na takovém počtu počítačových systémů
a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie Software, které
nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné
osoby.
10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste
odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete
zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a
všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho obchodních
partnerů. Vaše právo používat Software a všechny jeho funkce mohou podléhat Zásadám
konce životnosti. Poté, co Software nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce
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životnosti deﬁnovaného v Zásadách konce životnosti, vaše právo používat Software zanikne.
Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení jejích článků 7, 8, 11, 13, 19 a 21
zůstávají v platnosti bez časového omezení.
11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE
SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY.
ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV
NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY,
ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO
ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ
ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY
POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE,
BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ
A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE PRO
DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ
SE SOFTWARE DOSÁHNETE.
12. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho
případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné
jiné závazky.
13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ
PŘEDPISY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ,
ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ
NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ,
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ,
NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ
INSTALACÍ, POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE
POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI
TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ
VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE
ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ
OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.
14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva
a postavení spotřebitele, pokud je s nimi v rozporu.
15. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí
strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Poté, co
Software nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce životnosti deﬁnovaného
v Zásadách konce životnosti, nebude poskytována žádná technická podpora. Koncový
uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující
data, software a programové vybavení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají
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zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý
zisk při poskytování technické podpory. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje
právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. ESET si
vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na
základě vlastního uvážení. Za účelem poskytování technické podpory mohou být vyžadovány
informace o licenci, Informace a další údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
16. Převod Licence. Software můžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný
počítačový systém, pokud to není v rozporu s Dohodou. Pokud to není v rozporu s Dohodou,
Koncový uživatel může jednorázově trvale převést Licenci a všechna práva z této Dohody na
jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele za podmínky, že (i) původní
Koncový uživatel si neponechá žádnou kopii Software, (ii) převod práv musí být přímý, tedy z
původního Koncového uživatele na nového Koncového uživatele, (iii) nový Koncový uživatel
musí přebrat všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový
uživatel (iv) původní Koncový uživatel musí odevzdat novému Koncovému uživateli doklady
umožňující ověření legality Software jako je uvedené v článku 17.
17. Ověření pravosti Softwaru. Koncový uživatel může prokázat nárok na užívání Softwaru
jedním z následujících způsobů: (i) na základě certiﬁkátu licence vydaného Poskytovatelem
nebo třetí stranou jmenovanou Poskytovatelem, (ii) prostřednictvím písemné licenční
smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena, (iii) předložením e-mailu zaslaného
Poskytovatelem obsahujícího licenční údaje (uživatelské jméno a heslo). Za účelem ověření
pravosti Softwaru mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů vyžadovány
Informace o licenci a identiﬁkační údaje Koncového uživatele.
18. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům
včetně vlády Spojených států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této
Dohodě.
19. Soulad se zákony o kontrole obchodu.
a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat
Software žádné osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání,
které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její
dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož
i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené společnosti“), porušily
nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují
i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo
převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou,
státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného
království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve
které mají být plněny povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET
nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a
ii. jakékoli hospodářské, ﬁnanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz
importu nebo exportu, zákaz převodu ﬁnančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování
služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem
65

Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo
kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti
vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených
společností sídlo nebo je v ní provozována.
(právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).
b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit
s okamžitou platností v případě, že:
i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo
pravděpodobně poruší ustanovení článku 19 a) Dohody; nebo
ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho
společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích
závazků vyplývajících z Dohody mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její
přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním
důsledkům.
c) Nic v této Dohodě není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak,
aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit
s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony
o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.
20. Oznámení. Veškerá oznámení a vrácení Softwaru a Dokumentace je nutné doručit na
adresu ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic. Tím není
dotčeno právo společnosti ESET sdělovat Vám jakékoli změny této Dohody, Zásad ochrany
osobních údajů, Zásad konce životnosti a Dokumentace v souladu s čl. 22 této Dohody.
Společnost ESET Vám může posílat e-maily, oznámení v aplikaci prostřednictvím Softwaru
nebo zveřejňovat komunikaci na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že od
společnosti ESET obdržíte právní sdělení v elektronické podobě, včetně jakýchkoli sdělení
o změně podmínek, zvláštních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů, jakéhokoli
návrhu/přijetí smlouvy nebo pozvánek k jednáním, oznámení nebo jiných právních sdělení.
Tato elektronická komunikace se považuje za přijatou písemně, pokud platné právní předpisy
výslovně nevyžadují jinou formu komunikace.
21. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony
Slovenské republiky s vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a
Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o
smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešení
jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky
související s používáním software je příslušný Okresní soud Bratislava V a výslovně souhlasíte
s výkonem jurisdikce tímto soudem.
22. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné
anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná
a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Tato Dohoda byla uzavřena v angličtině.
V případě, že je pro pohodlí uživatelů nebo pro jiný účel vyhotoven překlad této Dohody, nebo
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v případě rozporů mezi jazykovými verzemi této Dohody je rozhodující anglická verze.
Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli provést změny Softwaru a úpravy této Dohody,
jejích příloh, dodatků, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad konce životnosti a Dokumentace
nebo jakýchkoli jejich částí, a to aktualizací příslušného dokumentu (i) tak, aby se do něj
promítly změny týkající se Softwaru nebo změny způsobu podnikání společnosti ESET, (ii)
z právních, regulačních nebo bezpečnostních důvodů nebo (iii) s cílem zabránit zneužití nebo
poškození. O jakékoli změně Dohody budete informováni e-mailem, oznámením v aplikaci
nebo jinými elektronickými prostředky. Pokud nesouhlasíte s navrhovanými změnami
Dohody, můžete ji vypovědět v souladu s čl. 10 do 30 dnů od obdržení oznámení o změně.
Pokud Dohodu v této lhůtě nevypovíte, budou navrhované změny považovány za přijaté a
vstoupí vůči Vám v platnost ode dne, kdy jste obdrželi oznámení o změně.
Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se
na Software, a plně nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy
anebo reklamní informace, týkající se Software.
EULAID: EULA-PRODUCT; 3537.0
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