ZMLUVA O POSKYTNUTÍ LICENCIE K SOFTVÉRU A JEHO PODPORE
Všeobecné obchodné podmienky
(„VOP“)

1.
DEFINÍCIE
1.1
„Doplnok add-on“ znamená akýko vek produkt vývoja s použitím rozhraní API spolo nosti SAP, ktorý pridáva nové a nezávislé
funkcie, ale nemodifikuje existujúcu SAP funkcionalitu.
1.2
„API“ znamená rozhrania na programovanie aplikácií od spolo nosti SAP (Application Programming Interfaces), ako aj alší
kód od spolo nosti SAP, ktoré umož ujú iným softvérovým produktom komunikova alebo sa spája so SAP softvérom (napríklad SAP
Enterprise Services, BAPI, Idoc, RFC a ABAP alebo iné user-exity) alebo vyvola tento softvér poskytnutý na základe tejto Zmluvy.
1.3
„Ovládaná osoba“ znamená akúko vek právnickú osobu na danom Území, v ktorej Zákazník priamo alebo nepriamo vlastní
viac ako pä desiat percent (50 %) podielov alebo hlasovacích práv alebo ju kontroluje preto, že môže spravova vä šinu hlasovacích
práv na základe zmluvy s inými oprávnenými osobami. Každú takúto právnickú osobu je možné považova za Ovládanú osobu iba
po as obdobia, po as ktorého si Zákazník zachováva tento podiel na imaní alebo vä šinu hlasovacích práv. Zákazník musí potvrdi ,
že takáto spolo nos je Ovládanou osobou, do (30) kalendárnych dní od doru enia opodstatnenej požiadavky od spolo nosti SAP.
1.4
„Obchodný partner“ znamená právnickú osobu, ktorá požaduje prístup k Softvéru v súvislosti s internými podnikovými
operáciami Zákazníka, ako napríklad kone ný zákazník, distribútor alebo dodávate Zákazníka.
1.5
„Dôverné informácie“ znamenajú v súvislosti so spolo nos ou SAP všetky informácie, ktoré spolo nos SAP ochra uje pred
neobmedzeným zverejnením pred inými stranami vrátane: (a) Softvéru, Dokumentácie a alších Materiálov od spolo nosti SAP
vrátane nasledujúcich informácií v súvislosti so Softvérom: (i) po íta ový softvér (kód objektov a zdrojový kód), programovacie
postupy a programovacie koncepty, metódy spracovania, systémové návrhy za lenené do Softvéru; (ii) výsledky benchmarkových
aktivít (benchmark results), príru ky, zoznamy programov, dátové štruktúry, vývojové diagramy, logické diagramy, funk né
špecifikácie, formáty súborov; a (iii) objavy, vynálezy, koncepty, návrhy, vývojové diagramy, dokumentácia, špecifikácie produktu,
špecifikácie rozhraní API, techniky a procesy súvisiace so Softvérom; (b) výskum a vývoj alebo vyšetrovania spolo nosti SAP; (c)
ponuky produktov, partnerský obsah, oce ovanie produktov, dostupnos produktov, technické výkresy, algoritmy, procesy, nápady,
techniky, vzorce, dáta, schémy, obchodné tajomstvo, know-how, vylepšenia, marketingové plány, prognózy a stratégie; a (d)
akéko vek informácie vz ahujúce sa na alebo súvisiace s akouko vek tre ou stranou (informácie, ktoré boli poskytnuté spolo nosti
SAP tre ou stranou spolu s povinnos ou zachova dôvernos týchto informácií). V súvislosti so Zákazníkom „Dôverné informácie“
znamenajú všetky informácie, ktoré Zákazník ochra uje pred neobmedzeným sprístupnením pred inými stranami a ktoré,(i) ak sú v
hmatate nej podobe, Zákazník v ase sprístupnenia o ividne ozna uje ako dôverné alebo súkromné; a (ii) ak sú v nehmatate nej
podobe (vrátane ústneho alebo vizuálneho sprístupnenia), Zákazník v ase sprístupnenia ozna uje ako dôverné, písomne zhrnie ako
Dôverné informácie a toto zhrnutie poskytne do tridsiatich (30) kalendárnych dní od akéhoko vek takéhoto sprístupnenia.
1.6
„Dokumentácia“ znamená dokumentáciu spolo nosti SAP, ktorá je poskytnutá alebo sprístupnená Zákazníkovi so Softvérom
pod a tejto Zmluvy.
1.7
„Práva duševného vlastníctva“ znamená patenty akéhoko vek typu, práva k dizajnom, akéko vek práva k vynálezom, autorské
práva, práva k užitkovým vzorom, obchodné tajomstvo alebo práva k dôverným informáciám, ochranné známky, obchodné názvy a
servisné známky a akéko vek iné práva na nehmotné vlastníctvo vrátane prihlášok a registrácií akýchko vek z týchto uvedených
položiek, v akejko vek krajine, vzniknuté na základe zákonného alebo zvykového práva alebo na základe zmluvy a bez oh adu na to,
i sú dokon ené, už existujúce alebo potom podané, vydané alebo získané.
1.8
„Modifikácia“ znamená (i) zmenu poskytnutého zdrojového kódu alebo metadát; alebo (ii) akýko vek vývoj iný než zmena
poskytnutého zdrojového kódu alebo metadát, ktorá prispôsobuje (customizuje), rozširuje alebo mení existujúcu funkcionalitu
Softvéru vrátane vytvárania akýchko vek nových rozhraní API, alternatívnych používate ských rozhraní alebo rozšírení dátových
štruktúr SAP; alebo (iii) akúko vek inú zmenu Softvéru (inú než Doplnok add-on) s využitím alebo zahrnutím akýchko vek Materiálov
od spolo nosti SAP (definované nižšie).
1.9
„Materiály od spolo nosti SAP“ znamená akýko vek softvér, programy, nástroje, systémy, dáta alebo iné materiály
sprístupnené Zákazníkovi spolo nos ou SAP po as platnosti tejto Zmluvy vrátane Softvéru a Dokumentácie, ako aj akéko vek
informácie, materiály alebo spätnú väzbu poskytnutú Zákazníkom spolo nosti SAP v súvislosti so Softvérom a Dokumentáciou.
1.10 „Služby podpory SAP“ znamená aktuálnu ponuku na poskytovanie podpory od spolo nosti SAP, ktorá je sprístupnená
Zákazníkovi, ako je uvedené v príslušnom Popise služieb podpory SAP, ktorý je priložený k tejto Zmluve a je jej sú as ou.
1.11 „Softvér“ znamená (i) akéko vek a všetky softvérové produkty licencované Zákazníkovi na základe tejto Zmluvy, ako sú
uvedené v Objednávkach k tejto Zmluve, tak, ako boli vyvinuté spolo nos ami SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited
a/alebo nimi ovládanými spolo nos ami alebo ako boli vyvinuté pre tieto spolo nosti a poskytnuté Zákazníkovi pod a týchto
podmienok; (ii) všetky nové vydania týchto produktov sprístupnené prostredníctvom neobmedzenej dodávky pod a zodpovedajúcej
zmluvy o podpore a (iii) akéko vek úplné alebo iasto né kópie akýchko vek v predchádzajúcej asti uvedených produktov.
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1.12 „Objednávka“ znamená objednávku na Softvér a súvisiacu podporu SAP objednanú Zákazníkom pod a týchto podmienok
vrátane informácií o Softvéri, Podpore SAP, poplatkoch a alších informácií potrebných na poskytnutie týchto položiek Zákazníkovi.
1.13

„Územie“ znamená územie uvedené v Objednávke.

1.14 „Softvér tretej strany“ znamená (i) akéko vek a všetky softvérové produkty a sú asti obsahu licencované Zákazníkom na
základe tejto Zmluvy, ako sú uvedené v Objednávkach k tejto Zmluve, tak, ako boli vyvinuté inými spolo nos ami než sú spolo nosti
SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited a/alebo nimi ovládanými spolo nos ami a poskytnuté Zákazníkovi pod a podmienok
tejto Zmluvy; (ii) všetky nové verzie týchto produktov sprístupnené prostredníctvom neobmedzenej dodávky pod a zodpovedajúceho
Popisu služieb podpory SAP a (iii) akéko vek úplné alebo iasto né kópie akýchko vek v predchádzajúcej asti uvedených produktov.
1.15 „Používanie“ znamená aktivova funkcie Softvéru, na íta , spusti , získa prístup, využíva Softvér alebo zobrazi informácie
získané pomocou týchto funkcií.
2.
VÝBER PRODUKTOV SPOLO NOSTI SAP. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že Zákazník je oboznámený so základnými
funkciami a prevádzkovými charakteristikami Softvéru, ktorý je predmetom Objednávky medzi zmluvnými stranami. Riziká spojené s
vhodnos ou Softvéru z h adiska uspokojenia potrieb Zákazníka a požiadaviek, ktoré nie sú špecifikované v tejto Zmluve, znáša
Zákazník. Ak má Zákazník pochybnosti, odporú a sa, aby pred uzavretím zmluvného vz ahu požiadal spolo nos SAP alebo
nezávislých odborníkov o poskytnutie alších informácií. Zákazník svoje otázky predloží spolo nosti SAP písomnou formou.
3.

UDELENIE LICENCIE.

3.1

Licencia.

3.1.1
Na základe dodržania všetkých podmienok a ustanovení tejto Zmluvy zo strany Zákazníka spolo nos SAP udelí Zákazníkovi
nevýhradnú, asovo neobmedzenú (s výnimkou abonentných licencií) licenciu na Používanie Softvéru, Dokumentácie a alších
Materiálov od spolo nosti SAP na špecifikovaných miestach na danom Území v rámci interných podnikových operácií Zákazníka a ním
Ovládaných osôb (vrátane vytvárania záložných kópií a pasívnej obnovy po zlyhaní systému) a na poskytovanie interných školení a
testov pre takéto interné podnikové operácie a tak, ako je alej uvedené v Objednávke, kým nedôjde k vypovedaniu pod a lánku 7
tejto Zmluvy.
Táto licencia nepovo uje Zákazníkovi najmä, ale nie výlu ne: (i) používa Materiály od spolo nosti SAP na
poskytovanie služieb (napr. outsourcingu podnikových procesov, aplikácií pre servisné výpo tové strediská alebo školení pre tretie
strany) iným tretím stranám než Ovládaným osobám (pod a lánku 3.2); (ii) prenajíma , poži iava , alej predáva , sublicencova
ani inak distribuova Materiály od spolo nosti SAP iným subjektom než Ovládaným osobám (pod a lánku 3.2); (iii) distribuova ani
publikova licen né kódy (keycodes); (iv) vykonáva v súvislosti s Materiálmi od spolo nosti SAP akéko vek Používanie a aktivity iné
než výslovne povolené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; (v) používa iné softvérové komponenty než sú tie, ktoré sú špecificky
uvedené v Objednávke, a to ani v prípade, ak Zákazník z technického h adiska môže získa prístup k iným softvérovým
komponentom. Obchodní partneri môžu Používa Softvér iba v rámci prístupu prostredníctvom užívate ských obrazoviek/transakcií a
výlu ne v súvislosti s Používaním zo strany Zákazníka a nemôžu Používa Softvér na ú ely žiadnych podnikových operácií
Obchodných partnerov.
3.1.2
Zákazník súhlasí s inštaláciou Softvéru iba na zariadeniach informa ných technológií (napr. pevných diskoch alebo
centrálnych procesorových jednotkách- CPU) ozna ených Zákazníkom v súlade s touto Zmluvou, ktoré boli predtým schválené
spolo nos ou SAP písomnou formou alebo boli inak oficiálne verejne známe ako vhodné na Používanie alebo na interopera né
používanie so Softvérom („Ur ená jednotka“), a ktoré sa nachádzajú v priestoroch Zákazníka a sú v priamom vlastníctve Zákazníka.
Ak s tým spolo nos SAP písomne súhlasí, zariadenia informa ných technológií môžu by umiestnené aj v priestoroch Ovládanej
osoby a môžu by v priamom vlastníctve Ovládanej osoby. Zákazník musí by držite om požadovaných licencií pre jednotlivcov, ktorí
Používajú Softvér, vrátane zamestnancov Ovládaných osôb a Obchodných partnerov alebo nimi poverených osôb, tak, ako je
uvedené v Podmienkach používania. K Použitiu môže dôjs prostredníctvom rozhrania, ktoré je dodané so Softvérom alebo ako jeho
as , prostredníctvom rozhrania Zákazníka, tretej strany alebo prostredníctvom iného sprostredkovate ského systému. Ak Zákazník
obdrží licencovaný Softvér, ktorý nahrádza predtým licencovaný Softvér, jeho práva na základe tejto Zmluvy v súvislosti s predtým
licencovaným Softvérom sa ukon ia, ke Zákazník nasadí náhradný Softvér na Používanie v produktívnych systémoch. Zákazník
musí v tom ase v zhode s lánkom 7.4 tejto Zmluvy v súvislosti s predtým licencovaným Softvérom.
3.1.3
Práva Zákazníka na používanie Softvéru sa za nú uplat ova , ke obdrží Softvér a má Licen né právo pod a Objednávky.
Ak neobrdží Softvér na základe svojej prvej Objednávky (napríklad pri dodávke softvéru v rámci nápravného opatrenia alebo
údržby), tieto práva sa uplat ujú od okamihu, ke Zákazník uloží programy na pevnom disku alebo ich spracuje v centrálnej
procesorovej jednotke - CPU. Platnos práv Zákazníka na používanie predtým dodaných a teraz nahradených programov uplynie, ke
za ne produktívne používa nové programy.
3.1.4
Akéko vek používanie programov nad rámec ustanovení tejto Zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas
spolo nosti SAP. Ak Zákazník rozšíri používanie nad takýto rámec bez predchádzajúceho písomného súhlasu a ak nedôjde k náprave
stavu po as obdobia definovaného v písomnom upozornení spolo nosti SAP, spolo nos SAP môže kedyko vek zruši práva Zákazníka
na používanie.
3.1.5
Za porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak v akomko vek ase prostredníctvom modifikácií a/alebo odstránenia
záznamov používate ov v Softvéri, dôjde k použitiu Softvéru zo strany Zákazníka nad rámec licencovaných množstiev alebo úrovní
uvedených v Objednávke.
3.1.6
Podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú „Softvéru“, sa vz ahujú na Softvér tretej strany, ak v
Podmienkach používania nie je uvedené inak.
3.2
Používanie Ovládanými osobami. Používanie Softvéru, Dokumentácie a iných Materiálov od spolo nosti SAP Ovládanými
osobami v ich interných podnikových operáciách tak, ako to povo uje lánok 3.1.1, sa riadi týmito podmienkami: (i) Ovládaná osoba
súhlasí s tým, že sa bude riadi ustanoveniami tejto Zmluvy; a (ii) porušenie ustanovení tejto Zmluvy zo strany Ovládanej osoby sa
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považuje za porušenie zo strany Zákazníka pod a tejto Zmluvy. Ak Zákazník má ovládanú osobu alebo pobo ku so samostatnou
zmluvou pre softvérové licencie a/alebo Služby podpory SAP od spolo nosti SAP, SAP AG, akejko vek ovládanej osoby spolo nosti
SAP AG (vrátane spolo nosti SAP) alebo od akéhoko vek iného distribútora softvéru spolo nosti SAP, Softvér sa nemôže Používa v
podnikových operáciách tejto ovládanej osoby alebo pobo ky a takáto ovládaná osoba alebo pobo ka nemôže prijíma žiadne Služby
podpory SAP na základe tejto Zmluvy, a to ani v prípade, ak uplynie platnos takejto samostatnej zmluvy alebo ak dôjde k jej
ukon eniu, ak sa strany písomne nedohodnú inak.
3.3
Outsourcingové služby.
Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spolo nosti SAP, môže Zákazník povoli
poskytovate om služieb prístup k Softvéru výlu ne na ú ely poskytovania prevádzkových, implementa ných a systémových služieb,
služieb správy aplikácií alebo služieb obnovenia po zlyhaní pre Zákazníka v súvislosti s podnikom Zákazníka, pre ktorý je Softvér
licencovaný na základe tejto Zmluvy za predpokladu, že: (i) Zákazník a poskytovate služieb pred prístupom poskytovate a k tomuto
Softvéru uzavrú písomnú dohodu, ktorá zah a ustanovenia vyžadujúce, aby poskytovate služieb dodržiaval podmienky tejto
Zmluvy vrátane nezverej ovania Dôverných informácií spolo nosti SAP; (ii) Zákazník musí by držite om požadovaných licencií pre
všetkých zamestnancov poskytovate a služieb, ktorí sú oprávnení na prístup k Softvéru, tak, ako je uvedené v Podmienkach
používania; (iii) poskytovate služieb musí ma povolené Používa Softvér výlu ne na inštaláciu a konfiguráciu Softvéru v súlade s
innos ou Zákazníka, ako je uvedené v tomto dokumente (alebo výlu ne na poskytnutie služieb obnovenia po zlyhaní, ak ide o
dodávate a služieb obnovenia po zlyhaní);
(iv) poskytovate služieb nesmie za žiadnych okolností Používa Softvér na
prevádzkovanie alebo poskytovanie služieb spracovania pre Zákazníka ani pre inú tretiu stranu a ani v súvislosti s vlastnými
podnikovými operáciami poskytovate a služieb; (v) Zákazník zodpovedá sa akýko vek dodato ný Softvér, migra né nástroje alebo
softvér tretej strany, ktorý je potrebný na uskuto nenie tohto prechodu; a (vi) Zákazník výslovne súhlasí s tým, že ochráni
spolo nos SAP, jej zástupcov, zamestnancov, poverené osoby a subdodávate ov pred všetkými spormi, záväzkami, stratami,
škodami a nákladmi (vrátane opodstatnených poplatkov za zastupovanie v súdnom procese), ktoré môžu spolo nosti SAP vzniknú v
dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy zo strany poskytovate a služieb. V prípade požiadavky od spolo nosti SAP, Zákazník
poskytne spolo nosti SAP písomné potvrdenie o dodržaní bodov (i) až (iv).
4.
PREVOD NA TRETIE STRANY. Zákazník môže previes licencie k Softvér na tretie strany iba tak, že im ich znova predá (t. j.
nie prostredníctvom zapoži ania ani akejko vek formy nájmu) a zárove ukon í vlastné používanie tohto Softvéru.
Pre platný prevod licencií k Softvér musia by splnené nasledujúce podmienky:
•
•
•

Zákazník prevedie všetky licencie na Softvér spolo nosti SAP, ktoré získal od spolo nosti SAP, iasto ný prevod licencií na
Softvér alebo modifikácie používate ských kategórií nie sú povolené.
Zákazník v plnom rozsahu uhradí licen né poplatky, ako aj poplatky za údržbu za prevádzané licencie na Softvér.
Kupujúca strana súhlasí s tým, že bude používa prevedené licencie na Softvér a plati poplatky za údržbu za tieto licencie v
súlade s VOP a Popisom služieb podpory SAP spolo nosti SAP v znení platnom v ase prevodu.

Okrem toho musí by splnená aj podmienka, na základe ktorej Zákazník pred prevodom licencií k Softvér musí získa písomný súhlas
od spolo nosti SAP, ktorý nemôže by bezdôvodne odmietnutý. Ke sa Zákazník uchádza o takýto súhlas, musí spolo nosti SAP
poskytnú aj potvrdzujúce písomné vyhlásenie kupujúcej strany, v ktorom táto strana vyjadruje svoj súhlas s aktuálne platnými
zmluvnými podmienkami používania spolo nosti SAP. Kupujúca strana nemá nárok na uplatnenie svojich zmluvných práv na
Používanie, kým Zákazník neposkytne spolo nosti SAP písomné potvrdenie, že previedol na kupujúcu stranu všetky pôvodné kópie
programov a že odstránil všetky vlastne vytvorené kópie programov,.
5.
OVEROVANIE. Spolo nos SAP je oprávnená vykona audit (aspo raz ro ne v súlade so štandardnými postupmi spolo nosti
SAP, ktoré môžu zah
audit priamo u Zákazníka a/alebo audit na dia ku) používania Materiálov od spolo nosti SAP. Zákazník
poskytne pri týchto auditoch primeranú sú innos . Ak sa na základe auditu preukáže, že (i) Zákazník neuhradil v plnej miere licen né
poplatky a/alebo poplatky za Služby podpory SAP a/alebo (ii) Zákazník Používal Softvér nad rámec licencovaných množstiev alebo
úrovní tak, ako je uvedené v Objednávke, Zákazník musí zaplati neuhradené poplatky a/alebo musí uhradi poplatky spojené s
nadmerným používaním pod a cenníka a podmienok spolo nosti SAP pre Softvér a Služby podpory SAP, ktorými sa toto používanie
riadi a ktoré sú platné v ase vykonania auditu, a musí vystavi dodato nú Objednávku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, aby
získal požadované licen né krytie pre akéko vek dodato né množstvá alebo úrovne. Ak výsledky auditu potvrdia nadmerné
používanie licencovaných množstiev alebo úrovní, Zákazník uhradí odôvodnené náklady na audit spolo nosti SAP. Spolo nos SAP si
vyhradzuje všetky zákonné a majetkové práva v súvislosti s neúplnými úhradami licen ných poplatkov alebo poplatkov za Služby
podpory SAP a poplatkov za nadmerné používanie licencovaných množstiev alebo úrovní.
6.

CENY A PLATBY

6.1
Poplatky. Zákazník zaplatí spolo nosti SAP licen né poplatky za Softvér a poplatky za Služby podpory SAP pod a podmienok v
Objednávkach k tejto Zmluve. Všetky poplatky neuhradené v ase splatnosti zah ajú úroky so sadzbou ur enou v §369, odsek 1
zákona . 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Licen né poplatky zah ajú náklady na po iato nú
dodávku a balenie v prípade fyzickej dodávky. V prípade elektronickej dodávky spolo nos SAP sprístup uje softvér na prevzatie zo
siete na vlastné náklady a Zákazník znáša náklady za prevzatie Softvéru.
6.2
Dane. Poplatky a alšie platby popísané v tejto Zmluve nezah ajú federálnu, štátnu ani miestnu da z predaja, DPH,
zrážkovú da pri zahrani ných platbách, da z používania, majetku, spotrebnú da , da zo služieb ani podobné ihne alebo neskôr
odvádzané dane („Dane“), ktoré v plnom rozsahu hradí Zákazník. Akéko vek uplatnite né povolenia na priamu platbu alebo platné
osved enia o oslobodení od platenia dane je nutné poskytnú spolo nosti SAP ešte pred uplatnením tejto Zmluvy. Ak sa od
spolo nosti SAP požaduje platenie Daní, Zákazník tieto sumy refunduje spolo nosti SAP. Zákazník súhlasí s tým, že odškodní
spolo nosti SAP za všetky Dane a súvisiace náklady, úroky a penále zaplatené alebo splatné spolo nos ou SAP.
6.3
Platná cena je cena, ktorá je platná k dátumu ú innosti Objednávok a zmena ceny v období medzi týmto dátumom a
dátumom dodávky sa nezoh ad uje. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uplat ujú prirážky a z avy uvedené v cenníku a
podmienkach.
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6.4
Zákonom stanovená da z pridanej hodnoty a ostatné dane, ktorých platite om je Zákazník, musia by zahrnuté do všetkých
cien. Zákazník môže zapo íta iba nároky, ktoré sú nespochybnite né alebo právoplatne ur ené súdom. Svoje nároky nemôže
Zákazník postúpi tretím stranám. Spolo nos SAP si vyhradzuje všetky práva súvisiace s predmetom zmluvy (napr. na dátové nosi e
a príru ku), pokým si Zákazník úplne nesplní svoje zmluvné povinnosti. Zákazník musí spolo nos SAP okamžite písomne upozorni ,
ak sa akáko vek tretia strana snaží získa predmetné vlastníctvo a musí tiež informova tretiu stranu o právach spolo nosti SAP.
7.

OBDOBIE PLATNOSTI.

7.1.
Obdobie platnosti. Táto Zmluva sa stáva ú innou dátumom posledného podpisu, ktorý je uvedený v príslušnej Objednávke,
a zostáva ú innou až do svojho vypovedania, ku ktorému dochádza pri prvom výskyte niektorej z nasledujúcich udalostí: (i) tridsa
dní potom, ako Zákazník predloží spolo nosti SAP písomné oznámenie o svojom rozhodnutí vypoveda túto Zmluvu z akéhoko vek
dôvodu, ale až po zaplatení všetkých licen ných poplatkov a poplatkov za poskytovanie Služieb podpory SAP splatných k danému
dátumu a ostatných dlžných súm; (ii) tridsa dní potom, ako spolo nos SAP predloží Zákazníkovi oznámenie o porušení ustanovení
tejto Zmluvy zo strany Zákazníka (okrem porušenia záväzkov Zákazníka uvedených v lánkoch 8, 13 alebo 14, pretože v takom
prípade dochádza k okamžitému vypovedaniu), vrátane viac ako tridsa
ového omeškania platby Zákazníka v akejko vek sume
splatnej za týchto podmienok, ak Zákazník po as tohto tridsa
ového obdobia neodstránil toto porušenie a spolo nos SAP neodvolá
svoje oznámenie o vypovedaní; (iii) okamžite, ak Zákazník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, stane sa platobne neschopným alebo
prevedie svoj majetok v prospech verite ov. Pre odstránenie pochybností, vypovedanie Zmluvy sa striktne vz ahuje na všetky licencie
poskytnuté Zákazníkovi na základe Zmluvy, jej príloh, dodatkov, doplnkov a objednávok a akéko vek iasto né vypovedanie Zmluvy
v súvislosti s akouko vek as ou Zmluvy, jej príloh, dodatkov, doplnkov a objednávok zo strany Zákazníka nie je povolené.
7.2
Vypovedanie zmluvy. Zákazník je oprávnený vypoveda tú as Zmluvy, ktorá sa týka poskytovania Služieb podpory SAP,
kedyko vek ku koncu kalendárneho roka, a to aj bez uvedenia dôvodu, ak spolo nosti SAP doru í písomné oznámenie o vypovedaní
nie neskôr než tri (3) mesiace pred ukon ením Po iato nej doby a potom pred za atím nasledujúcej Doby obnovenia.
7.3
Odstúpenie od zmluvy. Zákazník je oprávnený odstúpi od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo
strany spolo nosti SAP, za ktoré sa považuje prípad, ak práva tretej strany zabra ujú Používaniu tohto Softvéru aj napriek
opatreniam prijatým spolo nos ou SAP a napriek sú innosti poskytnutej Zákazníkom pri uplat ovaní týchto opatrení, alebo ak chyby
v Softvéri, ktoré spôsobila spolo nos SAP, opakovane znemož ujú Zákazníkovi Používa Softvér. Odstúpenie je ú inné po riadnom
doru ení oznámenia spolo nosti SAP.
7.4
Ukon enie povinností vyplývajúcich z obdobia platnosti Zmluvy. Na základe vypovedania tejto Zmluvy Zákazník a jeho
Ovládané osoby okamžite ukon ia Používanie všetkých Materiálov od spolo nosti SAP a Dôverných informácií spolo nosti SAP.
Zákazník do tridsiatich (30) dní od akéhoko vek vypovedania neobnovite ne zni í alebo na základe požiadavky spolo nosti SAP doru í
spolo nosti SAP všetky kópie Materiálov od spolo nosti SAP a Dôverných informácií spolo nosti SAP v každej forme s výnimkou
rozsahu, v ktorom si ich na základe zákonných požiadaviek je povinný ponecha po as dlhšieho obdobia, a v takom prípade k tomuto
vráteniu alebo zni eniu dôjde až na konci tohto obdobia. Zákazník musí spolo nosti SAP písomne potvrdi , že si splnil svoje
povinnosti uvedené v tomto lánku 7.4. Zákazník súhlasí s tým, že spolo nosti SAP písomne potvrdí, že to isté uskuto nili aj všetky
ním Ovládané osoby.
lánky 5, 6, 7.4, 8, 10.2, 11, 12, 13, 16.4, 16.5, 16.6 a 16.8 zostávajú v platnosti aj po takomto vypovedaní.
V prípade akejko vek výpovede pod a tejto Zmluvy Zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu platieb, ktoré Zákazník uskuto nil.
Vypovedanie nezbavuje Zákazníka jeho povinnosti zaplati poplatky, ktoré zostali nezaplatené.
8.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

8.1
Výhradné práva. Materiály od spolo nosti SAP a všetky Práva duševného vlastníctva obsiahnuté v predchádzajúcich astiach
Zmluvy sú výhradným a výlu ným vlastníctvom spolo nosti SAP, spolo nosti SAP AG (materskej spolo nosti spolo nosti SAP) alebo
niektorého z ich poskytovate ov licencií na základe všetkých práv výslovne udelených Zákazníkovi v lánku 3 a 9 týchto VOP. Okrem
práv uvedených v lánku 9 týchto VOP, Zákazník nemá povolené modifikova ani inak vytvára diela odvodené od Softvéru. Všetky
takéto neoprávnene vytvorené diela vyvinuté Zákazníkom a všetky Práva duševného vlastníctva vyjadrené v tejto Zmluve sú
výhradným a výlu ným vlastníctvom spolo nosti SAP alebo spolo nosti SAP AG.
8.2
Ochrana práv. Zákazník nesmie žiadnym spôsobom kopírova , preklada , rozklada , dekompilova ani vytvára alebo pokúša
sa vytvára zdrojový kód z kódu objektov Softvéru. Práva Zákazníka na kopírovanie a/alebo prekladanie Softvéru tak, ako sú
uvedené v §36 zákona . 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení
neskorších predpisov, zostávajú nedotknuté. Pre odstránenie pochybností, spolo nos SAP neude uje Zákazníkovi svoj súhlas pod a
§36, odsek 3 autorského zákona. Spätná analýza Softvéru (reverse engineering) a alších Materiálov od spolo nosti SAP je
zakázaná. Zákazník má povolené zálohova dáta v súlade s bežne používanými postupmi v rámci informa ných technológií a na tento
el vytvára nevyhnutné záložné kópie Softvéru. Záložné kópie na prenosných diskoch alebo iných dátových nosi och musia by
ozna ené ako záložné kópie a musia obsahova tie isté upozornenia na práva duševného vlastníctva a autorské práva ako pôvodné
disky alebo iné dátové nosi e. Zákazník nesmie zmeni ani odstráni upozornenia na práva duševného vlastníctva a autorské práva
spolo nosti SAP.
9.

MODIFIKÁCIE/DOPLNKY ADD-ON

9.1
S podmienkou že Zákazník dodržiava podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy, môže vykonáva Modifikácie a/alebo pridáva
Doplnky Add-on do Softvéru v rámci podpory svojho povoleného Používania v súlade s touto Zmluvou a má povolené používa
Modifikácie a Doplnky Add-on so Softvérom v súlade s Licenciou udelenou na Softvér pod a lánku 3.1.1 týchto VOP. Zákazník musí
pred vytváraním Modifikácií alebo Doplnkov Add-on dodržiava registra nú procedúru spolo nosti SAP. Všetky Modifikácie a všetky s
nimi súvisiace práva sú výlu ným vlastníctvom spolo ností SAP a SAP AG. Všetky Doplnky Add-on vyvinuté spolo nos ou SAP ( i už
nezávisle alebo spolo ne so Zákazníkom) a všetky s nimi súvisiace práva sú výlu ným vlastníctvom spolo ností SAP a SAP AG.
Zákazník súhlasí s tým, že bude tieto dokumenty používa primeraným spôsobom, ktorý zabezpe í práva spolo nosti SAP pod a
predchádzajúcich ustanovení. Všetky Doplnky Add-on vyvinuté Zákazníkom alebo v mene Zákazníka bez spoluú asti spolo nosti SAP
(„Doplnok Add-on Zákazníka“) a všetky s nimi súvisiace práva sú výlu ným vlastníctvom Zákazníka v súlade s právami SAP v
Softvéri a na Softvér a Zákazník nebude obchodne využíva , uvádza na trh, distribuova , licencova , sublicencova , prevádza ,
Dôverný dokument SAP
Strana 4
skSK v.5.2011

postupova ani inak scudzova akéko vek Doplnky Add-on Zákazníka. Spolo nos SAP si zachováva práva na nezávislý vývoj
vlastných Modifikácií alebo Doplnkov Add-on Softvéru a Zákazník súhlasí s tým, že neprijme žiadne opatrenia, ktoré obmedzia
možnosti spolo nosti SAP pri predaji, postúpení, licencovaní alebo používaní jej vlastného Softvéru alebo Modifikácií alebo Doplnkov
Add-on tohto Softvéru.
9.2 Akáko vek Modifikácia vyvinutá Zákazníkom alebo v mene Zákazníka bez spoluú asti spolo nosti SAP alebo Doplnok Add-on
Zákazníka nesmie (v súlade s ostatnými obmedzeniami uvedenými v tejto Zmluve): umož ova obchádzanie alebo marenie
akýchko vek obmedzení uvedených v tejto Zmluve a/alebo poskytova Zákazníkovi prístup k Softvéru, na ktorý Zákazník nemá
vlastnú licenciu; ani povo ova hromadnú extrakciu dát zo Softvéru do akéhoko vek iného softvéru než je softvér spolo nosti SAP
vrátane používania, ukladania modifikácií alebo iného spracovania dát v inom softvéri než je softvér spolo nosti SAP; ani bezdôvodne
poškodzova , degradova ani znižova výkon alebo zabezpe enie Softvéru; ani vyjadrova sa alebo poskytova akéko vek informácie
týkajúce sa licen ných podmienok pre softvér spolo nosti SAP, Softvéru alebo akýchko vek informácií týkajúcich sa produktov
spolo nosti SAP.
9.3 Zákazník sa vo svojom mene a v mene svojich nástupníkov a postupníkov zaväzuje, že si vo i spolo nosti SAP ani ou
ovládaným spolo nostiam, ani ich predajcom, distribútorom, dodávate om, obchodným partnerom a kone ným zákazníkom, nebude
uplat ova žiadne práva v súvislosti s akýmiko vek Modifikáciami vyvinutými Zákazníkom alebo v jeho mene bez spoluú asti SAP
alebo Doplnkami Add-on Zákazníka, ani žiadnymi inými funkcionalitami Softvéru spolo nosti SAP, ku ktorým získavajú prístup
prostredníctvom takejto Modifikácie vyvinutej Zákazníkom alebo v jeho mene bez spoluú asti spolo nosti SAP alebo Doplnku Add-on.
10.

ZÁRUKA NA VÝKON

10.1 Záruka. Spolo nos SAP zaru uje, že Softvér bude vecne vyhovova špecifikáciám obsiahnutým v Dokumentácii po as šiestich
mesiacov od dodávky. Spolo nos SAP nemôže nies zodpovednos za funkcie a výsledky, ktoré nie sú špecifikované v Dokumentácii,
ako aj za potreby a o akávania Zákazníka, ktoré nie sú výslovne za lenené do tejto Zmluvy. Akéko vek záväzky v súvislosti s
výkonom alebo s výsledkami dosiahnute nými prostredníctvom Softvéru sú platné iba v prípade, ak sú písomne dohodnuté so
spolo nos ou SAP. Záruka sa nebude vz ahova na nasledujúce prípady: (i) ak sa Softvér nepoužíva v súlade s Dokumentáciou;
alebo (ii) ak je chyba spôsobená Modifikáciami alebo Doplnkami Add-on (inými než sú Modifikácie alebo Doplnky Add-on vytvorené
spolo nos ou SAP a poskytnuté prostredníctvom Služieb podpory SAP alebo na základe záruky), softvérom Zákazníka alebo
softvérom tretej strany. Spolo nos SAP nezaru uje, že Softvér bude pracova bez prerušenia alebo bez drobných porúch alebo
chýb, ktoré zásadne neovplyvnia tento výkon, alebo že aplikácie obsiahnuté v Softvéri sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým
obchodným požiadavkám Zákazníka. Ak Zákazník po as záru nej doby poskytne spolo nosti SAP písomné oznámenie so špecifickým
popisom nesúladu Softvéru a spolo nos SAP potvrdí existenciu tohto nesúladu, spolo nos SAP na základe vlastného uváženia: a)
opraví alebo nahradí nevyhovujúci Softvér, alebo b) refunduje licen né poplatky zaplatené za príslušný nevyhovujúci Softvér po
vrátení tohto nevyhovujúceho Softvéru. Toto je výhradné a výlu né nápravné opatrenie pre Zákazníka na základe tejto záruky.
10.2 Výslovné odmietnutie. SPOLO NOS SAP A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ODMIETAJÚ VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ALEBO
ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE AKÝCHKO VEK ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA UR ITÝ Ú EL S
VÝNIMKOU ROZSAHU, V KTOROM NIE JE MOŽNÉ PLATNE SA VZDA AKÝCHKO VEK ZÁRUK ODVODENÝCH ZO ZÁKONA.
11.

ODŠKODNENIE.

11.1 Nedodržanie zmluvy a obhajoba Zákazníka. Spolo nos SAP bude chráni Zákazníka pred nárokmi vznesenými vo i
Zákazníkovi na danom Území akouko vek tre ou stranou za predpokladu, že Používanie Softvéru zo strany Zákazníka v súlade s
podmienkami a ustanoveniami tejto Zmluvy predstavuje priame porušenie alebo zneužitie patentových nárokov, autorských práv
alebo obchodného tajomstva, a spolo nos SAP uhradí škody prisúdené Zákazníkovi (alebo sumu akejko vek dohody o vyrovnaní,
ktorú spolo nos SAP uzavrie) s oh adom na takéto nároky. Tento záväzok spolo nosti SAP sa neuplatní, ak údajné porušenie alebo
zneužitie vyplynie z Používania Softvéru v spojení s akýmko vek iným softvérom, iným zariadením než je Ur ená jednotka,
nepoužitia aktualizácie poskytnutej spolo nos ou SAP, ak k takémuto porušeniu alebo zneužitiu bolo možné predís použitím
aktualizácie alebo aktivít, na ktoré nie je potrebná licencia. Tento záväzok spolo nosti SAP sa nebude uplat ova ani v prípade, ak
Zákazník v as písomne neupozorní spolo nos SAP na takýto nárok. Spolo nos SAP má povolené v plnom rozsahu riadi obhajobu a
vysporiadanie takýchto nárokov, ak takéto vysporiadanie nebude zah
finan ný záväzok Zákazníka. Ak Zákazník odmietne
obhajobu ponúknutú spolo nos ou SAP alebo ak iným spôsobom neposkytne úplnú kontrolu nad obhajobou ur enému zástupcovi
spolo nosti SAP, potom sa Zákazník zrieka využitia povinností spolo nosti SAP pod a lánku 11.1. Zákazník bude v plnom rozsahu
spolupracova pri obhajobe po as uplat ovania nároku a môže na vlastné náklady vystupova prostredníctvom zástupcu spôsobom
primerane prijate ným pre spolo nos SAP.
Spolo nos SAP si výslovne vyhradzuje práva preruši takúto obhajobu v prípade
akýchko vek nárokov v prípade, ak sa už Softvér nespôsobuje porušenie alebo zneužitie alebo už nie je považovaný za zdroj
porušenia alebo zneužitia práv tretej strany. Spolo nos SAP môže vysporiada akýko vek nárok tak, že spolo nos SAP na základe
požiadavky nahradí Softvér alternatívnymi a vecne ekvivalentnými programami a podpornou dokumentáciou, ktoré nespôsobujú
porušenie. Zákazník nevykoná žiadne úkony na základe porušenia alebo zneužitia, alebo údajného porušenia alebo zneužitia
Softvéru, ktoré nepriaznivo ovplyvnia práva spolo nosti SAP.
11.2
USTANOVENIA TOHTO LÁNKU 11 OBSAHUJÚ POPIS VÝHRADNÝCH, VÝLU NÝCH A ÚPLNÝCH ZÁVÄZKOV SPOLO NOSTI SAP
A JEJ POSKYTOVATE OV LICENCIÍ VO I ZÁKAZNÍKOVI A JEDINÉHO NÁPRAVNÉHO OPATRENIA V SÚVISLOSTI S PORUŠENÍM ALEBO
ZNEUŽITÍM PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETEJ STRANY.
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12.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

12.1 Vylú enie zodpovednosti. Spolo nos SAP a jej poskytovatelia licencií nebudú pod a tejto Zmluvy nies zodpovednos v
nasledujúcich prípadoch: (i) ak sa Softvér nepoužíva v súlade s Dokumentáciou; alebo (ii) ak je chyba alebo zodpovednos
spôsobená Zákazníkom, Modifikáciou alebo Doplnkom Add-on (inými než sú Modifikácie alebo Doplnky Add-on vytvorené
spolo nos ou SAP a poskytnuté prostredníctvom Služieb podpory SAP alebo na základe záruky) alebo softvérom tretej strany.
SPOLO NOS
SAP A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEBUDÚ NIES
ZODPOVEDNOS
ZA ŽIADNE NÁROKY ANI ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁSADNE NEBEZPE NÉHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU TRETEJ STRANY LICENCOVANÉHO POD A
TEJTO ZMLUVY.
12.2 Vylú enie škôd; Obmedzenie zodpovednosti. ZA OKO VEK, O JE V ROZPORE S TÝMITO VOP, S VÝNIMKOU ŠKÔD
VYPLÝVAJÚCICH Z NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ALEBO ZVEREJNENIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ, SMRTI ALEBO ZRANENIA OSÔB
VYPLÝVAJÚCEHO Z HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO SVOJVO NÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA NIEKTOREJ ZO STRÁN, ZA
ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A BEZ OH ADU NA POVAHU AKÉHOKO VEK SPORU SPOLO NOS SAP, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ
ALEBO ZÁKAZNÍK NEMÔŽU VO I SEBE ANI AKEJKO VEK INEJ FYZICKEJ ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE NIES ZODPOVEDNOS ZA
SUMU ŠKÔD PREVYŠUJÚCU ZAPLATENÉ LICEN NÉ POPLATKY ZA SOFTVÉR PRIAMO SPÔSOBUJÚCI ŠKODY ANI ZA ŽIADNU INÚ
SUMU V PRÍPADE OSOBITNÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO NEPRIAMYCH ŠKÔD, STRATY DOBREJ POVESTI ALEBO
OBCHODNÝCH ZISKOV, ZASTAVENIA PRÁC, STRATY DÁT, ZLYHANIA ALEBO PORUCHY PO ÍTA OV, ODMIEN PRÁVNYM ZÁSTUPCOM,
SÚDNYCH TROV ALEBO ÚROKOV. STRANY VYHLASUJÚ, ŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SÚM ODŠKODNÉHO PREDSTAVUJE
SÚHRNNÉ PREDVÍDATE NÉ SUMY ODŠKODNÉHO POD A TEJTO ZMLUVY, KTORÉ STRANY MÔŽU O AKÁVA PO AS UZAVRETIA
TEJTO ZMLUVY. Ustanovenia tejto Zmluvy rozde ujú riziká medzi spolo nos SAP a Zákazníka. Toto rozdelenie rizika a obmedzenia
zodpovednosti v tejto Zmluve je premietnuté do licen ných poplatkov.
13.

DÔVERNOS .

13.1. Používanie dôverných informácií.
Dôverné informácie sa nesmú reprodukova v žiadnej forme s výnimkou prípadov
požadovaného plnenia ú elu tejto Zmluvy. Akáko vek reprodukcia Dôverných informácií vytvorená na tieto ú ely zostáva
vlastníctvom strany zverej ujúcej tieto informácie a musí obsahova akéko vek a všetky texty a oznámenia o dôvernom charaktere a
vlastníctve, ktoré sa zobrazujú aj v origináli. V súvislosti s takto vytvorenými Dôvernými informáciami každá zmluvná strana: (a)
prijme Primerané opatrenia (sú definované nižšie) na udržanie prísnej dôvernosti všetkých Dôverných informácií; a (b) nezverejní
žiadne takéto Dôverné informácie žiadnej inej osobe okrem jednotlivcov, ktorým tieto informácie poskytne v dobrej viere, že ich
prístup k nim je potrebný na uplat ovanie jej práv pod a tejto Zmluvy. „Primerané opatrenia“ v zmysle tejto Zmluvy znamenajú
opatrenia, ktoré prijímajúca strana prijíma, aby ochránila svoje vlastné podobné utajované a dôverné informácie, a ktoré nemôžu by
menej ú inné než primeraná obvyklá starostlivos .
Dôverné informácie ktorejko vek zo strán, ktoré boli zverejnené pred
uplat ovaním tejto Zmluvy, budú predmetom ochrany poskytovanej pod a tejto Zmluvy.
13.2 Výnimky. Vyššie uvedené obmedzenia týkajúce sa používania alebo zverejnenia Dôverných informácií sa nemôžu vz ahova
na žiadne Dôverné informácie, ktoré: (a) boli nezávisle vytvorené prijímajúcou stranou, bez odkazovania na Dôverné informácie
zverej ujúcej strany, alebo boli zákonnou formou a bez obmedzení získané od tretej strany s právom na poskytnutie takýchto
Dôverných informácií; (b) sa stali všeobecne verejne dostupnými bez porušenia tejto Zmluvy prijímajúcou stranou; (c) v ase
zverejnenia boli bez obmedzenia známe prijímajúcej strane; alebo (d) zverej ujúca strana písomne ozna í ako informácie, na ktoré
sa nevz ahujú žiadne takéto obmedzenia.
13.3 Dôvernos podmienok a ustanovení; zverejnenie. Zákazník nezverejní podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy ani informácie o
cenách obsiahnuté v tejto Zmluve žiadnej tretej strane. Ani jedna zo strán nepoužije meno druhej strany na svoju propagáciu, vo
svojej inzercii ani na žiadne iné podobné aktivity bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, okrem prípadov, v ktorých
Zákazník súhlasí s tým, že spolo nos SAP môže použi názov Zákazníka v zoznamoch kone ných zákazníkov alebo, ak si to strany
navzájom odsúhlasia, ako sú as marketingových iniciatív spolo nosti SAP (vrátane referen ných odkazov a prípadových štúdií
(success stories), tla ových správ, vyjadrení a príspevkov, návštev miest a ú asti na programe SAPPHIRE). Spolo nos SAP vyvinie
primerané úsilie na to, aby v rámci svojich referen ných aktivít predišla neopodstatnenému narúšaniu innosti Zákazníka.
14.
POSTÚPENIE. Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo nosti SAP postúpi , delegova , udeli ani inak
prenies túto Zmluvu ani žiadne z práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ani Materiály od spolo nosti SAP a Dôverné
informácie spolo nosti SAP na žiadnu inú stranu, i už dobrovo ne alebo na základe právneho úkonu vrátane predaja aktív, zlú enia
alebo splynutia. Spolo nos SAP môže túto Zmluvu postúpi ktorejko vek zo svojich ovládaných a ovládajúcich osôb.
15.
OCHRANA ÚDAJOV. Obe zmluvné strany budú dodržiava
osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
16.

relevantné ustanovenia zákona

. 428/2002 Z. z. o ochrane

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

16.1 Oddelite nos ustanovení. Zámerom strán je, aby v prípade, ak sa akéko vek ustanovenie alebo ustanovenia obsiahnuté v
tejto Zmluve budú z ur itého dôvodu považova za neplatné alebo nevykonate né, táto neplatnos alebo nevykonate nos nebude ma
vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy a táto Zmluva sa bude interpretova tak, ako keby nikdy neobsahovala takéto neplatné
alebo nevykonate né ustanovenie.
16.2 Vzdanie sa nárokov. Ak sa ktoráko vek strana vzdá nárokov vyplývajúcich z porušenia akéhoko vek ustanovenia tejto Zmluvy,
nemôže sa to považova za vzdanie sa nárokov vyplývajúcich z predchádzajúcich alebo následných porušení toho istého alebo
akéhoko vek iného ustanovenia tejto Zmluvy.
16.3 Vyhotovenia Zmluvy. Táto Zmluva môže by podpísaná v štyroch vyhotoveniach, pri om každý z nich sa považuje za originál
a oba tvoria jednu Zmluvu.
16.4 Regulatívne nariadenia. Softvér, Dokumentácia a Materiály od spolo nosti SAP podliehajú zákonom o obmedzení vývozu
rôznych krajín vrátane USA a Nemecka. Zákazník súhlasí s tým, že nepredloží Softvér, Dokumentáciu ani iné Materiály od
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spolo nosti SAP žiadnej vládnej agentúre na posúdenie licencovania ani iné regulatívne schválenie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spolo nosti SAP a nebude vyváža Softvér, Dokumentáciu ani Materiály od spolo nosti SAP do krajín ani osobám alebo
právnickým osobám, na ktoré sa vz ahuje zákaz pod a týchto zákonov.
Zákazník tiež bude nies zodpovednos za dodržiavanie
všetkých zodpovedajúcich vládnych nariadení, ktoré sa týkajú používania Softvéru, Dokumentácie alebo iných Materiálov od
spolo nosti SAP zo strany Zákazníka a/alebo jeho Ovládaných osôb v krajine, v ktorej je Zákazník zaregistrovaný, ako aj v
akýchko vek cudzích krajinách.
16.5
Rozhodujúce právo; obdobie obmedzenia. Táto Zmluva a akéko vek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s
touto Zmluvou a jej predmetom sa budú riadi a budú interpretované pod a zákonov Slovenskej republiky bez oh adu na kolízne
normy. V prípade akýchko vek konfliktov medzi zákonmi, predpismi a nariadeniami iných krajín a zákonmi, predpismi a nariadeniami
Slovenskej republiky majú prednos a platia zákony, pravidlá a nariadenia Slovenskej republiky. Na túto Zmluvu sa nevz ahuje
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
16.6 Oznámenia. Všetky oznámenia alebo správy, ktoré musia alebo môžu by poskytnuté pod a tejto Zmluvy, musia by v
písomnej forme a považujú sa za riadne doru ené pri doru ení príslušným výkonným pracoviskám spolo nosti SAP a Zákazníka na
adresách uvedených v akejko vek Objednávke. Všade tam, kde sa v tomto lánku 16.6 alebo na iných miestach v tejto Zmluve
požaduje písomná forma, možno túto požiadavku považova za splnenú, ak sa použije fax, výmena listových zásielok alebo iná
písomná forma.
16.7 Vyššia moc. Akéko vek omeškanie alebo neplnenie akéhoko vek ustanovenia tejto Zmluvy (iné než platba splatných súm
pod a tejto Zmluvy) spôsobené okolnos ami, ktoré vykonávajúca strana odôvodnene nedokáže ovplyvni , sa nemôže považova za
porušenie tejto Zmluvy a as na splnenie takéhoto ustanovenia sa musí pred ži o obdobie zodpovedajúce trvaniu okolností, ktoré
zabránili plneniu.
16.8 Úplnos Zmluvy. Táto Zmluva predstavuje úplné a výlu né znenie dohody medzi spolo nos ou SAP a Zákazníkom a všetky
predchádzajúce vyhlásenia, dohovory a písomné dohody sú za lenené do tejto Zmluvy a nahradené touto Zmluvou a strany
odmietajú akéko vek spoliehanie sa na takéto predchádzajúce vyhlásenia, dohovory a písomné dohody.
Túto Zmluvu je možné
meni iba písomnou formou a s podpismi oboch strán. V prípade akýchko vek dodato ných, rozporných alebo nezhodných podmienok
a ustanovení, ktoré môžu by sú as ou akejko vek nákupnej objednávky alebo akéhoko vek iného dokumentu poskytnutého
Zákazníkom spolo nosti SAP, majú prednos podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy.
V prípade akýchko vek dodato ných,
rozporných alebo nezhodných podmienok a ustanovení, ktoré sa môžu vyskytnú v licen nej zmluve koncového používate a zahrnutej
do Softvéru, majú prednos podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy. Podpisy odoslané elektronicky (faxom alebo ako naskenované
kópie odoslané e-mailom) sa považujú za originály podpisov.
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