PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PROFESIONÁLNYCH SLUŽIEB

This Professional Services Agreement (“Agreement”) is effective as of
the Effective Date of the relevant SOW and is entered into by and
between SAP and Customer.

Túto Zmluvu o poskytovaní profesionálnych sluţieb („Zmluva”) medzi
spoločnosťou SAP a Koncovým zákazníkom uzatvára spoločnosť SAP
a Koncový zákazník a Zmluva nadobúda účinnosť k Dátumu
nadobudnutia účinnosti relevantného Rozsahu prác.

RECITALS

ÚVODNÁ ČASŤ

WHEREAS, Customer licensed from SAP, or an SAP AG Affiliate, or an
authorized reseller of the SAP Software, the right to use SAP Software
pursuant to a License Agreement. For purposes of this Agreement,
Customer may alternately mean a legal entity that has a right under
such License Agreement to use the SAP Software as an Affiliate or
Subsidiary.

KEĎŢE Koncový zákazník získava na základe licencie od spoločnosti
SAP, Ovládanej osoby spoločnosti SAP AG alebo autorizovaného
predajcu Softvéru SAP právo na pouţívanie Softvéru SAP v súlade s
Licenčnou zmluvou. Na účely tejto Zmluvy sa pojmom Koncový
zákazník môţe alternatívne označovať právnická osoba, ktorá má na
základe takejto Licenčnej zmluvy právo na pouţívanie Softvéru SAP
ako Ovládaná osoba alebo Dcérska spoločnosť.

WHEREAS, SAP provides certain Services in Slovakia which Customer
desires to obtain on the basis of certain Statements of Work executed
by the parties which reference and incorporate this Agreement (each a
“SOW”). The SOWs more fully describe the scope, duration, and fees
for the Services.

KEĎŢE SAP poskytuje na Slovensku Sluţby, ktoré chce Koncový
zákazník vyuţívať, na základe konkrétnych Rozsahov prác
poskytovaných stranami, na ktoré sa odkazuje v rámci a ktoré sú
súčasťami tejto Zmluvy („Rozsah prác“). Rozsahy prác podrobnejšie
popisujú rozsah poskytovania, trvanie poskytovania a poplatky za
poskytovanie Sluţieb.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and
obligations in this Agreement, the sufficiency of which is hereby
acknowledged, the parties, intending to be legally bound, agree as
follows:

A PRETO s ohľadom na vzájomné prísľuby a záväzky vyplývajúce z
tejto Zmluvy, ktorej dostatočnosť sa týmto potvrdzuje, sa strany so
zámerom dosiahnutia právnej záväznosti dohodli na nasledujúcich
podmienkach:

1.

1.

Definitions

Definície

1.1.

"Confidential Information" means, with respect to SAP, all
information which SAP protects against unrestricted
disclosure to others, including but not limited to: (a) the
SAP Software, documentation, Work Product and other
SAP materials, including without limitation the following
information regarding the SAP software: (i) computer
software (object and source codes), programming
techniques and programming concepts, methods of
processing, system designs embodied in the software; (ii)
benchmark results, manuals, program listings, data
structures, flow charts, logic diagrams, functional
specifications, file formats; and (iii) discoveries, inventions,
concepts, designs, flow charts, documentation, product
specifications, application program interface specifications,
techniques and processes relating to the software; (b) the
research and development or investigations of SAP; (c)
product offerings, content partners, product pricing, product
availability, technical drawings, algorithms, processes,
ideas, techniques, formulas, data, schematics, trade
secrets, know-how, improvements, marketing plans,
forecasts and strategies; and (d) any information about or
concerning any third party (which information was provided
to SAP subject to an applicable confidentiality obligation to
such third party). With respect to Customer, “Confidential
Information” means all information which Customer protects
against unrestricted disclosure to others and which (i) if in
tangible form, Customer clearly identifies as confidential or
proprietary at the time of disclosure; and (ii) if in intangible
form (including disclosure made orally or visually),
Customer identifies as confidential at the time of disclosure,
summarizes the Confidential Information in writing, and
delivers such summary within thirty (30) calendar days of
any such disclosure.

1.1. „Dôverné informácie“ znamenajú v súvislosti so
spoločnosťou SAP všetky informácie, ktoré SAP ochraňuje
pred neobmedzeným zverejnením pred inými stranami
vrátane: (a) Softvéru, dokumentácie, Pracovného produktu
a ďalších materiálov od spoločnosti SAP vrátane
nasledujúcich informácií v súvislosti so Softvérom SAP: (i)
počítačový softvér (kód objektov a zdrojový kód),
programovacie postupy a programovacie koncepty, metódy
spracovania, systémové návrhy začlenené do softvéru, (ii)
výsledky benchmarkových aktivít (benchmark results),
príručky, zoznamy programov, dátové štruktúry, vývojové
diagramy, logické diagramy, funkčné 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
spoločnosti SAP, (c) ponuky produktov, partnerský obsah,
oceňovanie produktov, dostupnosť produktov, technické
výkresy, algoritmy, procesy, nápady, techniky, vzorce, dáta,
schémy, obchodné tajomstvo, know-how, vylepšenia,
marketingové plány, prognózy a stratégie a (d) akékoľvek
informácie vzťahujúce sa na alebo súvisiace s akoukoľvek
treťou stranou (informácie, ktoré boli poskytnuté
spoločnosti SAP treťou stranou spolu s povinnosťou
zachovať dôvernosť týchto informácií). V súvislosti s
Koncovým zákazníkom „Dôverné informácie“ znamenajú
všetky informácie, ktoré Koncový zákazník ochraňuje pred
neobmedzeným zverejnením pred inými stranami a ktoré,(i)
ak sú v hmotnej podobe, Koncový zákazník v čase
zverejnenia zjavne označuje ako dôverné alebo súkromné,
a (ii) ak sú v nehmotnej podobe (vrátane ústneho alebo
vizuálneho zverejnenia), Koncový zákazník v čase
zverejnenia označí ako dôverné, písomne ich zhrnie ako
Dôverné informácie a toto zhrnutie poskytne do tridsiatich
(30) kalendárnych dní od akéhokoľvek takéhoto
zverejnenia.

1.2.

“Consultants” means employees and third party
contractors which SAP utilizes to provide Services to
Customer.

1.2. „Poradcovia“
znamenajú
zamestnancov
a
zmluvných externých spolupracovníkov, ktorých
SAP používa na poskytovanie Služieb Koncovému
zákazníkovi.
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2.

1.3.

“Deliverables” mean such Work Products, if applicable,
which are specific outputs that SAP provides to Customer,
provided such output must be clearly and expressly labeled
as a “Deliverable” in the applicable SOW.

1.3. Poloţky „Na dodanie“ znamenajú také Pracovné produkty
(ak existujú), ktoré sú špecifickými výstupmi, ktoré SAP
poskytuje Koncovému zákazníkovi, pričom tieto výstupy
musia byť v príslušnom Rozsahu prác jasne a výslovne
označené ako „Na dodanie“.

1.4.

“Intellectual Property Rights” means patents of any type,
design rights, utility models or other similar invention rights,
copyrights, mask work rights, trade secret, know-how or
confidentiality rights, trademarks, trade names and service
marks and any other intangible property rights, including
applications and registrations for any of the foregoing, in
any country, arising under statutory or common law or by
contract and whether or not perfected, now existing or
hereafter filed, issued, or acquired.

1.4. „Práva
duševného
vlastníctva“
znamená
patenty
akéhokoľvek typu, práva k dizajnom, práva k úţitkovým
vzorom alebo iné podobné práva k vynálezom, autorské
práva, práva k obrázkom, práva k obchodnému tajomstvu,
know-how alebo dôverným informáciám, ochranné známky,
obchodné názvy a servisné známky a akékoľvek iné práva
na nehmotné vlastníctvo vrátane prihlášok a registrácií
akýchkoľvek z týchto uvedených poloţiek v akejkoľvek
krajine, vzniknuté na základe zákonného alebo zvykového
práva alebo na základe zmluvy a bez ohľadu na to, či sú
dokončené, uţ existujúce alebo potom podané, vydané
alebo získané.

1.5.

“License Agreement” means the agreement between SAP,
or an SAP AG Affiliate, or an authorized reseller of the SAP
software under which Customer procured the license rights
to use SAP software.

1.5. „Licenčná zmluva“ znamená zmluvu medzi spoločnosťou
SAP, Ovládanou osobou spoločnosti SAP AG alebo
autorizovaným predajcom softvéru SAP, na ktorej základe
Koncový zákazník získava licenčné práva na pouţívanie
softvéru SAP.

1.6.

“SAP Software” means (i) any and all software products
licensed to Customer under the License Agreement as
specified in Software Order Forms (or other order forms,
schedules or appendices as applicable) thereto; (ii) any
new releases thereof made available through unrestricted
shipment pursuant to the respective support agreement and
(iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

1.6. „Softvér SAP“ znamená (i) akékoľvek a všetky softvérové
produkty licencované Koncovému zákazníkovi na základe
tejto Licenčnej zmluvy tak, ako sú definované v
Objednávkach softvéru (alebo v iných objednávkach,
popisoch alebo dodatkoch, ak existujú), (ii) akékoľvek nové
vydania tohto softvéru sprístupnené prostredníctvom
neobmedzenej dodávky v súlade s príslušnou zmluvou o
podpore a (iii) akékoľvek úplné alebo čiastočné kópie
akýchkoľvek z vyššie uvedených poloţiek.

1.7.

“Services” means professional services, provided by SAP
to Customer under a SOW that references this Agreement.

1.7. „Sluţby“ znamenajú profesionálne sluţby poskytované
spoločnosťou SAP Koncovému zákazníkovi podľa Rozsahu
prác, na ktorý odkazuje táto Zmluva.

1.8.

“Taxes” means state or local sales, VAT, GST, foreign
withholding, use, property, excise, service or similar taxes
now or hereafter levied all of which shall be for Customer’s
account.

1.8. „Dane“ znamenajú všetky teraz aj v budúcnosti vyberané
štátne alebo miestne dane, DPH, daň z predaja, daň z
príjmov zo zahraničia, uţívateľské dane, majetkové dane,
spotrebné dane, dane zo sluţieb alebo podobné dane,
ktoré platí Koncový zákazník.

1.9.

“Work Product” means any work product or tangible results
produced by or with SAP pursuant to this Agreement or any
SOW, including, but not limited to, works created for or in
cooperation with Customer.

1.9. „Pracovný produkt“ znamená akýkoľvek pracovný produkt
alebo hmotné výstupy poskytované spoločnosťou SAP
podľa tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek Rozsahu prác
vrátane prác vytvorených pre Koncového zákazníka alebo v
spolupráci s Koncovým zákazníkom.

Provision of Services.

2.

Poskytovanie Služieb.

2.1.

SAP will provide the Services in accordance with the
SOW.

2.1.

SAP bude poskytovať Sluţby v súlade s Rozsahom prác.

2.2.

SAP may utilize third party contractors to perform SAP’s
duties. SAP shall be responsible for the performance of the
Services of such third party contractors to the same extent
as SAP is liable for its own Consultants.

2.2.

Pri plnení svojich zmluvných povinností môţe SAP vyuţiť
sluţby zmluvných externých spolupracovníkov. SAP bude
zodpovedať za poskytovanie Sluţieb týmito zmluvnými
externými spolupracovníkmi v rovnakom rozsahu, v akom
zodpovedá aj za poskytovanie Sluţieb svojimi Poradcami.

2.3.

If any Service, in whole or in part, cannot be provided by
SAP due to a Customer issue and Customer fails to
provide SAP with reasonable advance notice, the time
agreed to be spent by SAP resources on such Service will
be billed to Customer.

2.3.

Ak SAP nemôţe poskytovať určitú Sluţbu, či uţ ako celok
alebo z časti, Koncovému zákazníkovi v dôsledku
problémov na strane Koncového zákazníka a Koncový
zákazník to včas neoznámi spoločnosti SAP, čas, počas
ktorého spoločnosť vynakladala svoje zdroje na neúspešné
poskytovanie Sluţby, sa bude účtovať Koncovému
zákazníkovi.

2.4.

Notwithstanding the foregoing, any services and work
products provided by SAP to Customer prior to the
execution of this Agreement or a specific SOW or a
Change Request are the sole property and Confidential
Information of SAP and shall be governed by the terms of
this Agreement, in particular Secs. 9 (Confidentiality) and
12 (Limitation of Liability). If no agreement is completed, all
services, work products and deliverables must be returned

2.4.

Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, ţe všetky sluţby a
pracovné produkty poskytnuté spoločnosťou SAP
Koncovému zákazníkovi pred uplatňovaním tejto Zmluvy
alebo konkrétneho Rozsahu prác, prípadne Ţiadosti o
zmenu sú výlučným vlastníctvom a Dôvernými informáciami
spoločnosti SAP a riadia sa podmienkami tejto Zmluvy v
znení príslušných Článkov. 9 (Zachovanie dôvernosti) a 12
(Obmedzenie zodpovednosti). Ak sa neuplatňuje ţiadna
zmluva, všetky sluţby, pracovné produkty a poloţky na
2
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dodanie musia byť vrátené alebo odstránené a nesmú sa
pouţívať.

or deleted and must not be used.

2.5.

2.5. Odsúhlasenie

Acceptance
In case the SOW expressly states that such Deliverables
are subject to acceptance procedures, the following
provisions apply unless otherwise agreed upon in a SOW:

Ak sa v Rozsahu prác výslovne uvádza, ţe poloţky Na
dodanie podliehajú procesu odsúhlasenia, uplatňujú sa
nasledujúce ustanovenia, ak v Rozsahu prác nie je
uvedené inak:

Upon delivery by SAP of a completed Deliverable,
Customer shall have 10 calendar days to accept or reject
(“Acceptance Period”) the Deliverable, due to a material
defect using reasonable discretion, based on the
acceptance criteria set forth in the SOW for that
Deliverable. A “material defect” means the Deliverable fails
to substantially comply with the applicable and
corresponding acceptance criteria for that Deliverable set
forth in the SOW in case such criteria are set.

Po dodaní dokončenej poloţky Na dodanie spoločnosťou
SAP má Koncový zákazník k dispozícii 10 kalendárnych dní
na prijatie alebo odmietnutie („Doba na odsúhlasenie“)
poloţky Na dodanie v dôsledku chýb materiálu na základe
kritérií odsúhlasenia zahrnutých do Rozsahu prác pre danú
poloţku Na dodanie. „Chyba materiálu“ znamená, ţe
poloţka Na dodanie v podstate nevyhovuje príslušným a
zodpovedajúcim kritériám odsúhlasenia pre túto poloţku Na
dodanie, ktoré sú zahrnuté do Rozsahu prác, ak takéto
kritériá existujú.
Ak príslušná poloţka Na dodanie vyhovuje dohodnutým
kritériám odsúhlasenia, ktoré sú zahrnuté do Rozsahu prác,
Koncový zákazník akceptuje poloţku Na dodanie. Koncový
zákazník nemôţe odsúhlasenie bezdôvodne odoprieť. Ak
Koncový zákazník oznámi spoločnosti SAP odmietnutie
poloţky Na dodanie v dôsledku chýb materiálu, Koncový
zákazník musí do 10 dní poskytnúť písomné vyjadrenie s
uvedením nedostatkov. SAP musí mať k dispozícii
primerané obdobie na odstránenie týchto nedostatkov a na
opätovnú dodávku poloţky Na dodanie počas dodatočnej
Doby na odsúhlasenie. Ak Koncový zákazník neodmietne
poloţku Na dodanie do uplynutia Doby na odsúhlasenie
prostredníctvom písomného dokumentu s uvedením
zistených nedostatkov, bude sa to povaţovať za prijatie
poloţky Na dodanie Koncovým zákazníkom k 10. dňu Doby
na odsúhlasenie. Pri odsúhlasení poloţky Na dodanie sa za
odsúhlasené budú povaţovať všetky Sluţby priradené k
tejto poloţke Na dodanie.

If the relevant Deliverable passes the agreed acceptance
criteria set forth in the SOW, Customer will accept the
Deliverable. Acceptance will not be unreasonably withheld
by Customer. If Customer notifies SAP that it has rejected
the Deliverable due to a material defect, Customer shall
provide written notice, within such 10 day period, specifying
the basis of the deficiency. SAP shall have a reasonable
period to cure such deficiency and redeliver the Deliverable
for an additional Acceptance Period. If Customer fails to
reject any Deliverable within the Acceptance Period, in a
written document specifying the deficiency, Customer shall
be deemed to have accepted such Deliverable as of the
10th day of the Acceptance Period. Upon acceptance of a
Deliverable, all Services associated with such Deliverable
shall be deemed accepted.

3.

All Deliverables and any other results of the Services shall
be deemed to be accepted if used productively by the
Customer. .

Všetky poloţky Na dodanie a všetky ostatné výsledky
Sluţieb sa budú povaţovať za prijaté, ak ich Koncový
zákazník bude produktívne vyuţívať.

Where acceptance criteria are not specified in the SOW for
a Deliverable, such Deliverable will be deemed complete
and accepted by Customer the day after SAP performs it or
delivers it.

Ak v Rozsahu prác nie sú pre poloţku Na dodanie zadané
ţiadne kritériá pre odsúhlasenie, poloţka Na dodanie sa
bude povaţovať za dokončenú a prijatú Koncovým
zákazníkom ku dňu, ku ktorému ju SAP zrealizuje alebo
dodá.

Customer’s General Responsibilities.
3.1.

3.

Všeobecné povinnosti Koncového zákazníka.

Customer is responsible for making the necessary
arrangements to allow SAP to perform the Services.

3.1. Koncový zákazník zodpovedá za prijatie opatrení, ktoré
spoločnosti SAP umoţnia poskytovanie Sluţieb.

3.2. Customer shall provide and make available all Customer
personnel that SAP reasonably requires in connection with
performance of the Services and as may be further
addressed in an applicable SOW.

3.2. Koncový zákazník musí poskytnúť a sprístupniť všetok
personál Koncového zákazníka, ktorý bude SAP
odôvodnene potrebovať v súvislosti so zabezpečením
poskytovania Sluţieb a na účely, ktoré môţu byť
podrobnejšie uvedené v príslušnom Rozsahu prác.

3.3. If the Services are performed at Customer’s site, Customer
agrees to provide necessary access to its site including, but
not limited to, appropriate access to Customer premises,
computer systems and other facilities.

3.3. Ak sa Sluţby poskytujú na pracovisku Koncového
zákazníka, Koncový zákazník súhlasí s poskytnutím
potrebného prístupu k svojmu pracovisku vrátane
zodpovedajúceho prístupu k priestorom, počítačovým
systémom a ďalším zariadeniam Koncového zákazníka.

3.4. Customer shall appoint a contact person to supply SAP
with any necessary or relevant information and who shall
have the authority to make decisions or obtain decisions
from others expeditiously.

3.4. Koncový zákazník musí menovať kontaktnú osobu, ktorá
bude spoločnosti SAP poskytovať všetky potrebné alebo
relevantné informácie a ktorá bude mať oprávnenie prijímať
rozhodnutia alebo okamţite poţadovať rozhodnutia od
iných zodpovedných osôb.

3.5.

3.5. Koncový zákazník musí pred uvedením do produktívnej
prevádzky aj s poskytovanými Sluţbami a/alebo poloţkami
Na dodanie (vrátane akýchkoľvek Sluţieb určených na
nápravu chýb) dôkladne otestovať a overiť vykonané práce,
či sa v nich nevyskytujú chyby a či sú za daných okolností
vhodné na pouţitie. Koncový zákazník zodpovedá za

Before commencing live operation with any provided
Service and/or Deliverable (including any Services provided
to remedy a defect) Customer should test the provided
work thoroughly for absence of defects and for suitability in
the situation. Customer is responsible for appropriate
precautions against the possibility that the works may have
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or cause faults and take precautions including, for example,
data backups, error diagnosis, and regular results
monitoring (including data quality). Except where otherwise
expressly stated in writing in each individual case, SAP
Consultants are always entitled to act on the assumption
that all data with which they come into contact has met
these precautions.

4.

5.

Change Request Procedures.

prijatie zodpovedajúcich preventívnych opatrení, ktoré
zabránia moţnému výskytu alebo spôsobeniu chýb, a za
prijatie zodpovedajúcich opatrení vrátane zálohovania
údajov, diagnostiky chýb a pravidelného monitorovania
výsledkov (vrátane monitorovania kvality údajov). Ak v
jednotlivých konkrétnych prípadoch nie je výslovne
písomne uvedené inak, Poradcovia SAP majú vţdy
oprávnenie vychádzať z predpokladu, ţe všetky údaje, s
ktorými prídu do styku, sú v súlade s týmito preventívnymi
opatreniami.
4.

4.1.

During the term of a SOW, either party can request
changes to a SOW in accordance with the change request
form attached to the applicable SOW (“Change Request”).
Both parties agree to act in good faith to address and
mutually agree to any requested Change Requests within
a reasonable period of time.

4.1. Počas obdobia trvania Rozsahu prác môţe kaţdá zo strán
poţiadať o zmeny v Rozsahu prác v súlade s formulárom
ţiadosti o zmenu, ktorý je priloţený k príslušnému Rozsahu
prác („Ţiadosť o zmenu“). Obe strany súhlasia s tým, ţe
budú konať v dobrej viere, aby vykonali a vzájomne si
odsúhlasili akékoľvek poţadované Ţiadosti o zmenu za
primerané časové obdobie.

4.2.

If Customer makes a change request to SAP, SAP will
inform Customer within ten (10) calendar days (which
excludes weekends and applicable public holidays)
whether the change is possible or not and what impact the
change would have on the Agreement with particular
reference to the timeline and remuneration. Customer
must thereupon inform SAP in writing within five (5)
working days whether the change request is to apply or
whether the contract is to be continued on the existing
terms. If the investigation of a change request itself
requires substantial work, SAP is entitled to bill separately
for that work. If SAP submits a change request, Customer
must notify SAP in writing within ten (10) working days
whether it accepts the change or not. Until there is a
written agreement about the change between the parties,
work will continue in accordance with the existing SOW.

4.2. Ak Koncový zákazník odošle ţiadosť o zmenu spoločnosti
SAP, SAP do desiatich (10) kalendárnych dní (do ktorých
sa nezapočítavajú víkendy a príslušné štátne sviatky)
informuje Koncového zákazníka, či zmena je moţná a aký
vplyv bude mať na Zmluvu z hľadiska časového priebehu a
odmeňovania. Koncový zákazník musí na základe týchto
informácií do piatich (5) pracovných dní informovať SAP, či
sa ţiadosť o zmenu má uplatniť alebo či sa bude naďalej
uplatňovať odsúhlasená zmluva s aktuálne platnými
podmienkami. Ak si prešetrovanie samotnej ţiadosti o
zmenu vyţiada vykonávanie pracovných úkonov navyše,
spoločnosť SAP je oprávnená účtovať si poplatky za túto
prácu navyše. Ak SAP odošle ţiadosť o zmenu, Koncový
zákazník musí spoločnosti SAP do desiatich (10)
pracovných dní písomne oznámiť, či akceptuje túto zmenu.
Aţ do uzatvorenia písomnej zmluvy o zmene medzi oboma
stranami budú všetky práce pokračovať podľa existujúceho
Rozsahu prác.

Satisfaction with Personnel.

5.

If at any time Customer or SAP is dissatisfied with the material
performance of an assigned Consultant or a Customer project
team member, the dissatisfied party shall promptly report such
dissatisfaction to the other party in writing and may request a
replacement. The other party shall use its reasonable discretion in
accomplishing any such change.
6.

7.

Spracovanie žiadostí o zmenu.

Compensation of SAP.

Spokojnosť s personálom.
Ak Koncový zákazník alebo SAP nie sú spokojní s výkonom
priradeného Poradcu alebo člena projektového tímu Koncového
zákazníka, nespokojná strana musí okamţite písomne nahlásiť
svoju nespokojnosť druhej strane a môţe poţiadať o výmenu
príslušnej osoby. Druhá strana musí vyuţiť primeranú uváţlivosť
pri uskutočňovaní tejto výmeny.

6.

Odmeňovanie spoločnosti SAP.

6.1.

All Services will be provided by SAP on a time and
materials (plus expenses) basis unless otherwise agreed
by the parties in the SOW.

6.1.

SAP bude všetky Sluţby poskytovať na základe času a
materiálov (a príslušných výdavkov), ak si to strany v
Rozsahu prác neodsúhlasili inak.

6.2.

Unless otherwise agreed in writing, the Services will be
invoiced in accordance with the fees or rates listed in or
referenced in the SOW, or Schedules and Exhibits thereto,
as applicable.

6.2.

Ak sa obe strany písomne nedohodnú inak, Sluţby sa budú
fakturovať v súlade s poplatkami alebo sadzbami, ktoré sú
uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v Rozsahu prác, alebo
v súlade s ich Popismi a Prílohami, ak existujú.

6.3.

SAP is entitled to require payment in advance if there are
any grounds to doubt that Customer will render payment
punctually including Customer’s filing for bankruptcy or
similar proceeding.

6.3. SAP má oprávnenie poţadovať platbu vopred, ak má určité
pochybnosti o tom, ţe Koncový zákazník uskutoční platbu
načas (napríklad ak Koncový zákazník vyhlási bankrot
alebo v podobných prípadoch).

6.4.

Fees and other charges described in this Agreement do
not include Taxes. Any applicable direct pay permits or
valid tax-exempt certificates must be provided to SAP prior
to the execution of this Agreement. If SAP is required to
pay Taxes, Customer shall reimburse SAP for such
amounts. Customer hereby agrees to indemnify SAP for
any Taxes and related costs, interest and penalties paid or
payable by SAP. This Section shall not apply to taxes
based on SAP’s income.

6.4. Poplatky a ďalšie účtované sumy popísané v tejto Zmluve
nezahŕňajú Dane. Akékoľvek uplatniteľné povolenia na
priamu platbu alebo platné osvedčenia o oslobodení od
platenia dane je nutné poskytnúť spoločnosti SAP ešte
pred uplatnením tejto Zmluvy. Ak sa od spoločnosti SAP
poţaduje platenie Daní, Koncový zákazník tieto sumy
refunduje spoločnosti SAP. Koncový zákazník súhlasí s
tým, ţe odškodní spoločnosti SAP za všetky Dane a
súvisiace náklady, úroky a penále zaplatené alebo splatné
spoločnosťou SAP. Tento Článok sa nevzťahuje na dane z
príjmu SAP.

Term and Termination.
7.1.

7.

Term of the Agreement. This Agreement shall be effective
as of the Effective Date, specified above, and shall remain
SAP Confidential
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Trvanie a ukončenie.
7.1.

Trvanie Zmluvy Táto Zmluva je účinná od Dátumu
nadobudnutia účinnosti, ktorý je uvedený vyššie, a musí
4

zostať v účinnosti, kým ju niektorá zo strán neukončí skôr v
súlade s podmienkami tohto Článku 7.

in effect unless terminated earlier by either party in
accordance with this Section 7.
7.2.

Term of a SOW. Each SOW shall be effective on the
effective date set forth in that SOW, and shall remain in
effect until completion of the Services or terminated earlier
by either party in accordance with this Section 7.

7.2.

Trvanie Rozsahu prác. Kaţdý Rozsah prác je účinný od
dátumu nadobudnutia účinnosti, ktorý je uvedený v
príslušnom Rozsahu prác, a musí zostať v účinnosti, kým
ho niektorá zo strán neukončí skôr v súlade s podmienkami
tohto Článku 7.

7.3.

Termination of a SOW for Convenience. Except as
otherwise agreed in a SOW, each SOW (excluding fixedprice SOWs) may be terminated by either party upon thirty
(30) days’ prior written notice to the other party, notice
period shall start to run on the day notice is received by the
addressee.. If there is more than one SOW referencing
this Agreement, a SOW may be terminated for
convenience in accordance with the terms of this section
without terminating this Agreement or the other SOWs.

7.3.

Ukončenie Rozsahu prác bez uvedenia dôvodu. Ak v
Rozsahu prác nie je odsúhlasené inak, kaţdý Rozsah prác
(s výnimkou Rozsahov prác s fixnou cenou) môţe byť
ktoroukoľvek zo strán ukončený do tridsiatich (30) dní od
písomného oznámenia druhej strane, pričom toto obdobie
začína plynúť odo dňa prijatia oznámenia adresátom. Ak na
túto Zmluvu odkazuje viacero Rozsahov prác, Rozsah prác
moţno v súlade s podmienkami tohto článku ukončiť bez
uvedenia dôvodu aj bez ukončenia tejto Zmluvy alebo
ostatných Rozsahov prác.

7.4.

Termination of Agreement and/or a SOW for Cause

7.4.

Ukončenie Zmluvy a/alebo Rozsahu prác s uvedením
dôvodu

Either party may terminate this Agreement and/or a SOW
for cause:

7.5.

8.

Obe strany môţu ukončiť túto Zmluvu a/alebo určitý
Rozsah prác s uvedením dôvodu:

7.4.1. upon thirty (30) days’ prior written notice of the
other party’s material breach of any provision of the
Agreement or SOW, as applicable, including more than
thirty (30) days delinquency in Customer’s payment of
any money due hereunder or any SOW, termination
shall become effective at the end of the 30 day period
running from the day notice is received by the
addressee, unless Customer has cured such breach
during such thirty day period; or

7.4.1. do tridsiatich (30) dní od písomného oznámenia o
podstatnom porušení akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy
alebo Rozsahu prác vrátane omeškania platby
Koncového zákazníka podľa tejto Zmluvy alebo
akéhokoľvek Rozsahu prác o viac ako tridsať (30) dní,
pričom ukončenie nadobúda účinnosť na konci 30dňového obdobia plynúceho odo dňa prijatia oznámenia
adresátom, ak Koncový zákazník nenapravil toto
porušenie počas tohto tridsaťdňového obdobia, alebo

7.4.2. immediately if the other party files for bankruptcy,
becomes insolvent, or makes an assignment for the
benefit of creditors, or otherwise breaches materially its
obligations in Confidential Information or Assignment,
termination shall become effective on the day notice is
received by the addressee.

7.4.2. okamţite, ak druhá strana podá návrh na
vyhlásenie konkurzu, stane sa platobne neschopnou,
prevedie svoj majetok v prospech veriteľov alebo inak
podstatne poruší svoje povinnosti v súvislosti s
Dôvernými informáciami alebo Postúpením, pričom
ukončenie nadobudne účinnosť odo dňa prijatia
oznámenia adresátom.
7.5.

Effect of Termination. Customer shall be liable for all
payments to SAP, including fees for all Services, including
expenses, incurred in the performance of such Services up
to the date on which any termination of a SOW or the
Agreement takes effect. In the event of termination of a
SOW or the Agreement, all Confidential Information of
either party provided in connection with this Agreement or
SOW, as applicable, in the possession of either party shall
be returned to the other party or destroyed with
certification of such destruction from an individual of
authority to bind the respective party.

Usage rights / Retention of Title

8.

Dôsledky ukončenia. Koncový zákazník sa zaväzuje
uhradiť všetky platby spoločnosti SAP vrátane poplatkov za
všetky Sluţby vrátane výdavkov vzniknutých pri
poskytovaní týchto Sluţieb aţ do dátumu, ku ktorému
nadobudne účinnosť ukončenie Rozsahu prác alebo
Zmluvy. V prípade ukončenia Rozsahu prác alebo Zmluvy
sa všetky Dôverné informácie oboch strán poskytnuté v
súvislosti s touto Zmluvou alebo týmto Rozsahom prác v
drţbe oboch strán musia vrátiť druhej strane alebo zničiť s
potvrdením o takomto zničení jednotlivcom alebo autoritou
príslušnej strany.

Práva na používanie a výhrada vlastníckeho práva

8.1.

The Work Products indicated in the SOW as „Customer
Materials” and created according to the individual
requirements of the Customer (e.g. interfaces, programs,
documentation, etc.) shall form property of the Customer.
However the know-how, methods and concepts acquired
may be used by SAP without limitation and always with
regard to the provisions on Confidentiality.

8.1.

Pracovné produkty označené v Rozsahu prác ako
„Materiály Koncového zákazníka“ a vytvorené podľa
individuálnych poţiadaviek Koncového zákazníka (napr.
rozhrania, programy, dokumentácia atď.) sú vlastníctvom
Koncového zákazníka. SAP však môţe získané know-how,
metódy a koncepty pouţívať bez obmedzenia a vţdy s
prihliadnutím na ustanovenia týkajúce sa Zachovania
dôvernosti.

8.2.

The rights related to SAP software, additional SAP
software and any modification thereof shall be regulated
exclusively by the relevant License Agreements.

8.2.

Práva súvisiace so softvérom SAP, ďalším softvérom SAP
a akýmikoľvek modifikáciami tohto softvéru sa musia riadiť
výlučne relevantnými Licenčnými zmluvami.

8.3.

Akékoľvek vlastné diela a ďalšie intelektuálne diela, ktoré
boli vytvorené spoločnosťou SAP pred vykonaním
príslušného Rozsahu prác alebo nad rámec tejto Zmluvy,
prípadne ktoré uţ sú vlastníctvom spoločnosti SAP alebo
nie sú v jednotlivých zmluvách označené ako „Materiály
Koncového zákazníka“ bez ohľadu na dátum ich vytvorenia
musia zostať vo vlastníctve spoločnosti SAP. Koncový
zákazník musí získať neexkluzívnu a neprenosnú licenciu
na pouţívanie všetkých intelektuálnych diel licencovaných
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8.3.

Any proprietary works and other intellectual creations
made by SAP prior to the execution of the related SOW or
outside the framework of this Agreement, or already
forming property of SAP or not indicated in the individual
contracts as „Customer Materials” irrespective of the date
of their creation shall remain in the property of SAP. The
Customer shall receive a non-exclusive, non-transferable
licence for use for all intellectual works licensed for use
from SAP or its subcontractor and not indicated as
SAP Confidential
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„Customer Materials” for their internal use and exclusively
for the purpose for which they were handed over, in order
to run Customer’s and its Affiliates’ internal business
operations, and otherwise to the same extent as Customer
is granted a license to use the SAP Software.

9.

na pouţitie od spoločnosti SAP alebo jej subdodávateľa a
neoznačených ako „Materiály Koncového zákazníka“ na
svoje interné pouţitie a výlučne na účely, na ktoré boli
poskytnuté, aby Koncový zákazník a jeho Ovládané osoby
mohli prevádzkovať svoje interné obchodné operácie a inak
v tom istom rozsahu, v akom má Koncový zákazník
udelenú licenciu na pouţívanie Softvéru SAP.

8.4.

All usage rights shall be granted to Customer upon
payment of the relevant service fee in full. All deliverables
shall remain in the ownership of SAP until full settlement of
all payment claims outstanding against the Customer. This
reservation of title shall also extend to eventual additional
supplies and delivery. The Customer shall not pledge or
assign as security the assets encumbered with a reserved
title and it shall not grant any use or other right to any third
party thereon. If the assets encumbered with reserved title
are taken into use by any third party, the customer shall
warn such third party about the reserved title of SAP, and
shall immediately notify SAP, too.

8.4.

Všetky práva na pouţívanie sa Koncovému zákazníkovi
musia udeľovať na základe úplnej úhrady relevantného
servisného poplatku. Všetky poloţky na dodanie musia
zostať vo vlastníctve spoločnosti SAP, kým Koncový
zákazník v plnom rozsahu neuhradí všetky svoje
nevyrovnané súvisiace záväzky. Táto výhrada vlastníctva
sa musí vzťahovať aj na prípadné ďalšie dodávky. Koncový
zákazník nesmie udeliť ani postúpiť ako zábezpeku aktíva,
ktoré sú zaťaţené výhradou vlastníckeho práva, a nesmie
udeliť ţiadne práva na pouţívanie ani iné práva ţiadnej
tretej osoby. Ak tretia strana pouţije aktíva zaťaţené
výhradou vlastníckeho práva, koncový zákazník musí túto
tretiu osobu upozorniť na výhradu vlastníckeho práva, ktorú
si uplatňuje spoločnosť SAP, a musí na to okamţite
upozorniť aj SAP.

8.5.

Customer must immediately notify SAP in writing if any
third party gains unauthorized access to the property or
information to or in which SAP retains title or rights and
shall take all reasonable steps to stop such unauthorized
access and also inform the third party of SAP’s rights.

8.5.

Koncový zákazník musí okamţite písomne upozorniť SAP v
prípade, ak akákoľvek tretia strana získa neoprávnený
prístup k vlastníctvu alebo informáciám, na ktoré si SAP
uplatňuje výhradu vlastníckeho práva alebo iné práva, a
musí prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie tohto
neoprávneného prístupu a na informovanie tretej strany o
právach spoločnosti SAP.

Confidentiality

9.

Zachovanie dôvernosti

9.1.

Use of Confidential Information. Confidential Information
shall not be reproduced in any form except as required by
the receiving party to perform its obligations under this
Agreement and/or a SOW. Any reproduction of any
Confidential Information of the other shall remain the
property of the disclosing party and shall contain any and
all confidential or proprietary notices or legends which
appear on the original. With respect to the Confidential
Information of the other, each party : (a) shall take all
Reasonable Steps (defined below) to keep all Confidential
Information strictly confidential; and (b) shall not disclose
any Confidential Information of the other to any person
other than its bona fide individuals whose access is
necessary to enable it to exercise its rights hereunder. As
used herein “Reasonable Steps” means those steps the
receiving party takes to protect its own similar proprietary
and confidential information, which shall not be less than a
reasonable standard of care. Confidential Information of
either party disclosed prior to execution of this Agreement
shall be subject to the protections afforded hereunder.

9.1.

Pouţívanie dôverných informácií. Dôverné informácie sa
nesmú reprodukovať v ţiadnej forme okrem prípadov, v
ktorých sa to od prijímajúcej strany poţaduje v súlade s jej
záväzkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy a/alebo Rozsahu
prác. Akákoľvek reprodukcia Dôverných informácií
vytvorená na tieto účely zostáva vlastníctvom strany
zverejňujúcej tieto informácie a musí obsahovať akékoľvek
a všetky texty a oznámenia o dôvernom charaktere a
vlastníctve, ktoré sa zobrazujú aj v origináli. V súvislosti s
takto vytvorenými Dôvernými informáciami kaţdá zmluvná
strana: (a) prijme Primerané opatrenia (sú definované
niţšie) na udrţanie prísnej dôvernosti všetkých Dôverných
informácií, a (b) nezverejní ţiadne takéto Dôverné
informácie ţiadnej inej osobe okrem jednotlivcov, ktorým
tieto informácie poskytne v dobrej viere, ţe ich prístup k
nim je potrebný na uplatňovanie jej práv podľa 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 nemôţu byť menej účinné neţ primeraná obvyklá
starostlivosť.
Dôverné informácie ktorejkoľvek zo strán,
ktoré boli zverejnené pred uplatňovaním tejto Zmluvy, budú
predmetom ochrany poskytovanej podľa tejto Zmluvy.

9.2.

Exceptions.
The above restrictions on the use or
disclosure of the Confidential Information shall not apply to
any Confidential Information that: (a) is independently
developed by the receiving party without reference to the
disclosing party’s Confidential Information, or is lawfully
received free of restriction from a third party having the
right to furnish such Confidential Information; (b) has
become generally available to the public without breach of
this Agreement by the receiving party; (c) at the time of
disclosure, was known to the receiving party free of
restriction; or (d) the disclosing party agrees in writing is
free of such restrictions.

9.2.

Výnimky.
Vyššie uvedené obmedzenia týkajúce sa
pouţívania alebo zverejnenia Dôverných informácií sa
nemôţu vzťahovať na ţiadne Dôverné informácie, ktoré: (a)
boli nezávisle vytvorené prijímajúcou stranou, bez
odkazovania na Dôverné informácie zverejňujúcej 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 čase
zverejnenia boli bez obmedzenia známe prijímajúcej
strane; alebo (d) zverejňujúca strana písomne označí ako
informácie, na ktoré sa nevzťahujú ţiadne takéto
obmedzenia.

9.3.

Dôvernosť podmienok a ustanovení, zverejnenie. Strany
nezverejnia podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy ani
informácie o cenách obsiahnuté v tejto Zmluve ţiadnej
tretej strane. Ani jedna zo strán nepouţije názov druhej
strany na svoju propagáciu, vo svojej inzercii ani na ţiadne
iné podobné aktivity bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej strany okrem prípadov, v ktorých Koncový
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9.3.

Confidential Terms and Conditions; Publicity. The Parties
shall not disclose the terms and conditions of this
Agreement or the pricing contained therein to any third
party. Neither party shall use the name of the other party
in publicity, advertising, or similar activity, without the prior
written consent of the other, except that Customer agrees
that SAP may use Customer's name in customer listings
SAP Confidential
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zákazník súhlasí s tým, ţe SAP môţe pouţiť názov
Koncového zákazníka v zoznamoch koncových zákazníkov
a na analýzu a vyuţitie podrobností z tejto Zmluvy a/alebo
týchto Rozsahu prác (napríklad na prognózovanie dopytu
po produktoch), alebo, ak si to strany navzájom odsúhlasia,
ako súčasť marketingových iniciatív spoločnosti SAP
(vrátane referenčných referenčných odkazov a prípadových
štúdií, tlačových správ, návštev miest a účasti na programe
SAPPHIRE). SAP vyvinie primerané úsilie na to, aby v
rámci
svojich
referenčných
aktivít
predišla
neopodstatnenému
narúšaniu
činnosti
Koncového
zákazníka.

and to analyze and leverage details from this Agreement
and/or SOWs respectively (e.g., to forecast product
demand), or, at times mutually agreeable to the parties, as
part of SAP's marketing efforts (including without limitation
reference calls and stories, press testimonials, site visits,
SAPPHIRE participation). SAP will make reasonable
efforts to avoid having the reference activities
unreasonably interfere with Customer's business.

10. Warranty

10. Záruka

10.1. Warranty

10.1. Záruka

SAP warrants that the Services to be delivered shall meet
the requirements defined in this Agreement, including the
relevant SOW. SAP further warrants that its Services shall
be performed in a professional workman-like manner and
with the skills reasonably required for the Service. For
functionality and performance results as well as for
Customer needs and expectations not incorporated
expressly into this Agreement SAP cannot be held
responsible.

SAP zaručuje, ţe Sluţby na dodanie budú spĺňať
poţiadavky definované v tejto Zmluve vrátane
relevantného Rozsahu prác. SAP okrem toho zaručuje, ţe
jej Sluţby sa budú poskytovať profesionálnym spôsobom a
so zručnosťami opodstatnene poţadovanými pre Sluţbu.
SAP nemôţe niesť zodpovednosť za výsledky z hľadiska
funkčnosti a výkonu, ako ani za uspokojenie potrieb a
očakávaní Koncového zákazníka, ktoré nie sú výslovne
začlenené do tejto Zmluvy.

The Customer shall immediately report to SAP all errors in
a transparent form and in writing.

Koncový zákazník musí všetky chyby okamţite,
transparentnou formou a písomne nahlásiť spoločnosti
SAP.

The warranty shall not apply

Záruka sa neuplatňuje:
a.
if the Work Products are not used in accordance
with the Documentation or

a.
ak sa Pracovné produkty nepouţívajú v súlade s
Dokumentáciou,

b.

if the defect is caused by a modification to the
Work Product, Customer or third-party software.
SAP does not warrant that the Work Product will
operate uninterrupted or that it will be free from
minor defects or errors that do not materially affect
such performance or that the applications
contained in the Work Product are designed to
meet all of Customer’s business requirements.

b.

ak je porucha spôsobená modifikáciou Pracovného
produktu, Koncového zákazníka alebo softvéru
tretej strany (spoločnosť SAP nezaručuje, ţe
Pracovný produkt bude pracovať bez prerušenia
alebo bez drobných porúch alebo chýb, ktoré
zásadne neovplyvnia tento výkon, alebo ţe
aplikácie obsiahnuté v Pracovnom produkte sú
navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým obchodným
poţiadavkám Koncového zákazníka),

c.

to improper handling and to errors attributable to
the system environment

c.

ak ide o nesprávnu manipuláciu a chyby, ktoré
moţno pripísať systémovému prostrediu,

d.

to cases when the error is not communicated by
the Customer according to Section 2 above.

d.

ak ide o prípady, v ktorých Koncový zákazník
neupozorní na chybu v súlade s Článkom 2 vyššie.

10.2. Provided Customer notifies SAP in writing with a specific
description of the Services warranty breach within the
warranty period and SAP validates the existence of such
warranty breach, SAP will, at its option:

10.2. Ak Koncový zákazník počas záručnej doby poskytne
spoločnosti SAP písomné oznámenie so špecifickým
popisom porušenia záruky na Sluţby a spoločnosť SAP
potvrdí existenciu tohto nesúladu, spoločnosť SAP na
základe vlastného uváţenia:

10.2.1. re-perform the applicable Services ; or

10.2.1. znova poskytne príslušné Sluţby, alebo

10.2.2. refund the fee paid for the applicable Services

10.2.2. refunduje poplatky zaplatené za príslušné Sluţby.

This is Customer’s sole and exclusive remedy for a
warranty breach.

Toto je výhradné a výlučné nápravné opatrenie v prípade
porušenia záruky.

10.3. The warranty period shall start to run as of delivery of the
relevant Services by SAP to the Customer and the
warranty period will last for the period of twelve months..

10.3. Záručná doba začína plynúť od dodania relevantných
Sluţieb spoločnosťou SAP Koncovému zákazníkovi a bude
trvať počas obdobia dvanástich mesiacov.

11. Indemnification

11. Odškodnenie

11.1. SAP warrants that the rights acquired or exercised by the
Customer legally and pursuant to this Agreement shall not
violate the proprietary rights of a third party concerning
intellectual property.

11.1. SAP zaručuje, ţe práva získané alebo uplatňované
Koncovým zákazníkom podľa zákona a v súlade s touto
Zmluvou nesmú porušovať vlastnícke práva tretej strany
týkajúce sa duševného vlastníctva.

11.2. In case of any justified violation of rights under Section (1)
above, the Customer may terminate this Agreement with
immediate effect after the unsuccessful lapse of a
reasonable deadline given in a written notice, except if SAP
creates the right for the Customer for legal use without the

11.2. V prípade akéhokoľvek oprávneného porušenia práv podľa
Článku (1) vyššie Koncový zákazník môţe s okamţitou
platnosťou ukončiť túto Zmluvu po neposkytnutí
prijateľného termínu v písomnom oznámení, ak len SAP
neposkytne Koncovému zákazníkovi oprávnenie na legálne
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violation of any rights expressively and exclusively in a
written form individually for each Customer from time to
time. The provisions of Article 12 shall govern liability.

pouţívanie bez porušovania akýchkoľvek práv výslovne a
výlučne v písomnej forme jednotlivo pre kaţdého
Koncového zákazníka. Povinnosti sa musia riadiť
ustanoveniami Článku 12.

11.3. SAP shall indemnify the Customer on its own cost against
all claims raised by any third party against the Customer as
a result of violation of third party’s intellectual property
rights by the supplies and deliveries of SAP, provided that
the Customer does not approve such claims. The Customer
undertakes to immediately inform SAP about any such
claims. The Customer authorises SAP to independently
pursue the dispute arising with such third party before or
out of court; SAP shall indemnify the Customer against any
claims written in any Agreement or validly ordered by the
court, provided that such claims are not attributable to the
actions or omissions of the Customer.

11.3. SAP na vlastné náklady odškodní Koncového zákazníka v
prípade všetkých nárokov akýchkoľvek tretích strán voči
Koncovému zákazníkovi pri porušení práv ochrany
duševného vlastníctva tretej strany v dôsledku dodávok
spoločnosti SAP, ak Koncový zákazník neschváli tieto
nároky. Koncový zákazník súhlasí s tým, ţe bude SAP
okamţite informovať o všetkých takýchto nárokoch.
Koncový zákazník oprávňuje SAP na nezávislé konanie v
akomkoľvek súdnom alebo mimosúdnom spore s takouto
treťou stranou. SAP odškodní Koncového zákazníka pred
akýmikoľvek nárokmi uvedenými v akejkoľvek Zmluve
alebo platne nariadenými súdom, ak nejde o nároky
vzniknuté v dôsledku konania alebo nečinnosti Koncového
zákazníka.

12. Limitation of Liabilities

12. Obmedzenie zodpovednosti

12.1. ANYTHING
TO
THE
CONTRARY
HEREIN
NOTWITHSTANDING,
EXCEPT
FOR
DAMAGES
RESULTING FROM UNAUTHORIZED USE OR
DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION AND
SAP’S RIGHT TO COLLECT UNPAID FEES, UNDER NO
CIRCUMSTANCES SHALL SAP, ITS CONSULTANTS OR
CUSTOMER BE LIABLE TO EACH OTHER OR ANY
OTHER PERSON OR ENTITY FOR AN AMOUNT OF
DAMAGES IN EXCESS OF THE FEES PAID FOR THE
APPLICABLE SERVICES UNDER THE RELEVANT SOW,
AS APPLICABLE, DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES
OR BE LIABLE TO EACH OTHER OR ANY OTHER
PERSON OR ENTITY IN ANY AMOUNT FOR SPECIAL,
INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL
OR
INDIRECT
DAMAGES, LOSS OF GOOD WILL OR BUSINESS
PROFITS,
WORK
STOPPAGE,
DATA
LOSS,
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, ANY AND
ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSS, OR
EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES. The provisions
of this Agreement and the fees under a specific SOW
allocate the risks between SAP and Customer.

13. Assignment

12.1. ZA ČOKOĽVEK, ČO JE V ROZPORE S TÝMTO
DOKUMENTOM, S VÝNIMKOU ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH
Z
NEOPRÁVNENÉHO
POUŢÍVANIA
ALEBO
ZVEREJNENIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A PRÁVA
SPOLOČNOSTI
SAP
NA
INKASOVANIE
NEUHRADENÝCH POPLATKOV NEMÔŢU SAP, JEJ
PORADCOVIA ALEBO KONCOVÝ ZÁKAZNÍK ZA
ŢIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI
SEBE ANI AKEJKOĽVEK INEJ FYZICKEJ ALEBO
PRÁVNICKEJ OSOBE ZA SUMU ŠKÔD PREVYŠUJÚCU
POPLATKY ZAPLATENÉ ZA PRÍSLUŠNÉ SLUŢBY V
SÚLADE S RELEVANTNÝM ROZSAHOM PRÁC PRIAMO
SPÔSOBUJÚCE ŠKODY ANI ZA ŢIADNU INÚ SUMU V
PRÍPADE OSOBITNÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH
ALEBO NEPRIAMYCH ŠKÔD, STRATY DOBREJ
POVESTI ALEBO OBCHODNÝCH ZISKOV, ZASTAVENIA
PRÁC, STRATY DÁT, ZLYHANIA ALEBO PORUCHY
POČÍTAČOV,
AKÝCHKOĽVEK
A
VŠETKÝCH
OSTATNÝCH KOMERČNÝCH ŠKÔD ALEBO STRÁT,
AKO ANI ZA EXEMPLÁRNE ALEBO REPRESÍVNE
NÁHRADY ŠKODY. Ustanovenie tejto Zmluvy a poplatky
podľa konkrétneho Rozsahu prác rozdeľujú riziká medzi
SAP a Koncového zákazníka.
13. Postúpenie

Customer may not, without SAP's prior written consent, assign,
delegate, pledge, or otherwise transfer this Agreement, or any of
its rights or obligations under this Agreement, or the Work
Products and Deliverables or SAP Confidential Information, to any
party, whether voluntarily or by operation of law, including by way
of sale of assets, merger or consolidation. SAP may (i) assign this
Agreement to any of the SAP AG affiliates or (ii) subcontract all or
part of the work to be performed under this Agreement or a
relevant SOW to a qualified third party.

14. General Provisions

Koncový zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti SAP postúpiť, delegovať, udeliť ani inak
preniesť túto Zmluvu ani ţiadne z práv a povinností vyplývajúcich
z tejto Zmluvy, ako ani Pracovné produkty a poloţky Na dodanie a
Dôverné informácie spoločnosti SAP na ţiadnu inú stranu, či uţ
dobrovoľne alebo na základe právneho úkonu, a to vrátane
predaja aktív, zlúčenia alebo splynutia. SAP môţe (i) postúpiť túto
Zmluvu ktorejkoľvek z Ovládaných osôb spoločnosti SAP AG
alebo (ii) uzavrieť subdodávateľské zmluvy s kvalifikovanou treťou
stranou na dodávku časti alebo všetkých prác, ktoré má vykonať
podľa tejto Zmluvy alebo podľa relevantného Rozsahu prác.
14. Všeobecné ustanovenia

14.1. Severability.
It is the intent of the parties that in case any one or more of
the provisions contained in this Agreement shall be held to
be invalid or unenforceable in any respect, such invalidity
or unenforceability shall not affect the other provisions of
this Agreement, and this Agreement shall be construed as
if such invalid or unenforceable provision had never been
contained herein.
14.2. No Waiver.
If either party should waive any breach of any provision of
this Agreement, it shall not thereby be deemed to have
waived any preceding or succeeding breach of the same
or any other provision hereof.
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14.1. Oddeliteľnosť ustanovení.
Zámerom strán je, aby v prípade, ak sa akékoľvek
ustanovenie alebo ustanovenia obsiahnuté v tejto Zmluve
budú z určitého dôvodu povaţovať za neplatné alebo
nevykonateľné, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť
nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy a
táto Zmluva sa bude interpretovať tak, ako keby nikdy
neobsahovala takéto neplatné alebo nevykonateľné
ustanovenie.
14.2. Vzdanie sa nárokov.
Ak sa ktorákoľvek strana vzdá nárokov vyplývajúcich z
porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nemôţe
sa to povaţovať za vzdanie sa nárokov vyplývajúcich z
predchádzajúcich alebo následných porušení toho istého
8

alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy.
14.3. Notice.
All notices or reports which are required or may be given
pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be
deemed to be duly given when delivered to the respective
executive offices of SAP and Customer at the addresses
first set forth above. Where in this Section 14.3 or
elsewhere in this Agreement written form is required, that
requirement can be met by facsimile transmission,
exchange of letters or other written form.

14.4. Independent Contractor.
The relationship of SAP and Customer established by this
Agreement is that of an independent contractor and no
employment, agency, trust, partnership or fiduciary
relationship is created by this Agreement.

14.5. Force Majeure.
Any delay or nonperformance of any provision of this
Agreement (other than for the payment of amounts due
hereunder) caused by conditions beyond the reasonable
control of the performing party shall not constitute a breach
of this Agreement, and the time for performance of such
provision, if any, shall be deemed to be extended for a
period equal to the duration of the conditions preventing
performance.
14.6. Governing Law.
This Agreement and any claims arising out of or relating to
this Agreement and its subject matter shall be governed by
and construed under the laws of the Slovak Republic,
without reference to its conflicts of law principles. In the
event of any conflicts between foreign law, rules, and
regulations, and Slovak law, rules, and regulations, Slovak
law, rules, and regulations shall prevail and govern. The
United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods shall not apply to this
Agreement.
The Uniform Computer Information
Transactions Act as enacted shall not apply. Customer
must initiate a cause of action for any claim(s) arising out
of or relating to this Agreement and its subject matter
within one (1) year from the date when Customer knew, or
should have known after reasonable investigation, of the
facts giving rise to the claim(s).

14.7. Non-Solicitation.
Neither party shall knowingly solicit or hire, any of the other
party’s employees involved in a SOW during the term of
the applicable SOW and for a period of six (6) months from
the termination thereof, without the express written
consent of the other party. This provision shall not restrict
the right of either party to solicit or recruit generally in the
media.
14.8. Entire Agreement; Written Form; Hierarchy.

14.3. Oznámenie.
Všetky oznámenia alebo správy, ktoré musia alebo môţu
byť poskytnuté podľa tejto Zmluvy, musia byť v písomnej
forme a musia sa povaţovať za riadne doručené pri
doručení príslušným výkonným pracoviskám spoločnosti
SAP a Koncového zákazníka na adresách uvedených
vyššie. Všade tam, kde sa v tomto Článku 14.3alebo na
iných miestach v tejto Zmluve poţaduje písomná forma,
moţno túto poţiadavku povaţovať za splnenú, ak sa
pouţije fax, výmena listových zásielok alebo iná písomná
forma.
14.4. Nezávislý dodávateľ.
Vzťah, ktorý na základe tejto Zmluvy vzniká medzi
spoločnosťou SAP a Koncovým zákazníkom, je vzťah
nezávislého dodávateľa s odberateľom. Na základe tejto
Zmluvy nevzniká medzi stranami ţiadny zamestnanecký,
agentúrny, trustový, partnerský ani splnomocnenecký
vzťah.
14.5. Vyššia moc.
Akékoľvek omeškanie alebo neplnenie akéhokoľvek
ustanovenia tejto Zmluvy (iné neţ platba splatných súm
podľa tejto Zmluvy) spôsobené okolnosťami, ktoré
vykonávajúca strana odôvodnene nedokáţe ovplyvniť, sa
nemôţe povaţovať za porušenie tejto Zmluvy a čas na
splnenie takéhoto ustanovenia sa musí predĺţiť o obdobie
zodpovedajúce trvaniu okolností, ktoré zabránili plneniu.
14.6. Rozhodujúce právo.
Táto Zmluva a akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy
alebo súvisiace s touto Zmluvou a jej predmetom sa budú
riadiť a budú interpretované podľa zákonov Slovenskej
republiky bez ohľadu na kolízne normy. V prípade
akýchkoľvek konfliktov medzi zákonmi, predpismi a
nariadeniami iných krajín a zákonmi, predpismi a
nariadeniami Slovenskej republiky majú prednosť a platia
zákony, pravidlá a nariadenia Slovenskej republiky. Na
túto Zmluvu sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru.
Na túto Zmluvu sa
nevzťahuje ani zákon o jednotných transakciách
počítačových informácií v znení, v ktorom je uzákonený.
Koncový zákazník musí iniciovať riešenie sporov
vyplývajúcich z nárokov na základe tejto Zmluvy alebo
súvisiacich s touto Zmluvou a jej predmetom do jedného
(1) roka od dátumu, ku ktorému Koncový zákazník zistil
alebo mal na základe dôsledného vyšetrovania vedieť o
skutočnostiach vedúcich k moţnosti uplatnenia nárokov.
14.7. Zákaz získavania zamestnancov druhej strany.
Počas obdobia trvania príslušného Rozsahu prác a počas
obdobia šiestich (6) mesiacov od ukončenia tohto Rozsahu
prác sa ani jedna zo strán bez výslovného písomného
súhlasu druhej strany nesmie vedome uchádzať o ani
najímať ţiadneho zo zamestnancov druhej strany, ktorí sú
zainteresovaní na Rozsahu prác. Toto ustanovenie nesmie
obmedziť právo oboch strán na všeobecné uchádzanie sa
o pracovníkov alebo nábor pracovníkov v médiách.
14.8. Úplnosť Zmluvy, písomná forma, hierarchia.

14.8.1. This Agreement, including all applicable
SOWs and Schedules thereto, constitutes
the full and exclusive wording of the entire
agreement between the parties with respect
to the subject matter hereof and
supersedes all prior agreements between
the parties, whether written or oral, relating
to the same subject matter.

14.8.1.

14.8.2. No
modifications,
amendments,
or
supplements to this Agreement shall be
effective for any purpose unless in writing

14.8.2. Ţiadne modifikácie, dodatky ani doplnky
tejto Zmluvy nemôţu byť v účinnosti na
ţiadne účely, ak nie sú v písomnej forme a
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Táto Zmluva vrátane všetkých pouţiteľných
Rozsahov prác a Popisov k tejto Zmluve
predstavuje úplné a výlučné znenie celej
zmluvy medzi stranami s ohľadom na
predmet týchto dokumentov a nahrádza
všetky predchádzajúce zmluvy medzi
stranami, či uţ v písomnej alebo ústnej
forme, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
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and signed by the authorized signatories of
the parties. The foregoing provision also
applies to any waiver of the written-form
requirement. Where in this Section and
elsewhere in this Agreement or a SOW
written form is required, that requirement
can be met by facsimile transmission,
exchange of letters, or other written form
(excluding emails).

nie sú podpísané oprávnenými signatármi
strán. Predchádzajúce ustanovenie sa
vzťahuje aj na akékoľvek zrieknutie sa
poţiadavky na písomnú formu. Všade tam,
kde sa v tomto Článku alebo na iných
miestach v tejto Zmluve alebo v tomto
Rozsahu prác poţaduje písomná forma,
moţno túto poţiadavku povaţovať za
splnenú, ak sa pouţije fax, výmena
listových zásielok alebo iná písomná forma
(s výnimkou e-mailov).

14.8.3. In the event of any inconsistencies between
the Agreement and a SOW, the SOW shall
take precedence over the Agreement.

14.8.3. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi
Zmluvou a Rozsahom prác má Rozsah
prác prednosť pred Zmluvou.

14.8.4. No conflicting or other conditions, including
Customer’s general terms and conditions,
form any part of the Agreement or SOW,
even where SAP has performed Services
without expressly rejecting such conditions.
Any purchase order or other document
issued by Customer is for administrative
convenience only. If, for reasons related to
Customer’s internal arrangements or
otherwise, Customer’s conditions of
purchase or other standard terms are
included by insertion, reference, enclosure,
attachment or otherwise in Customer’s
acceptance of SAP’s offer (for example, in
Customer’s purchase order), Customer
cannot rely on those conditions or terms
and they are not incorporated in and do not
form any part of the Agreement or SOW,
and failure to expressly exclude them does
not imply their acceptance.

14.8.4. Ţiadne kolízne ani iné podmienky vrátane
všeobecných podmienok a ustanovení
Koncového zákazníka nemôţu tvoriť
súčasť Zmluvy alebo Rozsahu prác, a to
ani v prípadoch, kde spoločnosť SAP
poskytla svoje Sluţby bez výslovného
zamietnutia týchto podmienok. Akákoľvek
nákupná objednávka alebo iný doklad
vystavený Koncovým zákazníkom sa
vystavuje len na administratívne účely. Ak
sa do odsúhlasenia ponuky spoločnosti
SAP zo strany Koncového zákazníka z
dôvodov súvisiacich s internými postupmi
Koncového zákazníka alebo z iných
dôvodov prostredníctvom vloţenia, odkazu,
dodatku, prílohy alebo iným spôsobom
(napríklad
v
nákupnej
objednávke
Koncového zákazníka) zahrnú podmienky
nákupu alebo iné štandardné ustanovenia
Koncového zákazníka, Koncový zákazník
sa nemôţe spoliehať na tieto podmienky
alebo ustanovenia, ktoré sa nezačlenia do
ani sa nestanú súčasťou Zmluvy alebo
Rozsahu prác a ak nie sú výslovne
vylúčené,
neznamená
to,
ţe
sú
akceptované.

14.9. Regulatory Matters.

14.9. Regulatívne nariadenia.
Dôverné informácie spoločnosti SAP vrátane všetkých
informácií o Pracovných produktoch a poloţkách Na
dodanie podliehajú zákonom o obmedzení vývozu rôznych
krajín vrátane zákonov Slovenskej republiky. Ak to záväzné
zákony neurčujú inak, Koncový zákazník súhlasí s tým, ţe
nebude predkladať Dôverné informácie spoločnosti SAP
ţiadnej vládnej agentúre na posúdenie licencovania ani iné
regulatívne schválenie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti SAP a nebude vyváţať Dôverné
informácie do krajín ani fyzickým alebo právnickým
osobám, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa týchto zákonov.
Koncový zákazník tieţ bude niesť zodpovednosť za
dodrţiavanie
všetkých
zodpovedajúcich
vládnych
nariadení, ktoré sa týkajú pouţívania Dôverných informácií
zo strany Koncového zákazníka a/alebo jeho dcérskych
spoločností v krajine, v ktorej je Koncový zákazník
zaregistrovaný, ako aj v akýchkoľvek cudzích krajinách.

The SAP Confidential Information inclusive of all Work
Product and Deliverables are subject to the export control
laws of various countries, including without limit the laws of
the Slovak Republic. Unless otherwise regulated by
mandatory law, Customer agrees that it will not submit the
SAP Confidential Information to any government agency for
licensing consideration or other regulatory approval without
the prior written consent of SAP, and will not export the
Confidential Information to countries, persons or entities
prohibited by such laws. Customer shall also be
responsible for complying with all applicable governmental
regulations of the country where Customer is registered,
and any foreign countries with respect to the use of the
Confidential Information by Customer and/or its
subsidiaries.

14.10. Survival.

14.10. Pretrvanie.
Články 7 (Podmienky), 8 (Pracovný produkt), 9
(Zachovanie dôvernosti), 12 (Obmedzenie zodpovednosti),
14.6 (Rozhodujúce právo) a 14.7 (Zákaz získavania
zamestnancov druhej strany) zostávajú v platnosti aj po
ukončení tejto Zmluvy.

Sections 7 (Term), 8 (Work Product), 9(Confidentiality), 12
(Limitation of Liabilities), 14.6 (Governing Law), and 14.7
(Non-Solicitation) shall survive any termination of this
Agreement.
15. System Security and Data Safeguards.

15. Zabezpečenie systému a údajov.

When SAP is given access to Customer’s systems and data, SAP
shall comply with Customer’s reasonable administrative, technical,
and physical safeguards to protect such data and guard against
unauthorized access. In connection with such access, Customer
shall be responsible for providing SAP Consultants with user
authorizations and passwords to access its systems and revoking
such authorizations and terminating such access, as Customer
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Pri poskytnutí prístupu k systémom a údajom Koncového
zákazníka musí SAP postupovať v súlade s náleţitými
administratívnymi, technickými a fyzickými bezpečnostnými
opatreniami Koncového zákazníka, chrániť tieto údaje a zabrániť
tak neoprávnenému prístupu k týmto systémom a údajom. V
súvislosti s týmto prístupom Koncový zákazník zodpovedá za
poskytnutie pouţívateľských oprávnení a hesiel, ktoré Poradcom
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deems appropriate from time to time. Customer shall not grant
SAP access to Customer systems or personal information (of
Customer or any third party) unless such access is essential for
the performance of Services under the Agreement. The parties
agree that no breach of this provision shall be deemed to have
occurred in the event of SAP non-conformance with the
aforementioned safeguard but where no personal information has
been compromised.
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spoločnosti SAP umoţnia získať prístup k jeho systémom, ako aj
za odobratie týchto oprávnení a ukončenie tohto prístupu tak, ako
to Koncový zákazník povaţuje za vhodné. Koncový zákazník
neposkytne spoločnosti SAP prístup k systémom ani osobným
informáciám (Koncového zákazníka alebo akejkoľvek tretej
strany), ak tento prístup nie je nevyhnutý pre vykonávanie Sluţieb
v súlade s touto Zmluvou. Strany súhlasia s tým, ţe ak SAP bude
konať v rozpore s vyššie uvedenými bezpečnostnými opatreniami,
ale nedôjde pri tom k ţiadnemu ohrozeniu osobných údajov,
nebude sa to povaţovať za porušenie tohto ustanovenia.

11

