
 

 

 

Mobilná aplikácia Hilti PROFIS 

DOHODA O POUŽÍVANÍ 

 

 

 
Táto Dohoda o používaní mobilnej aplikácie Hilti PROFIS Engineering („Dohoda“) medzi Hilti Slovakia spol. s.r.o., so sídlom 

Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 445  („Poskytovateľ softvéru“) a zákazníkom bližšie špecifikovaným v Objednávke 
(„Zákazník“) (ďalej spoločne len „účastníci“) je účinná odo dňa, kedy Zákazník prijme túto v rámci procesu registrácie k Softvéru 

kliknutím na tlačidlo prijatia pred jeho prvou možnosťou použiť Softvér („Dátum účinnosti“). Zákazník týmto ručí za to a potvrdzuje, 

že počas registračného procesu zadal len úplné a pravdivé informácie o svojej spoločnosti a osobe a najmä že nepoužil nijaký 

pseudonym. Poskytovateľ softvéru poskytuje Zákazníkovi právo používať mobilnú aplikáciu Hilti PROFIS Engineering, Aktualizácie 

a Nové verzie Softvéru (ďalej spoločne len „Softvér“). Preto sa účastníci dohodli takto:  

 

1. Používanie Softvéru Zákazníkom.  
1.1 Povinnosti Poskytovateľa softvéru.  Podľa tejto Dohody Poskytovateľ softvéru sprístupní Softvér opísaný v článku 1.2 tejto 

Dohody Zákazníkovi. Poskytovateľ softvéru môže vo forme Aktualizácií a/alebo Nových verzií zlepšovať Softvér, nie je to však jeho 

povinnosť; „Aktualizácie“ znamenajú softvér, ktorý odstraňuje chyby v Softvéri a/alebo ktorý obsahuje malé vylepšenia 

predchádzajúceho Softvéru; „Nové verzie“ znamenajú nové prvky, schopnosti a funkcie Softvéru.  O sprístupnení Aktualizácie a/alebo 

Novej verzie rozhoduje Poskytovateľ softvéru, rovnako ako o tom, či sa vylepšenie považuje za Aktualizáciu alebo Novú verziu.  

 

1.2 Opis Softvéru.  Opis Softvéru a prvkov Softvéru (vrátane príručiek a inej dokumentácie) sa Zákazníkovi sprístupňuje na 

internetových stránkach Poskytovateľa softvéru v aktuálnom znení doplnenom Poskytovateľom softvéru. Poskytovateľ softvéru nikdy 

neručí za to, že základné funkcie Softvéru, ktoré sú pre Zákazníka relevantné, zostanú počas Doby platnosti tejto Dohody. Poskytovateľ 

softvéru neručí za spätnú kompatibilitu Softvéru.  

1.3 Systémové požiadavky.  Na prevádzku a používanie Softvéru Zákazníkom môže byť potrebné splniť určité Systémové 

požiadavky, ktoré určuje a podľa potreby aktualizuje Poskytovateľ softvéru na svojich internetových stránkach, pričom za splnenie 

Systémových požiadaviek zodpovedá výlučne Zákazník. Poskytnutie Systémových požiadaviek netvorí súčasť povinností 

Poskytovateľa softvéru podľa tejto Dohody.  

 
1.4 Povinnosti Zákazníka.  Zákazník zodpovedá za každé použitie Softvéru zo strany Oprávnených užívateľov a za to, že 

Oprávnení užívatelia budú dodržiavať túto Dohodu. Zákazník vynaloží primerané úsilie na prevenciu neoprávneného prístupu k Softvéru 

a jeho používania neoprávnenými tretími stranami prostredníctvom svojich systémov a na každý takýto neoprávnený prístup alebo 

použitie Poskytovateľa softvéru bezodkladne upozorní. 

 

1.5 Zakázané činnosti.  Zákazník bude používať Softvér výlučne na vlastné interné podnikateľské účely. Ak kogentné ustanovenia 

zákona výslovne neurčujú inak, Zákazník vo vzťahu k Softvéru nebude: (i) poskytovať licencie ani sublicencie, dekompilovať, predávať,  
prenajímať, prevádzať, postupovať, distribuovať, časovo zdieľať, ponúkať ani inak sprístupňovať Softvér žiadnej tretej strane; (ii) 

používať Softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s príslušnými miestnymi, vnútroštátnymi  a/alebo medzinárodnými , dohodami a/alebo 

právnymi predpismi alebo inak používať Softvér v rozpore s touto Dohodou.  

2. Bezplatné používanie Softvéru a Zálohovanie údajov. 

2.1 Bezplatné používanie Softvéru.  Poskytovateľ softvéru sprístupní Softvér Zákazníkovi na stiahnutie prostredníctvom služby 
Google Play a/alebo Apple iTunes, až do ďalšieho oznámenia (zrušenia) zo strany Poskytovateľa softvéru. Poskytovateľ softvéru nie je 

povinný plniť nad tento rámec; Poskytovateľ softvéru najmä nenainštaluje Softvér do IT systémov Zákazníka ani neposkytne 

Zákazníkovi zdrojový kód Softvéru. Všetky implementačné služby zamerané na technickú prípravu Softvéru na jeho prevádzkové 

použitie (t.j. nastavenie Softvéru podľa technických systémových požiadaviek a technická parametrizácia Softvéru) vykoná výlučne 

Zákazník. Poskytovateľ softvéru môže kedykoľvek poskytnúť nové Aktualizácie k Softvéru, pričom Zákazník sám zodpovedá za 

pravidelné kontrolovanie, či nie je k dispozícii na stiahnutie nová Aktualizácia. Po vydaní Aktualizácie strácajú všetky predchádzajúce 

verzie Softvéru automaticky a s okamžitým účinkom platnosť a Zákazník odškodní Poskytovateľa softvéru za všetky nároky spojené s 

ďalším používaním takéhoto predchádzajúceho Softvéru. 

 

2.2 Zákazníci - podnikatelia.  Softvér je určený a navrhnutý výlučne tak, aby ho používali profesionálni zákazníci - podnikatelia 

v stavebnom priemysle a subdodávkach preň, v energetike a v údržbe budov, a nie v žiadnom inom odvetví podnikania, a nie je určený 

na použitie súkromnými konečnými spotrebiteľmi („Účel použitia“).Poskytovateľ služby nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku a 

neposkytuje žiadne prostriedky nápravy v prípade reklamačných nárokov vyplývajúcich z používania Služieb mimo Účelu použitia v 

zákonom povolenom rozsahu..  
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2.3 Zálohovanie údajov.  Zákazník nainštaluje Softvér do svojich IT systémov; za uchovávanie aktualizovaných záloh všetkých 

údajov spojených s používaním Softvéru preto zodpovedá výlučne Zákazník.  

3. Odškodnenie zo strany Zákazníka 
3.1 Zákazník Poskytovateľa softvéru odškodní, zabezpečí ochranu Poskytovateľa softvéru pred akýmikoľvek nárokmi tretích strán 

a/alebo pokutami, ktoré budú vyplývať z: (i) používania Služieb Zákazníkom v rozsahu porušujúcom podmienky tejto Dohody; (ii) 

porušenia príslušného zákona o ochrane údajov alebo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo strany Zákazníka; alebo 

(iii) používania Údajov zákazníka, akýchkoľvek iných informácií alebo materiálov nahratých alebo používaných spoločne so Službami, 

pričom Zákazník musí byť o takomto nároku alebo pokute bezodkladne písomne informovaný. Nevykonanie bezodkladného písomného 

informovania Zákazníka nezbavuje Zákazníka jeho povinností podľa tohto článku, okrem rozsahu, v ktorom Zákazník preukáže, že bol 

neinformovaním významne poškodený. Poskytovateľ softvéru bude pri obrane voči takémuto nároku primerane spolupracovať, ak ho o 

to Zákazník požiada, pričom Zákazník uhradí primerané hotovostné výdavky Poskytovateľa softvéru, ktoré v spojení s takouto 

spoluprácou vzniknú. Zákazník bude - ak sa tak Poskytovateľ softvéru rozhodne - výlučne oprávnený sa proti nároku brániť alebo ho 

urovnať, ak toto urovnanie nebude obsahovať platbu zo strany Poskytovateľa softvéru alebo pripustenie nesprávneho konania na strane 

Poskytovateľa softvéru. 

4. Vlastnícke práva. 
4.1 © Hilti Corporation 2017.  Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko, si výlučne a bez 

obmedzenia ponecháva vlastníctvo a vyhradzuje si všetky práva, nároky a podiely a všetky Práva duševného vlastníctva (vo význame 

definovanom v článku 4.2) na Softvér (vrátane súvisiacich Aktualizácií a Nových verzií), ak v tejto Dohode nie je výslovne uvedené 

inak. Poskytovateľ softvéru je spoločnosťou Hilti Corporation oprávnený poskytnúť Zákazníkovi práva na používanie Softvéru (vrátane 

Aktualizácií a Nových verzií) podľa ustanovení a podmienok tejto Dohody. 

4.2 Práva duševného vlastníctva.  Znamenajú všetky zvykové, zákonné a iné práva priemyselného vlastníctva a práva duševného 

vlastníctva, vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov a iných práv, ktoré sa vydajú, priznajú alebo 

sú vykonateľné podľa akéhokoľvek príslušného práva kdekoľvek vo svete, ako aj všetky morálne práva, ktoré sa vzťahujú na Softvér.    

4.3 Výhrada práva.  Vo vzťahu k tu výslovne udeleným obmedzeným právam sa Zákazníkovi touto Dohodou neudeľujú žiadne 

práva okrem tých, ktoré sa tu výslovne udeľujú. Zákazník si vyhradzuje všetky práva, nároky a podiely na svoje údaje, iný softvér, ktorý 

nepatrí Poskytovateľovi softvéru, a iné duševné vlastníctvo, ku ktorým môže Poskytovateľ softvéru kedykoľvek mať prístup pri 

poskytovaní Softvéru. 

 

4.4 Poskytnutie práv.  Poskytovateľ softvéru poskytuje Zákazníkovi nevýhradné a neprevoditeľné právo oprávniť Oprávnených 

užívateľov na stiahnutie a používanie Softvéru v súlade s touto Dohodou a počas jej Doby platnosti. V prípade, že iní užívatelia v rámci 

oblasti podnikania Zákazníka budú chcieť používať Softvér, takíto iní užívatelia si musia Softvér stiahnuť a zaregistrovať sami.  
 

4.5 Obmedzenia. Ak kogentné ustanovenia zákona výslovne neurčujú inak, Zákazník nie je oprávený (i) upravovať, kopírovať ani 

vytvárať žiadne odvodené diela založené na Softvéri; (ii) poskytovať nijaký obsah tvoriaci súčasť Softvéru v ráme alebo ako elektronický 

obraz, okrem poskytovania vo vlastnej internej sieti na vlastné interné podnikateľské účely; (iii) reverzne prekladať ani dekompilovať 

Softvér ani žiadnu jeho časť; (iv) pristupovať k Softvéru za účelom tvorby akéhokoľvek obchodne dostupného výrobku alebo služby; 

(v) kopírovať žiadne vlastnosti, funkcie, rozhrania ani grafiku Softvéru ani žiadnej jeho časti; ani (vi) používať Softvér nijakým 

spôsobom, ktorý presahuje rozsah použitia povolený touto Dohodou.  

5. Dôvernosť. 
5.1 Dôvernosť.  Žiaden účastník nesprístupní ani nepoužije žiadne Dôverné informácie (vo význame definovanom v článku 5.2) 

druhého účastníka na nijaký účel mimo rozsahu tejto Dohody, s výnimkou konania s predchádzajúcim písomným súhlasom druhého 

účastníka a konania, ktoré sa vyžaduje podľa Zákona a ktoré je povolené v článku 5.4 nižšie. 

 

5.2 Dôverné informácie.  Znamenajú (a) Softvér v akejkoľvek forme; (b) obchodné a technické informácie oboch účastníkov, 

najmä informácie o softvérových plánoch, návrhoch, nákladoch, cenách a názvoch, financiách, marketingových plánoch, 

podnikateľských príležitostiach, personáli, výskume, vývoji a know-how. 

 

5.3 Ochrana.  Každý účastník sa zaväzuje chrániť Dôverné informácie druhého účastníka rovnakým spôsobom, ako chráni vlastné 

Dôverné informácie podobného typu (nie však menej ako s primeranou starostlivosťou a primeranou technológiou podľa platných 

právnych noriem). 

 

5.4  Povinné sprístupnenie.  Ak je účastník podľa Zákona povinný sprístupniť Dôvernú informáciu druhého účastníka, 

bezodkladne bude druhého účastníka vopred informovať o takomto povinnom sprístupnení (v zákonom povolenom rozsahu) a poskytne 

druhému účastníkovi primeranú súčinnosť, ak si druhý účastník bude priať sprístupneniu zabrániť alebo ho namietať, a to na náklady 
tohto druhého účastníka. 
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5.5 Uplatnenie prostriedkov ochrany.  V prípade, že ktorýkoľvek z účastníkov poruší povinnosť mlčanlivosti a zaobchádzania s 

Dôvernými informáciami druhého účastníka v zmysle ustanovení tejto Dohody, je poškodený účastník oprávnený využiť ktorýkoľvek 

z inštitútov na jeho ochranu dostupných v zmysle platných právnych predpisov. 

 

5.6 Výluky.  Dôverné informácie neobsahujú žiadne informácie, ktoré: (i) sú verejne známe alebo sa takými stanú bez porušenie 

akejkoľvek povinnosti voči druhému účastníkovi; (ii) boli účastníkovi známe pred ich sprístupnením druhým účastníkom bez porušenia 

akejkoľvek povinnosti voči druhému účastníkovi; (iii) účastník samostatne vytvorilbez porušenia akejkoľvek povinnosti voči druhému 

účastníkovi; alebo (iv) účastník prijal od tretej strany bez porušenia akejkoľvek povinnosti voči druhému účastníkovi. 

6. Vylúčenie zodpovednosti.   
Zákazník musí čo najprísnejšie dodržiavať nasledujúce obmedzenia používania Softvéru:  

6.1 Za zosúladenie kotevnej platne s kotvami zodpovedá výlučne Zákazník. Obrázok v Softvéri má slúžiť ako pomôcka pre 

Zákazníka pri tejto činnosti. Zákazník však musí skontrolovať v príslušných správach, či je zobrazenie správne.  

6.2 Zákazník zodpovedá za presné interpretovanie a dodržanie návodu na použitie zobrazeného v Softvéri. Ak existujú zvláštne 

pripomienky stavebného inžiniera k správe, tie majú prednosť pred pokynmi obsiahnutými v Softvéri. 

6.3 V časti nastavenia môže Zákazník zmeniť väčšinu nastavení tak, aby vyhovovali jeho konkrétnym požiadavkám, vrátane 

portfólia platného pre príslušnú krajinu a jazyk. 

6.4 Všetky informácie a údaje obsiahnuté v Softvéri sa týkajú výlučne používania výrobkov Hilti a vychádzajú z princípov, vzorcov 

a bezpečnostných predpisov podľa technických usmernení a prevádzkových, montážnych a inštalačných predpisov a pod. spoločností 

Hilti, ktoré sa musia prísne dodržať. Portfólio výrobkov Hilti, ktoré sa v spojení so Softvérom používa, sa medzi krajinami môže líšiť. 

6.5 Všetky hodnoty uvedené v Softvéri sú priemerné hodnoty a preto je pred použitím príslušného výrobku Hilti potrebné vykonať 

skúšku na príslušné použitie. 

6.6 Výsledky výpočtov vykonaných pomocou Softvéru v zásade vychádzajú z údajov, ktoré Zákazník zadá. Zákazník preto nesie 

výlučnú zodpovednosť za bezchybnosť, úplnosť a relevantnosť údajov, ktoré Zákazník zadáva. Zákazník ďalej nesie výlučnú 

zodpovednosť za overenie a schválenie výsledkov výpočtov špecialistom, najmä vo vzťahu k dodržaniu príslušných noriem a 

povolení, pred ich použitím na konkrétny účel Zákazníkom. Softvér slúži len ako pomôcka pri interpretovaní noriem a povolení bez 

akejkoľvek záruky za bezchybnosť, správnosť a relevantnosť výsledkov alebo ich vhodnosť na konkrétny účel. Zákazník musí 

vykonať všetky potrebné a primerané kroky na predchádzanie alebo obmedzenie škôd spôsobených Softvérom. Zákazník musí najmä 

zabezpečiť pravidelné zálohovanie programov a údajov. Poskytovateľ softvéru nebude niesť zodpovednosť za dôsledky, napríklad za 

obnovu stratených alebo poškodených údajov a programov, pri zavinenom porušení povinnosti na strane Zákazníka. Všetky výsledky 

výpočtov a projektov sú odporúčaniami a vyžadujú si potvrdenie profesionálnym projektantom a/alebo statikom, aby sa zabezpečilo, 

že výsledky výpočtov a projekty sú vhodné a primerané v konkrétnej jurisdikcii Zákazníka a vo vzťahu k požiadavkám projektu. Na 

získanie viacerých možností dizajnu a flexibility sa odporúča používať inštalačný softvér HILTI PROFIS. 

6.7 Časť „VÝSTRAHY“ v každej zo správ, ktoré Softvér generuje, tvorí neoddeliteľnú súčasť výpočtu. Zákazník musí tieto 

výstrahy čo najdôslednejšie dodržať a musí zabezpečiť, že výpočty pred použitím overí vhodný špecialista.  

7. Vylúčenie Záruky. 
Poskytovateľ softvéru týmto vylučuje všetky vyhlásenia, záruky, výslovné i nepriame, vo vzťahu k bezchybnej inštalácii, používaniu a 

prevádzke Softvéru. Poskytovateľ softvéru navyše výslovne neručí najmä za predajnosť Softvéru a za jeho vhodnosť na konkrétny účel. 

Za výber a používanie Softvéru zodpovedá výlučne Zákazník. 

8. Vady. 
8.1 Oznamovacia povinnosť.  Zákazník bude bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa softvéru o všetkých údajných 

Vadách (vo význame definovanom v článku 8.2) Softvéru písomne, pričom pripojí opis údajnej Vady. Poskytovateľ softvéru sa môže 

sám rozhodnúť, či danú Vadu odstráni a ak áno, ako ju odstráni (Aktualizácia, Nová verzia, oprava atď.). Bez ohľadu na uvedené nie je 

Poskytovateľ softvéru povinný Vady odstraňovať. 

8.2 Vada.  Znamená závažnú chybu, ktorá bráni fungovaniu Softvéru tak, ako je opísané v časti 1.2, pričom v prípade, ak (i) možno 

použiť náhradné riešenie s primeraným úsilím na strane Zákazníka, alebo ak a (ii) chyba nevedie k výpadku alebo k vážnemu narušeniu 

integrity údajov Zákazníka, sa takáto chyba nepovažuje za Vadu. 

9. Obmedzenie zodpovednosti. 
9.1  Vylúčenie absolútnej zodpovednosti a limitácia náhrady škody. Objektívna zodpovednosť podľa § 373 Obchodný 

zákonník je vylúčená. Účastníci sa dohodli na subjektívnej zodpovednosti Poskytovateľa softvéru za škody spôsobené zavineným 



 

Strana 4 z 5 

konaním Poskytovateľa softvéru porušením jeho právnej povinnosti pri poskytovaní Softvéru Zákazníkovi. Zároveň sa vylučuje 

akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa softvéru za náhradu škody na výrobe alebo na ušlom zisku. 

 

 

9.2 Povinnosť Zákazníka predchádzať škodám a obmedzovať ich.  V prípade straty údajov nie je Poskytovateľ softvéru 

povinný obnoviť súbory Zákazníka. Zákazník je preto povinný prijať primerané opatrenia na predchádzanie škodám a ich 

obmedzovanie; Zákazník je predovšetkým povinný pravidelne si vytvárať záložné kópie všetkých svojich údajov uložených v spojení 

so Softvérom. 

10. Audity 
10.1 Právo na audit.  Na kontrolu, či Zákazník dodržiava ustanovenia tejto Dohody, je Poskytovateľ softvéru alebo nezávislá tretia 

strana menovaná Poskytovateľom softvéru oprávnená v pracovnom čase Zákazníka a bez ohlásenia vopred vykonať audit IT systémov 

Zákazníka v primerane potrebnom rozsahu. 

10.2 Náklady na audit.  Primerané náklady Poskytovateľa softvéru na vykonanie takéhoto Auditu bude niesť Zákazník výlučne v 

prípade, že sa počas tohto Auditu zistí porušenie tejto Dohody.   
 

11. Ochrana údajov 

Poskytovateľ softvéru koná ako Subjekt vykonávajúci kontrolu nad údajmi.  

 

Poskytovateľ softvéru zbiera, spracúva a používa (osobné) údaje, ktoré sprístupňuje Zákazník počas procesu registrácie 

Softvéru, na (i) to, aby bolo možné používať Softvér zo strany Oprávnených užívateľov a aby sa predišlo zneužívaniu Softvéru; 
(ii) na účely podpory a prípadne na účely fakturácie a v primerane potrebnom rozsahu na vytvorenie, vedenie a ukončenie 

zmluvného vzťahu; (iii) v prípade problému s kvalitou (napr. Vady Softvéru alebo vady iných výrobkov Poskytovateľa softvéru) 

na indentifikovanie verzie Softvéru, ktorú Zákazník používa, a na informovanie Zákazníka o odporúčaných opatreniach na 

obmedzenie alebo nápravu príslušného problému s kvalitou (napr. prostredníctvom Aktualizácie, Novej verzie, opravy, záplaty 

a pod.). Poskytovateľ softvéru zaznamenáva užívateľské správanie Zákazníka a Oprávneného užívateľa, vrátane konfigurácie 

IT zariadenia (hardvéru a operačného systému) Zákazníka (Oprávneného užívateľa), jedinečného identifikátoru telefónu, 

krajiny, operačného systému, zvyklostí používania na anonymnej báze (t.j. spôsobom, ktorý neumožňuje prijímať závery o 

konkrétnych Oprávnených užívateľoch) a vyhodnocuje ich (aj po vypršaní Doby platnosti Dohody) s cieľom vylepšovať Softvér 

a iné výrobky, ktoré Poskytovateľ softvéru alebo iná spoločnosť zo skupiny Hilti distribuuje (pričom spoločnosť zo skupiny 

Hilti je každá spoločnosť, v ktorej Hilti Corporation priamo alebo nepriamo drží minoritný alebo majoritný podiel). 

Poskytovateľ softvéru ďalej na úrovni Zákazníka na účely zabezpečenia internej kvality a internej kontroly hodnotí množstvo 

aktivovaných licenčných kľúčov a agregovanú frekvenciu používania Softvéru (t.j. nie zo strany konkrétneho Oprávneného 

užívateľa). 
 

12. Platnosť a ukončenie. 
12.1 Platnosť.  Táto Dohoda platí na neurčitý čas, pričom „Doba platnosti“ znamená obdobie začínajúce od Dátumu účinnosti do 

ukončenia platnosti tejto Dohody.  

 

12.2  Riadne ukončenie platnosti Dohody. Ktorýkoľvek účastník môže riadne ukončiť platnosť celej tejto Dohody písomnou 

výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

12.3 Odstúpenie od Dohody.  Okrem uvedeného môže každý účastník od tejto Dohody písomne odstúpiť s uvedením dôvodu s 

okamžitým účinkom v prípade, že druhý účastník podstatne poruší ustanovenia tejto Dohody a dané porušenie neodstráni do tridsiatich 
dní po tom, ako bol na to vyzvaný. 

12.4 Dôsledky zmluvného ukončenia Dohody.  Po ukončení tejto Dohody Zákazník okamžite ukončí pristupovanie k Softvéru a 

iné jeho používanie a je povinný neobnoviteľne vymazať Softvér zo svojich IT systémov.   

 

12.5 Ustanovenia, ktoré zostanú v platnosti.  Žiadne ukončenie platnosti tejto Dohody nebude mať vplyv na naakumulované 

práva, nápravy, povinnosti ani záväzky jednotlivých účastníkov ani na práva a nápravy vyplývajúce z takéhoto ukončenia alebo s ním 
spojené podľa tejto Dohody, ani na účinnosť ustanovení tejto Dohody, ktoré výslovne alebo z povahy podnikania zostanú v platnosti po 

ukončení tejto Dohody.  

13. Zmeny Dohody 

13.1 Zmeny Dohody.  Poskytovateľ softvéru si vyhradzuje právo túto Dohodu jednostranne meniť („Zmena“). Poskytovateľ 

softvéru upozorní Zákazníka na Zmenu primerane vopred („Oznámenie o zmene“). Zákazník má právo namietnuť proti Zmene 

oznámením dva (2) týždne pred zamýšľaným začiatkom účinnosti Zmeny („Dátum účinnosti zmeny“). Ak Zákazník nenamietne včas, 
bude sa to považovať za prijatie Zmeny zo strany Zákazníka a Zmena nadobudne účinnosť v Dátum účinnosti zmeny. Ak Zákazník 

namietne včas, Poskytovateľ softvéru sa môže rozhodnúť buď pokračovať v Dohode so Zákazníkom podľa podmienok tejto Dohody 
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bez Zmeny alebo ukončiť platnosť tejto Dohody s účinnosťou k Dátumu účinnosti zmeny. Poskytovateľ softvéru bude výslovne 

informovať Zákazníka o práve Poskytovateľa softvéru na ukončenie Zmluvy, o období na podanie námietky Zákazníkom, o Dátume 

účinnosti zmeny a o dôsledkoch nenamietnutia proti Oznámeniu o zmene. 

14. Všeobecné ustanovenia. 
14.1 Vzťah účastníkov Dohody.  Účastníci Dohody sú nezávislými zmluvnými partnermi. Touto Dohodou sa nevytvára a účelom 

tejto Dohody nie je vytvoriť spoločnosť, franšízu, spoločný podnik, zastúpenie. 

 

14.2 Oznamovanie.  Ak sa podľa ustanovení tejto Dohody výslovne nevyžaduje iná forma, všetky oznámenia podľa tejto Dohody 

sa musia dať najmenej v písomnej forme. Poskytovateľ softvéru a Zákazník si budú takéto oznámenia zasielať elektronickou poštou na 

adresu (adresy) a kontaktnej osobe (osobám) označeným Zákazníkom a Poskytovateľom softvéru pri registrácii účtu Zákazníka u 

Poskytovateľa softvéru, alebo na také iné adresy, aké si účastníci navzájom oznámia. Predchádzajúca veta platí primerane v prípade, že 

oznámenia sa podávajú listinne. Poskytovateľ softvéru je navyše oprávnený adresovať oznámenia Zákazníkovi priamo cez Softvér.   

 

14.3 Vzdanie sa práv a kumulatívne prostriedky nápravy.  Nevykonávanie akéhokoľvek práva podľa tejto Dohody alebo jeho 
oneskorené vykonávanie ktorýmkoľvek účastníkom nepredstavuje vzdanie sa tohto práva. 

 

14.4 Subdodávatelia.  Poskytovateľ softvéru môže poskytovanie Softvéru zveriť subdodávateľom.  

 

14.5 Postúpenie.  Zákazník nie je oprávnený postúpiť žiadne svoje práva ani povinnosti podľa tejto Dohody, a to podľa zákona ani 

inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa softvéru. Poskytovateľ softvéru je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje 

práva alebo povinnosti podľa tejto Dohody, a to podľa zákona alebo inak, bez získania súhlasu Zákazníka. 

14.6 Rozhodujúce právo.  Táto Dohoda sa bude riadiť výlučne slovenským právnym poriadkom. 

 

 

 

14.7 Vyhlásenie.  Zákazník vyhlasuje, že jeho spôsob používania Softvéru nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo inými pravidlami.  

Zákazník potvrdzuje, že je jeho povinnosťou dodržiavať všetky Zákony, ktoré sa na neho vzťahujú.  


