
ESI[tronic] 2.0 Objednávka
Týmto si za podmienok uvedených nižšie objednávam nasledujúci licečný software:

Nadobúdateľ licencie

Názov firmy: ...................................................................................................

Konajúci: ........................................................................................................

Číslo zákazníka u Robert Bosch: ....................................................................

Ulica, č.: .........................................................................................................

PSČ, miesto: ..................................................................................................

Fax: .............................................  E-mail: .......................................................

IČ: ..............................................  DIČ: ...........................................................

Kontaktná osoba/oddelenie: ..........................................................................

Dátum, firemná pečiatka / právne záväzný podpis 1)

Zástupca poskytovateľa licencie

 .......................................................................................................................

so sídlom …....................................................................................................

IČO: ................................................................................................................

DIČ: ................................................................................................................

konajúci ..........................................................................................................

zapísaná v Obchodnom registri vedenom ......................................................

bankové spojenie:  .........................................................................................

zastupujúci na základe Rámcovej zmluvy o zabezpečení poskytovania 
licenčného softvéru koncovým zákazníkom zo dňa ........................................

Poskytovateľa licencie:
Robert Bosch odbytová s.r.o. 
so sídlom Praha 4, Pod Višňovkou čp.1661/35, PSČ 14000 
IČ: 43872247, DIČ: CZ43872247 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Prahe, oddiel C, vložka 5483 
bankové spojenie: Citibank a.s. Praha, č.ú. 2028620104/2600

Kontaktná osoba: ..................................................................................

 ..............................................................................................................
Dátum, podpis 1)

1) Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že sa zoznámili s ustanoveniami licenčnej zmluvy uvedenými na druhej strane tohto formulára, že táto zmluva bola zostavená na základe 
pravdivých údajov, ich pravej, vážne mienenej a slobodnej vôle, a že nebola zjednaná v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 

Názov Objednávacie. č.
hlavná licencia Množstvo Jednotková 

cena v €
Objednací. č.

dodatečná licence Množstvo Jednotková 
cena v €

Celková cena 
v €

Diagnostika a oprava vozidla 1 987 ... 1 987 ...
O A Základná aplikácia vrátane výbavy vozidiel P12 410 1,14 P12 555 1,14

O SD Diagnostika riadiacich jednotiek P12 420 465,91 P12 560 22,73

O SIS Návody pre vyhľadávanie závad P12 425 531,82 P12 565 22,73

O SD/SIS Diagnostika riadiacich jednotiek/návody pre vyhľ. záv. P12 430 852,27 P12 570 45,45

O P Schémy zapojenia elektrickej sústavy P12 440 327,27 P12 580 22,73

O M Mechanické hodnoty P12 435 370,45 P12 575 22,73

O TSB Technické servisné informácie P12 445 84,09 P12 585 22,73

O SD Bike

Diagnostika riadiacich jednotiek pre motocykle a skútre

P12 750 999 281,82 P12 755 999 26,36

O
SD Bike Upgrade 
Pre existujúcich 
zákazníkov ESI SD

P12 770 999 234,09 P12 775 999 26,36

O Truck Diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie 
hodnoty, plány údržby, katalóg náhradných dielov a montážne 
pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a prívesy
(max. 2 dodatočné licencie)

P12 400 1 245,45 P12 405 45,45

O

Truck Upgrade
Pre existujúcich 
zákazníkov ESI C 
(SD/SIS)

P12 404 1 058,71 P12 405 45,45

O SD light Diagnostika riadiacich jednotiek - light 1 987 P12 705 261,35 1 987 P12 730 13,64
O SD light/SIS Diagnostika riadiacich jednotiek - light/návody pre vyhľadávanie závad 1 987 P12 710 634,55 1 987 P12 735 27,27
O KTS 525 upgrade Jednorázový upgrade, umožní používať KTS 525 s ESI[tronic] 2.0 1 987 P13 590 833,33 --- ---
O SD Upgrade Diagnostika riadiacich jednotiek - plná verzia SD pro KTS 525 1 987 P12 715 465,91 1 987 P12 740 22,73

O SD Upgrade/SIS Diagnostika riadiacich jednotiek/návody pre vyhľadávanie závad - 
plná verzia SD/SIS pro KTS 525 1 987 P12 720 852,27 1 987 P12 745 45,45

Sady 1 987 ... 1 987 ...

O Sada Servis (SD, M, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, mechanické hodnoty, technické servisné informacie P12 550 761,36 P12 690 45,45

O
Sada Mechanik (SD, SIS, M, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty, 
technické servisné informacie

P12 530 1 022,73 P12 670 45,45

O
Sada Elektrik (SD, SIS, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, schémy zapojenia el. 
sústavy, technické servisné informacie

P12 520 1 022,73 P12 660 45,45

O
Profisada (SD, SIS, M, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty, 
schémy zapojenia el. sústavy, technické servisné informacie

P12 540 1 268,18 P12 680 45,45

Diagnostika a oprava výrobku 1 987 ... 1 987 ...
O K1 Návody na opravy komponentov - diesel P12 475 390,91 P12 615 22,73

O K2 Návody na opravy komponentov - štartéry/generátory P12 480 168,18 P12 620 22,73

O K3 Návody na opravy komponentov (K1 + K2) P12 485 497,73 P12 625 22,73

O W Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Bosch P12 500 577,27 P12 640 22,73

O ZW Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Zexel P12 510 295,45 P12 650 22,73

O Testdáta VP-M/CP 1 687 P15 015 295,45

Katalóg a informácie o dieloch 1 987 ... 1 987 ...
O D Náhradné diely vznetových motorov P12 455 235,23 P12 595 1,14

O E Náhradné diely elektrických agregátov P12 460 78,41 P12 600 1,14

O F Náhradné diely - archív elektrika - jednorázová dodávka P12 465 54,55

O ZD Náhradné diely vznetových motorov - Zexel P12 505 69,32 P12 645 1,14

Objednávanie a odhad nákladov 1 987 ... 1 987 ...
O B Pracovné normočasy P12 450 247,73 P12 590 22,73

O S Servisné intervaly P12 490 62,50 P12 630 1,14

O TD Tecdoc P12 495 105,68 P12 635 1,14

Predpísané hodnoty vozidla a ostatné druhy informácií 1 687 ... 1 687 ...

O CompacSoft AU - osobné vozidlo / motocykel - CD
Predpísané hodnoty pre meranie emisií - aktualizácia 2 x ročne P15 020 246,21

O CompacSoft AU - motocykel - CD
Predpísané hodnoty pre meranie emisií - aktualizácia 2 x ročne P15 030 125,00

O CompacSoft [plus]
Software pre motortestery FSA 7xx P15 045 313,64 P15 050 22,73

Součet

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
Fax: +420 261 300 513



Licenčná zmluva
uzavretá v zmysle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, medzi týmito zmluvnými stranami: …….............................................................................. IČO: ……......…...................., 
so sídlom …….................................................................... na strane jednej (ďalej tiež len „zástupca“ alebo „zástupca poskytovateľa licencie“), zastupujúci na základe Rámcovej zmluvy o zaistení 
poskytovania licenčného software koncovým zákazníkom zo dňa ........................… obchodná spoločnosť Robert Bosch odbytová s.r.o., IČ: 43872247, so sídlom Praha 4, Pod Višňovkou č.p. 1661/35, 
PSČ 140 00, (ďalej len „poskytovateľ licencie“), a koncovým zákazníkom (ďalej len „nadobúdateľ licencie“) na strane druhej.

1.1 Poskytnutie licenčného software
1.1 Prostredníctvom zaslania aktivačného kódu poskytuje poskytovateľ licencie za odmenu 

(cenu) prostredníctvom svojho zástupcu nadobúdateľovi licencie počas doby platnosti tejto 
zmluvy nevýhradné a neprenosné právo na užívanie licenčného software definovaného v ob-
jednávke a následne aktivovaného (vrátane príslušnej aktualizácie, pokiaľ bola objednaná). 
Užívacie právo je - vždy podľa objednaného druhu licenčného software – obmedzené na uží-
vanie buď na jednom počítači, alebo na jednom diagnostickom prístroji Bosch, to znamená 
obmedzené len na jedinú centrálnu jednotku - procesor (CPU) a jen na jednom mieste.

1.2. Nadobúdateľ licencie je oprávnený k jednému hlavnému licenčnému software (hlavnú li-
cenciu podľa objednávky) objednať nanajvýš dve kópie dodatočného licenčného software 
(dodatočné licencie podľa objednávky), ktorý je v objednávke uvedený na totožnom riadku 
ako hlavný licenčný software. 

1.3. V užívacom práve podľa bodu 1.1 nie je zahrnuté získanie ďalších práv k licenčnému softwa-
re ako takému. Poskytovateľ licencie si najmä vyhradzuje všetky práva na zverejnenie, roz-
množenie, spracovanie a správu, ktoré sa vzťahujú k licenčnému software.

1.4. ESI[tronic] Software obsahuje Open Source Software (OSS), príslušné informácie nájdete 
na  ESI[tronic] DVD.

2. Dodanie / Inštalácia software
 Poskytovateľ licencie prenechá prostredníctvom svojho zástupcu nadobúdateľovi licencie 

licenčný software v stave schopnom inštalácie. Nadobúdateľ licencie uskutoční inštaláciu 
licenčného software na jednom počítači či diagnostickom prístroji Bosch, ktorý musí spĺňať 
minimálne požiadavky doporučené poskytovateľom licencie, ktoré sú uvedené v aktuálnom 
predajnom prospekte.

3. Dodanie
3.1 Po doručení objednávky a identifikácii určeného hardware je licenčný software pre nadobú-

dateľa licencie uvoľnený zaslaním aktivačného kódu.
3.2. Po objednávke, resp. na začiatku každého kalendárneho roku sa dodáva základná inštalačná 

sada na nosiči dát; dodávku po Českej republike zaisťuje zástupca poskytovateľa licencie 
pre nadobúdateľa licencie zdarma; ďalšie aktualizácie sa po svojom vydaní poskytujú na 
nosiči dát alebo on-line.

3.3. Zástupcovi poskytovateľa licencie je nutné bezodkladne písomne oznámiť zmeny v adrese 
pre dodávky resp. vo fakturačnej adrese.

4. Platobné podmienky
4.1 Všetky ceny sa rozumejú ceny bez DPH a poplatkov za zabalenie a odoslanie.
4.2. V prípade varianty licencie – Štandardné predplatné sa cena (t.j. odmena/licenčný popla-

tok) hradí za každý kalendárny rok; v roku objednávky sa cena za zvyšok bežného kalendár-
neho roku vypočítava pomerným spôsobom.

4.3. Vyúčtovanie ceny (vystavenie faktúry) sa uskutočňuje bezprostredne po objednávke resp. vždy 
v prvom štvrťroku príslušného kalendárneho roku. Príslušná faktúra je splatná do 14 dní odo 
dňa jej vystavenia, a to bankovým prevodom na účet zástupcu poskytovateľa licencie.

4.4. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo každoročne zvýšiť odmenu (cenu). Pokiaľ dôjde 
k zvýšeniu ceny, je Nadobúdateľ licencie oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou účin-
nosťou. Právo na užívanie už uhradeného, poskytnutého a aktivovaného licenčného softwa-
re zostáva až do ukončenia tejto zmluvy nedotknuté.

4.5. Pokiaľ sa dostane nadobúdateľ licencie čiastočne alebo úplne do omeškania s úhradou 
ceny, má zástupca poskytovateľa licencie právo dodávku a poskytnutie aktualizácií zadržať 
až do úplnej úhrady ceny. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený skrátiť alebo znížiť kvôli 
tejto omeškanej dodávke, spôsobené jeho omeškaním v platbe, úhradu ceny.

4.6. Poskytovateľ licencie môže pri uzavretí ďalšej licenčnej zmluvy s totožným nadobúdateľom 
licencie poskytnúť dočasnú zľavu z ceny podľa ďalšej licenčnej zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu 
súbehu viacerých licenčných zmlúv s totožným nadobúdateľom licencie, je cena do doby 
ukončenia účinnosti poslednej platnej licenčnej zmluvy splatná v plnej výške.

5. Zodpovednosť za vady
5.1 Pokiaľ by bol nosič dát s licenčným software pri odovzdaní poškodený, môže nadobúdateľ li-

cencie požadovať bezplatnú náhradnú dodávku. K tomu je potrebné, aby nadobúdateľ licen-
cie poškodený nosič dát predložil spolu s kópiou faktúry zástupcovi poskytovateľa licencie.

5.2. Poskytovateľ licencie ani jeho zástupca nezodpovedajú za správnosť a úplnosť dát. Všetky 
informácie a všetky dáta v licenčnom software boli spracované na základe podkladov poskyto-
vateľa licencie, prehliadok vozidiel a údajov výrobcov a dovozcov. Pri tak rozsiahlom dátovom 
materiály však nie je možné úplne vylúčiť zmeny, varianty špecifické pre jednotlivé krajiny, 
omyly či chyby. V každom prípade musí nadobúdateľ licencie zaistiť, aby sa ako identifikácia 
vozidla, tak vybavenie vozidla určeného k oprave zhodovali s dátami licenčného software.

5.3. Poskytovateľ licencie ani jeho zástupca nezodpovedajú za to, že licenčný software nebude 
vyhovovať požiadavkám a zámerom nadobúdateľa licencie, najmä že nepokryje každú varian-
tu (model) vozidla, alebo že nebude v rovnakom počítači spolupracovať s iným počítačovým 
programom.

5.4. Pokiaľ by sa pri užívaní licenčného software u nadobúdateľa licencie vyskytla chyba progra-
mu, oznámi nadobúdateľ licencie túto skutočnosť zástupcovi poskytovateľa licencie s uda-
ním informácií potrebných pre odstránenie chyby. Odstránenie chyby prebehne podľa voľby 
zástupcu poskytovateľa licencie buď formou opravy, alebo poskytnutím novšej verzie licenč-
ného software.

5.5. Pokiaľ zástupca poskytovateľa licencie chybu nezistí alebo pokiaľ bola chyba spôsobená 
nesprávnym používaním licenčného software či inými okolnosťami, za ktoré poskytovateľ 
licencie ani jeho zástupca neodpovedajú, nesie náklady na zisťovanie či odstránenie chyby 
nadobúdateľ licencie. Zodpovednosť poskytovateľa licencie a jeho zástupca za chyby odpa-
dá, ak nadobúdateľ licencie licenčný software zmenil alebo jej nechal zmeniť tretími stra-
nami. Nadobúdateľovi licencie uskutočnením týchto zmien nie sú poskytnuté žiadne práva 
k licenčnému software, ktoré presahujú práva uvedené v článku 1 tejto zmluvy.

5.6. Pokiaľ by zástupca poskytovateľa licencie nebol schopný chybu ani po opakovaných po-
kusoch o opravu v primeranej lehote odstrániť, vzniká nadobúdateľovi licencie právo na 
zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

5.7. Ďalšie nároky, najmä nároky na náhradu spôsobenej škody, ktoré nemajú výlučný pôvod 
v licenčnom software (napr. strata alebo vadné spracovanie dát), sú vylúčené.

6. Zodpovednosť za škodu
6.1 Poskytovateľ licencie a jeho zástupca zodpovedajú len za škodu podľa platných právnych pred-

pisov. Zodpovednosť poskytovateľa licencie a jeho zástupcu za škody, ktoré vzniknú na zákla-
de neúplného alebo nesprávne interpretovaného licenčného software alebo dát, je vylúčená.

6.2. Ďalšie nároky, najmä teda nároky na náhradu škody, ktorá nevznikla na licenčnom software 
ako takom, napr. strata alebo chybné spracovávanie dát z dôvodu nesprávneho užívania 
licenčného software, sú vylúčené.

6.3. Poskytovateľ licencie a jeho zástupca nezodpovedajú za následné škody, ktoré vyplynú z ne-
užívania licenčného software.

6.4. Nadobúdateľ licencie je povinný použiť pri užívaní licenčného software resp. uskutočňovaní 

prác s ním súvisiacich iba školený personál a vhodné skúšobné zariadenie resp. nástro-
je. Vhodné skúšobné zariadenie resp. nástroje odporučí poskytovateľ licencie vo svojich 
servisných podkladoch. Za škody, ktoré vzniknú nerešpektovaním tejto povinnosti, nesie 
zodpovednosť nadobúdateľ licencie.

7. Doba platnosti zmluvy
7.1 Pre variantu licencie - Štandardné predplatné platí:
7.1.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v kto-

rom bola táto zmluva uzavretá. Následne sa zmluva automaticky predlžuje vždy o jeden ďalší 
kalendárny rok, pokiaľ nie je vypovedaná najneskôr 10 týždňov pred koncom príslušného 
kalendárneho roku. Okamžité odstúpenie od zmluvy za jej podstatné porušenie zostáva vy-
hradené. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä skutočnosť, keď je nadobúdateľ 
licencie navzdory upomienke zo strany zástupcu poskytovateľa licencie v omeškaní s úhra-
dou ceny.

7.1.2. V prípade vypovedania zmluvy v stanovenej lehote (bod 7.1.1) zaniká užívacie právo ku kon-
cu kalendárneho roku, v ktorom k výpovedi došlo, a licenčný software sa automaticky vyradí 
z prevádzky. V prípade vypovedania jednotlivých častí licenčného software zaniká právo na 
užívanie vypovedanej časti licenčného software ku koncu kalendárneho roku.

7.1.3. V prípade okamžitého odstúpenia od zmluvy zaniká užívacie právo doručením odstúpenia 
druhej zmluvnej strane.

7.1.4. Ak uzavrie nadobúdateľ licencie so zástupcom poskytovateľa licencie novú licenčnú zmluvu 
o poskytnutí rozsiahlejšieho (komplexnejšieho) licenčného software, dochádza tým auto-
maticky k ukončeniu predchádzajúcej licenčnej zmluvy, ktorá pokrývala menej komplexný 
licenčný software.

8. Sublicencia / Inštalácia na iné počítače
8.1 8.1. Právo k užívaniu licenčného software vrátane aktivačného kódu je možné na tretiu oso-

bu previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa licencie a iba za pod-
mienok tejto zmluvy. Darovanie, predaj, prenájom, prenechanie či zapožičanie licenčného 
software, ako i prenesenie software z jedného počítača na iný počítač resp. iný diagnostický 
prístroj Bosch, je výslovne zakázané a predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. Získa-
né licencie sa musia používať v tej autodielni, ktorá licenčnú zmluvu podpísala. Pokiaľ sa 
poskytovateľ licencie alebo jeho zástupca dozvie o porušovaní licencie, potom môže od na-
dobúdateľa licencie požadovať uhradenie dodatočných nákladov (najmä ceny) jednej alebo 
niekoľkých licencií v plnej výške vrátane manipulačného poplatku.

9. Ochrana dát
9.1 Nadobúdateľ licencie súhlasí s tím, aby poskytovateľ licencie a jeho zástupca robili/zaob-

starávali, ukladali a spracovávali všetky dáta získané v spojení s licenčným software, napr. 
registračné alebo užívacie dáta.

9.2. S údajmi sa v súladu s príslušnými právnymi predpismi zaobchádza ako s údajmi dôvernými. 
Nadobúdateľ licencie na požiadanie obdrží informáciu o svojich uložených dátach. Nadobúda-
teľ licencie môže v danom prípade požadovať opravu, vymazanie alebo zablokovanie dát. Ne-
dotknuté týmto zostávajú právne povinnosti poskytovateľa licencie a jeho zástupcu k trvalému 
ukladaniu (archivácii), blokovaniu, mazaniu či odovzdávaniu dát alebo informácií na základe 
zákonného, súdneho alebo úradného nariadenia či na základe ustanovení tejto zmluvy.

9.3. Nadobúdateľ licencie súhlasí s tým, aby poskytovateľ licencie a jeho zástupca používali ano-
nymizované dáta pre štatistické účely a aby ich v tejto podobe poskytovali tretím stranám.

9.4. Ukladanie a poskytovanie osobných údajov
9.4.1. S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochrane osobných údajov. Podpisom tejto zmluvy nadobúdateľ licencie udeľuje v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov, výslovný súhlas s tým, aby poskytovateľ licencie, prípad-
ne tretia osoba, ako určený spracovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala osobné 
údaje uvedené v objednávke a zistené v súvislosti s licenčným softwarom, a uložila ich do 
svojej databázy.

9.4.2. Na požiadanie obdrží nadobúdateľ licencie informácie o svojich uložených osobných 
údajoch. V danom prípade môže požadovať opravu, vymazanie alebo zablokovanie určitých 
osobných údajov. To sa netýka právnych povinností firmy Bosch údaje a informácie dlhodo-
bo ukladať (archivovať), blokovať, mazať alebo poskytovať na základe zákonných, súdnych 
a úradných vyhlášok alebo na základe tejto zmluvy.

9.4.3. Nadobúdateľ licencie udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely šta-
tistické, propagačné i marketingové a s odovzdaním údajov obchodným partnerom posky-
tovateľa licencie pre účely marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ 
licencie, prípadne tretie osoby, s ktorými poskytovateľ licencie uzavrie príslušné zmluvné 
dojednania, zasielali účastníkovi programu obchodné informácie v elektronickej podobe 
v zmysle zákona č.  480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas 
so spracovávaním údajov a zasielaním obchodných informácií môže nadobúdateľ licencie 
kedykoľvek odvolať svojím výslovným a určitým prejavom v písomnej forme.

10. Príslušnosť súdu / Rozhodné právo
10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú spory vzniknuté medzi nimi v súvislosti s touto zmluvou rie-

šiť dohodou. Ak nebude taká dohoda možná, bude sporná vec predložená akoukoľvek zo 
zmluvných strán k rozhodnutiu vecne príslušnému súdu Českej republiky, kde sa miestna 
príslušnosť súdu riadi miestom sídla poskytovateľa licencie.

10.2. Táto zmluva sa riadi a všetky jej podmienky budú vykladané v súlade s právom Českej re-
publiky. Vylúčená je aplikácia kolízneho práva, ako sú ustanovenia zmlúv o medzinárodnej 
kúpe tovaru, Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpi tovaru a ďalšie dohody o práve 
predaje tovaru.

11. Záverečné ustanovenia
11.1 Právo nadobúdateľa licencie na užívanie softwaru zaniká, ak nadobúdateľ licencie poruší 

niektorú z podmienok tejto zmluvy.
11.2. Nadobúdateľ licencie je pri ukončení užívacieho práva povinný zničiť do jedného týždňa 

od ukončenia užívacieho práva licenčný software ako i všetky úplné či čiastočné kópie, a to 
i v takom prípade, že tieto kópie boli zmenené či včlenené do iných programov, a ďalej je po-
vinný odovzdať zástupcovi poskytovateľa licencie bez akejkoľvek výzvy prehlásenie o zničení 
licenčného software.

11.3. V prípade porušenia ustanovení 8.1. a 11.2. tejto zmluvy nadobúdateľom licencie vzniká po-
skytovateľovi licencie nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- Kč za každý jednotlivý prípad 
takého porušenia. Tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa licencie na náhradu škody.

11.4. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy vrátane tohto bodu 11.4, ako i vedľajšie dojednania aké-
hokoľvek druhu vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu.

11.5. Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto zmluvy neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, zostáva 
týmto účinnosť ostatných ustanovení zmluvy nedotknutá. Ustanovenie sa nahradí úpravou, 
ktorá je právne prípustná a ktorá sa svojím obsahom čo najviac blíži pôvodnému ustanoveniu.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých poskytova-
teľ licencie, jeho zástupca a nadobúdateľ licencie obdrží každý po jednom.

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.


