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Preambula 
 

Mitutoyo Česko s.r.o. je výhradným distribútorom SW produktov firmy Mitutoyo Europe GmbH pre Českú 
Republiku a Slovensko. Na základe tohto faktu sa všetky ďalšie dojednania vzťahujú na tento právny subjekt a 
z dôvodu jeho miesta registrácie sa v ďalšom uplatňuje právo Spolkovej republiky Nemecko. 
 
Tieto podmienky platia v rámci zmluvného vzťahu medzi Mitutoyo Europe GmbH ("MITUTOYO") a 
Zákazníkom, ktorým je výhradne podnikateľ v zmysle § 14 BGB ("Zákazník"). Softvér nesmie byť predávaný a 
distribuovaný spotrebiteľom v zmysle § 13 BGB (nemecký občiansky zákonník). 
 
Zákazník nakupuje štandardný softvér od spoločnosti MITUTOYO pre použitie ako merací a testovací 
program. Softvér je počítačový program chránený autorskými právami, ktorý je zákonne chránený podľa 
§§ 69a a nasl. UrhG (nemecký autorský zákon). 

 
§ 1 Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom týchto podmienok je trvalý prenos počítačových programov distribuovaných 
spoločnosťou MITUTOYO vrátane prípadných demoverzií v objektovom kóde ("softvér") vrátane 
príslušnej užívateľskej dokumentácie - ak je k dispozícii - v papierovej forme alebo vo formáte pdf 
a udeľovanie grantov užívacích práv popísaných v § 2. Hardvérové a softvérové prostredie, v ktorom 
sa má softvér používať, nie je súčasťou týchto podmienok. Zákazník zodpovedá za kontrolu 
kompatibility softvéru s vlastným hardvérom. 

 

2) Spoločnosť MITUTOYO sprístupňuje softvér Zákazníkovi odovzdaním kópie softvéru na dátovom 
nosiči (CD-ROM, USB atď.), alebo jeho stiahnutím z vlastnej webovej stránky, ako aj tlačenej alebo 
stiahnuteľnej verzie súvisiacej užívateľskej dokumentácie. 

 

3) Pre použitie softvéru obdrží Zákazník osobné registračné kľúče alebo iné mechanizmy ochrany 
prístupu (dongle) alebo aktivačný kód od MITUTOYO. Zákazník má výlučné právo používať tento 
kľúč alebo aktivačný kód len v spojení s dodávaným softvérom. 

 

4) Vlastnosti a funkčnosť softvéru sú jednoznačne uvedené v užívateľskej dokumentácii. Informácie v 
nej obsiahnuté treba chápať ako popis schopností a nie ako garanciu. Garancia sa poskytuje, iba 
ak bola ako taká výslovne označená. 

 

5) Inštalačné a konfiguračné služby nie sú súčasťou nákupu softvéru a nevzťahujú sa na ne tieto 
podmienky. 

 
§ 2 Poskytnutie práv 

 

1) Po úplnom zaplatení odmeny podľa § 3 týchto licenčných podmienok získa Zákazník nevýhradné, 
neobmedzené právo používať softvér v rámci týchto podmienok. Ak je softvér poskytovaný 
zadarmo, vyššie uvedenému Zákazníkovi bude udelené jeho sprístupnenie v súlade s § 1 ods. 1 
písm. 2. 

 
2) Pri použití demoverzie je Zákazníkovi udelené nevýhradné, neprenosné a časovo obmedzené právo 

na užívanie po dobu skúšobnej doby bez zaplatenia odmeny. 
 

3) Softvér možno použiť iba v počítači, na ktorom bolo sťahovanie vykonané, alebo do ktorého bol 
softvér prenesený pomocou dátového média. Softvér môže súčasne používať iba maximálny počet 
fyzických osôb, ktorý sa rovná počtu licencií zakúpených Zákazníkom. Počet licencií, typ a rozsah 
použitia sú určené kúpnou zmluvou. Vo všetkých ostatných ohľadoch prípustné použitie zahŕňa 
inštaláciu, načítanie do pracovnej pamäte a zamýšľané použitie Zákazníkom. Za žiadnych okolností 
nemá Zákazník právo softvér prenajímať alebo inak sublicencovať, verejne reprodukovať, 
elektronicky sprístupňovať alebo ho sprístupniť tretím stranám za úhradu alebo bezplatne, napr. 
prostredníctvom poskytovania aplikačných služieb alebo ako "Softvér ako služba". Odsek 6 zostáva 
nezmenený. 
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4) Zákazník je oprávnený vytvoriť si záložnú kópiu, ak je to potrebné na budúce použitie. Na 
vytvorenú záložnú kópiu Zákazník viditeľne pripojí poznámku "záložná kópia" a poznámku o 
autorských právach spoločnosti MITUTOYO. 

 

5) Zákazník je oprávnený dekompilovať a kopírovať softvér, len ak to ustanovuje zákon. To však platí 
iba za podmienky, že spoločnosť MITUTOYO neposkytla potrebné informácie Zákazníkovi v 
primeranej lehote na vyžiadanie. 

 

6) Zákazník je oprávnený natrvalo previesť zakúpenú kópiu softvéru na tretiu stranu a odovzdať 
užívateľskú dokumentáciu. V takom prípade sa úplne vzdá používanie softvéru, odstráni všetky 
nainštalované kópie softvéru zo svojich počítačov a odstráni všetky kópie na iných dátových 
nosičoch alebo ho odovzdá spoločnosti MITUTOYO, pokiaľ nie je zo zákona povinný ďalej ho 
skladovať. Na žiadosť spoločnosti MITUTOYO zákazník písomne potvrdí, že vyššie uvedené 
opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu alebo prípadne uvedie dôvody pre ďalšie skladovanie. 
Zákazník sa ďalej výslovne dohodne s treťou stranou, že bude dodržiavať rozsah udeľovanie práv 
v súlade s týmto § 2. Rozdelenie získaných licenčných balíkov nie je povolené. Ďalším predajom 
zaniká právo Zákazníka na užívanie podľa § 2 ods.1 týchto licenčných podmienok. 

 
7) V prípade ďalšieho predaja softvéru je Zákazník povinný písomne oznámiť spoločnosti 

MITUTOYO meno a úplnú adresu kupujúceho. Pokiaľ je dodávaný softvér špeciálne prispôsobený 
hardvéru Zákazníka s kúpnou cenou vyššou ako 2 500,00 EUR, je Zákazník povinný písomne 
informovať spoločnosť MITUTOYO o každom predaji hardvéru. 

 

8) Ak používa Zákazník softvér v rozsahu, ktorý kvalitatívne prekračuje nadobudnuté práva na 
užívanie (s ohľadom na typ povoleného použitia) alebo kvantitatívne (s ohľadom na počet 
získaných licencií), musí okamžite získať práva na užívanie nevyhnutné pre povolené použitie. Ak 
tak neurobí, uplatní MITUTOYO práva, na ktoré má nárok. Bez ohľadu na tieto práva je spoločnosť 
MITUTOYO oprávnená vylúčiť Zákazníka z ďalšej akvizície softvéru, aktualizácií softvéru atď. 

 

9) Informácie o autorských právach, sériové čísla a ďalšie funkcie slúžiace na identifikáciu programu 
nesmú byť zo softvéru odstránené alebo upravené. 

 

§ 3 Odmena, splatnosť, výhrada vlastnictva 
 

1) Kúpna cena je stanovená podľa kúpnej zmluvy. Všetky ceny sú čisté, tj. bez dane z pridanej 
hodnoty. Demo verzie a bezplatný softvér sú poskytované zdarma. 

 

2) Platby sú splatné pri dodaní softvéru zákazníkovi alebo dostupnosti na stiahnutie a oznámenia 
prístupových údajov zákazníkovi. 

 

3) Do úplného zaplatenia odmeny podľa § 3 ods.1 týchto licenčných podmienok, všetky nosiče dát a 
odovzdaná užívateľská dokumentácia podliehajú výhrade vlastníctva. 

 

4) Za aktualizácie sa platia zvláštne odmeny, ak nie je v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak. 

 

§ 4 Záruka 
 

1) Spoločnosť MITUTOYO ručí za dohodnutú kvalitu a že Zákazník softvér používa bez porušenia 
práv tretích strán. Záruka na vecné vady sa nevzťahuje na vady, ktoré sú dané skutočnosťou, že 
softvér je používaný v hardvérovom a softvérovom prostredí, s ktorým nie je kompatibilný, ani na 
zmeny a úpravy, ktoré Zákazník uskutočnil v softvéri bez oprávnenia k tomu podľa zákona, týchto 
podmienok alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MITUTOYO. 
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2) Zákazník musí okamžite po obdržaní skontrolovať softvér, či nemá zjavné chyby, a bezodkladne 
ich ohlásiť MITUTOYO; v opačnom prípade je vylúčená záruka na tieto vady. To isté platí, ak sa 
taká chyba prejaví neskôr. V takom prípade sa bude postupovať podľa § 377 HGB (nemecký 
obchodný zákonník). 

 

3) V prípade vecnej chyby má MITUTOYO právo zvoliť ďalší postup, tj. podľa vlastného uváženia 
odstrániť vadu ("následná oprava") alebo nahradiť dodávku. V rámci náhradnej dodávky, ak to 
bude potrebné, môže Zákazník obdržať novú verziu softvéru, pokiaľ to nespôsobí neúmerné straty. 
V prípade zákonných vád MITUTOYO poskytne podľa vlastného uváženia Zákazníkovi zákonne 
bezchybné právo používať softvér alebo ho upravovať tak, aby neboli porušené žiadne práva 
tretích osôb. 

 

4) MITUTOYO tiež plní svoj záväzok k ďalšiemu zlepšovaniu tým, že sprístupňuje aktualizácie s 
automatickou inštalačnou rutinou k stiahnutiu na domovskej stránke. 

 

5) Právo Zákazníka na zníženie ceny alebo na odstúpenie od zmluvy podľa vlastného uváženia v 
prípade dvoch chýb po následnej oprave alebo náhradnej dodávke zostáva nedotknuté. Právo na 
odstúpenie neexistuje v prípade nevýznamných vád. Pokiaľ zákazník požaduje náhradu škody 
alebo náhradu zbytočných výdavkov, zodpovedá spoločnosť MITUTOYO podľa § 5. 

 

6) S výnimkou nárokov na náhradu škody sa záručné nároky založené na vecných chybách 
premlčujú po uplynutí jedného roka. Premlčacia lehota začína v prípade predaja softvéru na 
dátovom nosiči prevodom dátového média, v prípade stiahnutia po nahlásení dongle alebo 
aktivačného kódu. Pre nároky na náhradu škody a nároky na náhradu zbytočných výdavkov platí 
§ 5. 

 

§ 5 Odpovednosť 

 
1) Spoločnosť MITUTOYO zodpovedá bez obmedzenia v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, 

za ujmu na živote alebo zdraví v súlade s ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú chybou výrobku a v rozsahu záruky prevzatej predávajúcim. 

 

2) V prípade ľahkého zanedbania povinnosti, ktorá je zásadná pre dosiahnutie účelu zmluvy 
(základná povinnosť), je zodpovednosť spoločnosti MITUTOYO obmedzená na škodu, ktorá je 
predvídateľná a typická pre daný typ podnikania. 

 

3) Spoločnosť MITUTOYO nezodpovedá za ďalšie škody, najmä za následné škody. 
 

4) Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť 
zamestnancov, zástupcov a orgánov spoločnosti MITUTOYO. 

 

§ 6 Ďalšie 
 

1) Okrem týchto licenčných podmienok platia Všeobecné obchodné podmienky MITUTOYO. 
Všeobecné obchodné podmienky zákazníka neplatia. 

 

2) Zákazník si je vedomý, že softvér môže podliehať exportným a importným obmedzeniam. Najmä 
používanie softvéru alebo pridružených technológií môže podliehať obmedzeniam v iných 
krajinách. Zákazník je povinný ich dodržiavať a dodržiavať platné predpisy pre kontrolu vývozu a 
dovozu Spolkovej republiky Nemecko, Európskej únie a iných relevantných krajín. Plnenie zmluvy 
MITUTOYO je podmienené tým, že neexistujú žiadne prekážky pre nárok z vnútroštátnych a 
medzinárodných predpisov v oblasti exportného a dovozného práva alebo iných zákonných 
predpisov. 
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3) Vylúčenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11.04.1980 (CISG) je 
podľa nemeckého práva. 

 
4) Miestom plnenia a výhradnou jurisdikciou pre všetky záväzky je hlavné sídlo spoločnosti MITUTOYO. 

 
5) Ak by jednotlivé ustanovenia týchto podmienok boli neplatné, nebude tým dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie bude nahradené platným ustanovením, ktoré sa čo 
najviac blíži ekonomickému významu neplatného ustanovenia. 


