
Technické podmienky používania 
Počítačového programu Praetor 

Pre doplnenie Obchodných podmienok a Licenčnej zmluvy k Počítačovému programu Praetor vydáva obchodná spoločnosť 
Wolters Kluwer SR s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4868/B , ako Poskytovateľ nasledujúci Technické podmienky, 
ktoré vymedzujú nevyhnutné technické predpoklady pre správne fungovanie Počítačového programu Praetor (ďalej len 
„Počítačový program“) a upozorňujú na technologické limity vyplývajúce najmä zo skutočností napojenia Počítačového programu 
na externé dátové zdroje tretích osôb a technické pojmy. Nadobúdateľ Počítačového programu a každý z jeho užívateľov je 
povinný zoznámiť sa nie len s Obchodnými podmienkami, ale i Technickými podmienkami, aby vzal na vedomie technické 
limity funkcionality Počítačového programu a možnosti užívateľského nastavenia.  

 

1. Vyjasnenie technických pojmov 
 

1.1. Pre doplnenie vymedzenia pojmov v Obchodných podmienkach sú ďalej vyjasnené technické 
označenia externých zdrojov a registrov a ďalej pojmy, ktoré sú užívané v ich zmysle používanom 
v zodpovedajúcej technickej komunite a v tomto kontextu je nutné ich vyjasnenie a nie sú 
definované úplne bežne a všeobecne známe technické pojmy ako napr. doména, internet, e-mail, 
hardware, software alebo webová stránka, počítačový program či databáza.  

Administratívny register ekonomických subjektov (obchodný register)  je informačný systém 
Ministerstva financií ČR dostupný na www.info.mfcr.cz, ktorý umožňuje vyhľadávanie 
ekonomických subjektov registrovaných v Českej republike. 

Databáza stratených a odcudzených dokladov  je služba poskytovaná Ministerstvom vnútra SR 
na  umožňujúca po zvolení typu dokladu a zadania jeho čísla zistiť, či je tento evidovaný uvedeným 
ministerstvom ako neplatný alebo odcudzený doklad. 

Dátová schránka je elektronické úložisko (dátový priestor), ktorý je súčasťou informačného 
systému dátových schránok. 

Dátová správa sú elektronické dáta, ktorá je možné prenášať prostriedky pre elektronickú 
komunikáciu a uchovávať na technických nosičoch dát, používaných pri spracovaní a prenose dát 
elektronickou formou, ako i dáta uložené na technických nosičoch vo forme dátového súboru. 

Elektronická schránka je schránka Nadobúdateľa zriadená na Slovensko.sk, ktorá slúži na 
elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. 

Externé dátové zdroje sú zdroje dát poskytované zámerne treťou stranou k prepojeniu 
s Počítačovým programom alebo webovou stránkou so zmluvne upravenou mierou prístupnosti 
týchto dát a alebo neúmyselne treťou stranou k prepojeniu s Počítačovým programom alebo 
webovou stránkou tretej strany a teda bez akejkoľvek zmluvnej garancie dostupnosti.   

Informačný systém dátových schránok (ISDS) je informačný systém zriadený a prevádzkovaný 
na základe zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzie 
dokumentov, v znení neskorších predpisov. 

InfoSúd je služba poskytovaná Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk  
umožňujúca zistiť stav súdneho konania po zvolení príslušného súdu a zadania jeho spisovej 
značky. 



Register úpadcov je informačný systém verejnej správy, spravovaný Ministerstvom spravodlivosti 
SR, dostupný na https://ru.justice.sk, prostredníctvom ktorého sú zverejňované relevantné 
informácie týkajúce sa správcov konkurznej podstaty, dokumenty z konkurzných / 
reštrukturalizačných spisov, ako aj zákonom stanovené informácie týkajúce sa dlžníkov. 

Microsoft.Net Framework 4 je komplexné a konzistentné programovacie prostredie potrebné pre 
chod aplikácií a ponúka spúšťacie rozhranie, tiež potrebné knižnice a je poskytované spoločnosťou 
Microsoft inc., Redmont, USA. 

Mobilná aplikácia je softwarová aplikácia vytvorená pre telefóny, tablety a iné mobilné zariadenia. 

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce 
sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Súčasťou 
Obchodného registra je aj Zbierka listín. Elektronická podoba Obchodného registra je dostupná na 
www.orsr.sk.   

Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle 
Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk), prostredníctvom ktorého povinné osoby 
zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov. 

Plug-in je doplnkový modul, ktorý nepracuje samostatne a ktorý slúži k rozšíreniu funkčnosti inej 
aplikácie. 

Register adries je dátovo konzistentným, centralizovaným zdrojom dát o adresách všetkých 
fyzických budov na území Slovenskej republiky, ktorým bolo určené súpisné číslo; je vedeným 
Ministerstvom vnútra SR na https://www.minv.sk/?register-adries. 

Server hosting je poskytovanie výkonu serverového počítače pre chod aplikačného serveru 
zaisťujúceho správu a ukladanie dát užívateľa a odozvu na požiadavky užívateľa na funkcionalitu 
Počítačového programu . 

Slovensko.sk je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne 
vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať 
k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet. 

 
2. Všeobecné dojednanie o technických podmienkach funkcionality 

Počítačového programu 
 

2.1 Počítačový program obsahuje komplexné riešenie pre vedenie a správu spisovej agendy, správu 
a úpravy dokumentov vrátane ich elektronického podpisovania, časovej pečiatky, autorizovanú 
konverziu a poštovú agendu s napojením na systém dátových schránok, sledovanie zásielok 
Slovenskej pošty, a. s. s možnosťou sledovania lehôt a zadávania úloh a vykazovania činností, 
výdajov a tvorbu faktúr a sledovanie úhrad s možnosťou napojenia na účtovné programy, s radou 
možností filtrovania a prehľadu zadaných údajov a užívateľských dát, to všetko s radou 
nastaviteľných užívateľských oprávnení.  
 

2.2 V Počítačovom programe sú a môžu byť obsiahnuté moduly so zameraním na špecializovanú 
funkcionalitu, ako napríklad Advokátska úschova alebo ASPI. Všetky funkcionality potrebujú pre 
správny chod riadne užívateľské nastavenia, ktoré sú úplne v moci užívateľa s administrátorskými 
právami a tiež je zodpovednosťou Nadobúdateľa, aby riadne a zodpovedajúcim spôsobom učinil 
užívateľské nastavenia Počítačového programu tak, aby to zodpovedalo jeho potrebám a 
požiadavkám, a to v rámci možností, ktoré systém nastavením umožňuje a prípadne sa obrátil na 
Poskytovateľa formou dotazu na užívateľskú podporu k nastaveniu Počítačového programu. 



 
2.3 Počítačový program má klientsku a serverovú časť zodpovedajúcu inštalácii na serverový počítač 

Nadobúdateľa alebo poskytovaný server hostingu Nadobúdateľom. 
 
 

3. Technické požiadavky pre správnu funkcionalitu Počítačového 
programu 
 

3.1 Klientske zariadenie: 
 
CPU: minimum: 1,5 GHz, 1 GB RAM, 1 GB HDD 

doporučené: 2,0 GHz, 4 GB RAM, 1 GB HDD OS: 
Windows Vista – Windows 10 / OS X (Parallels Desktop) 

3.2 Server: 
 
CPU: minimum: 1,5 GHz, 2 GB RAM, 100 GB HDD 

doporučené: 2,0 GHz, 4 GB RAM, 200 GB HDD 

OS: Windows Server 2008 – Windows Server 2012 

3.3 Funkcionalita Počítačového programu na iných zariadeniach a operačných systémoch iných ako 
vyššie uvedených nie je zaručená. 

 

4. Upozornenie na limity používaných technológii 
 

4.1 Funkcionalita Počítačového programu je mimo iného závislá na technológiách a aplikáciách 
poskytovaných tretími stranami, najmä, nie však výlučne, na týchto technológiách: Microsoft.Net 
Framework 4, Microsoft sql server 2012, DevExpress. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek 
obmedzenie funkčnosti Počítačového programu vzniknutého na základe limitov používaných 
technológií, ich obmedzení či zneprístupnení treťou stranou. 
 

4.2 Všetky funkcionality Počítačového programu vo forme pluginu, ktoré rozširujú funkčnosť aplikácií 
tretích strán (napr. pluginy Microsoft MS Office aj.) sú závislé na funkčnosti, správnom nastavení 
a inštalácií rozširovaných aplikácií. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a ani nezaručuje 
funkčnosť pluginu v prípade chybnej či nesprávnej konfigurácie rozširovaných aplikácií. 
 
 

5. Upozornenie na limity používaných modulov 
 

5.1 Jednotlivé moduly Počítačového programu (napr. modul „Advokátska úschova“ či „ASPI“) 
predstavujú rozšírenú funkcionalitu Počítačového programu. Funkčnosť modulov je závislá na 
správnom užívateľskom nastavení Počítačového programu. Moduly nie sú súčasťou ceny Licencie 
a Poskytovateľ môže jednotlivé moduly a ich funkčnosť akokoľvek aktualizovať, meniť, či 
zneprístupniť, ak nie je písomne dojednané inak, bez akéhokoľvek nároku Nadobúdateľa. 
 

5.2 Funkčnosť a dostupnosť modulov Počítačového programu je závislá na funkčnosti a dostupnosti 
aplikácií tretích strán, pričom Poskytovateľ nezaručuje a nie je zodpovedný za funkčnosť modulov 
závislých na aplikácií tretích strán. 
 

5.3 Modul Advokátska úschova je pripravený v spolupráci s UniCredit Bank Czech republic and 
Slovakia, a.s., ktorý umožňuje spárovanie spisu s bankovým účtom vedeným u UniCredit Bank 
Czech republic and Slovakia, a.s., a okrem prehľadu pohybov na bankovom účte umožňuje taktiež 
automatizované nahlasovanie do Elektronickej knihy úschov pro ČR. 



 
5.4 Modul ASPI umožňuje prístup používateľov priamo prostredníctvom programu Praetor na 

vyhľadávanie v ASPI. Licencovanie obsahu ASPI si Nadobúdateľ dohodne samostatnou zmluvou 
s poskytovateľom systému ASPI.  

 

6. Upozornenie na technické limity napojenia na dátové zdroje tretích 
osôb 
 

6.1. Akékoľvek funkcionality Počítačového programu napojné na dátové zdroje tretích osôb sú 
poskytované s obmedzeniami podľa podmienok používania a prevádzky predmetných dátových 
zdrojov tretích osôb. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, presnosť, aktuálnosť ani 
dostupnosť informácií získaných z dátových zdrojov tretích osôb. 
 

6.2. V prípade obmedzenia či zneprístupnenia dátových zdrojov tretích osôb nezodpovedá 
Poskytovateľ za obmedzenie funkcionalít Počítačového programu závislých na dátových zdrojoch 
tretích osôb. 
 

6.3. Nižšie sú uvedené základné technické podmienky používania a prevádzky niektorých dátových 
zdrojov tretích osôb, na ktoré je Počítačový program napojený a ktoré využíva: 
 
Administratívny register ekonomických subjektov (obchodný register) Prevádzkovateľ si 
vyhradzuje právo obmedziť alebo znemožniť prístup k www aplikácii OR užívateľom, ktorí: odošlú 
k vybavení viac ako 1000 dotazov v dobe od 8:00 hod. do 18:00 hod., odošlú k vybaveniu viac ako 
5000 dotazov v dobe od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána nasledujúceho dňa, sa snažia o porušenie 
bezpečnostnej ochrany www serveru Ministerstva financií, opakovane posielajú nesprávne vyplnené 
dotazy, opakovane posielajú rovnaké dotazy, majú väčší počet súčasne zadaných dotazov (pre 
automatizované XML dotazy), obchádzajú povolené limity využívaním dotazovania z väčšieho 
množstva IP adries, automatizovane prehľadávajú databázu náhodnými údajmi alebo generujú 
väčšinu nesprávnych dotazov. Podmienky prevádzky sú dostupné na http://www.orsr.sk/ 
s výhradou ich zmien. 
 
Dátové schránky ISDS sú prevádzkované nepretržite v režimu 24 x 7 s výnimkou plánovaných 
odstávok. Plánované odstávky zverejňuje prevádzkovateľ na stránkach www.datoveschranky.info. 
Údržba informačného systému ISDS môže byť vykonaná kedykoľvek behom prevádzky, najviac 
však jedenkrát v kalendárnom týždni a to spravidla každý piatok od 0:00 do 1:00 hod. V tejto dobe 
nemusí byť systém dostupný. Pri prihlasovaní do dátovej schránky musí byť zohľadnená frekvencia 
doručovania a odosielania dátových správ tak, aby užívateľ osobne alebo aplikácia, ktorú pre 
prihlasovanie do dátovej schránky používa, nezaťažovala systém zbytočnými opakovanými 
dotazmi, napríklad na existenciu nových dátových správ. Podmienky prevádzky dátových schránok 
sa riadi Prevádzkovým poriadkom informačného systému dátových schránok, dostupný na 
www.datoveschranky.info. 
 
Register úpadcov Prevádzkovateľom môžu byť stanovené množstevné obmedzenia týkajúce sa 
prevádzky predmetnej webovej stránky, čo sa môže prejaviť používateľovi, pokiaľ svojím 
používaním dosiahne limity stanovené prevádzkovateľom. 
 
Obchodný register Prevádzkovateľom môžu byť stanovené množstevné obmedzenia týkajúce sa 
prevádzky predmetnej webovej stránky, čo sa môže prejaviť používateľovi, pokiaľ svojím 
používaním dosiahne limity stanovené prevádzkovateľom. 
 
Obchodný vestník Prevádzkovateľom môžu byť stanovené množstevné obmedzenia týkajúce sa 
prevádzky predmetnej webovej stránky, čo sa môže prejaviť používateľovi, pokiaľ svojím 
používaním dosiahne limity stanovené prevádzkovateľom. 
 



6.4. Počítačový program je ďalej napojený na tieto dátové zdroje tretích osôb: InfoSúd (zistenie stavu 
konania podľa spisovej značky rozhodujúceho orgánu v spise), Kataster nehnuteľností 
(nahliadnutie do katastru nehnuteľností), Mapy na zoznam.sk (vyhľadávanie adries na mape), 
Databáza stratených a odcudzených dokladov (databáza vedená Ministerstvom vnútra SR),  
Register adries (validácia adries a doplňovanie PSČ a ďalších údajov do adries), pričom všetka 
funkcionalita Počítačového programu závislá na týchto dátových zdrojoch je obmedzená podľa 
podmienok používania a prevádzky týchto dátových zdrojov. 
  
 

7. Upozornenie na užívateľské nastavenia 
 

7.1. Funkcionalita Počítačového programu je závislá na správnom užívateľskom nastavení 
Počítačového programu. Nadobúdateľ uzatvorením Licenčnej zmluvy prehlasuje, že bol o 
možnostiach užívateľského nastavenia Počítačového programu plne poučený. 
 

7.2. Je povinnosťou Nadobúdateľa udržiavať Počítačový program v riadnom užívateľskom nastavení 
podľa potrieb Nadobúdateľa či konkrétneho užívateľa tak, aby bol Počítačový program funkčný 
podľa požiadaviek Nadobúdateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek nežiaduce prejavy 
Počítačového programu spôsobené nesprávnym užívateľským nastavením. 

 
 

8. Ochrana informácií a bezpečnosť užívateľských dát 
 

8.1. Ak sa nedohodli zmluvné strany výslovne písomnou formou inak, považujú sa za dôverné 
implicitne všetky informácie, ktoré sú, alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva 
Poskytovateľa alebo Nadobúdateľa. 
 

8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôverných informácií druhej 
zmluvnej strany. Poskytovateľ nesmie bez písomného súhlasu Nadobúdateľa dôverné informácie 
využiť pre seba alebo tretie osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami Nadobúdateľa. 
 

8.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť i o ďalších skutočnostiach, ktorých zdieľanie 
tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého 
mena druhej zmluvnej strany alebo jej obchodných partnerov a klientov. 
 

8.4. Za dôverné informácie podľa tohto článku sa nepovažujú tie informácie, ktoré sa stali verejne 
známymi, bez toho aby to zavinila prijímajúca strana. 
 

8.5. Bezpečnosť užívateľských dát je plne zabezpečená umiestnením na dedikovaných serveroch, ktoré 
sa nachádzajú v dátovom centre splňujúce podmienky štandardu TIER 3+, s maximálnym dôrazom 
najvyššej možnej miery zálohovania dodávok el. energie, chladenia a fyzickej bezpečnosti dátového 
centra disponujúcom certifikátom od NBÚ. 
 
 

9. Technické parametre server hostingu  
 

9.1. Poskytovateľ pre účely server hostingu využíva služby obchodnej spoločnosti VSHosting s.r.o., so 
sídlom Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, IČO: 61505455, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 29746 na základe zmluvy 
o prevádzkovaní služby dedikovaný server. 
 

9.2. Špecifikácia hardware a konektivity server hostingu je zejména nasledujúca: 1x server: CPU: 2x 
Intel Xeon Six-Core, RAM: 72GB DDR3, HDD: 2x 240GB Intel SSD, 2x 1000GB SAS HDD, 
RAID: HW RAID s 1GB cache, port pre pripojenie do siete Internet: 1x 1Gbps. 



 
9.3. V rámci uzlu NIX.CZ z.s.p.o. sú zaistené dátové prenosy v rozsahu vyhradeného pásma 100Mbps, 

v rámci uzlu SIX sú zaistené dátové prenosy v rozsahu vyhradeného pásma 80Mbps, v rámci 
tranzitnej konektivity sú dátové prenosy v rozsahu vyhradeného pásma 20Mbps. 
 

9.4. Celková mesačná dostupnosť server hostingu je 99,5 % hodín v kalendárnom roku. V prípade 
plánovanej údržby hardware, ktorá by mohla výrazne obmedziť dostupnosť server hostingu, je táto 
oznámená najneskôr 7 dní vopred. Lehota pre odstránenie poruchy na hardware činí 180 minút. 
 

9.5. Podrobné podmienky server hostingu sú dostupné na http://www.vshosting.cz. Poskytovateľ je 
oprávnený zmeniť prípadne dodávateľa a technické parametre hostingu, pokiaľ to bude nevyhnuté 
pre zlepšenie poskytovaných služieb Nadobúdateľovi.  
 
 

10. Dojednanie o limitoch zodpovednosti Poskytovateľa 
 

10.1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že ak nie je písomne výslovne dojednané inak, nie je Poskytovateľ 
zodpovedný a nemôže byť zodpovedný za riadne fungovanie Počítačového programu v rozsahu 
presahujúcom zodpovednosť tvorcov softwaru tvoriacich softwarové prostredie, v ktorom je 
prevádzkovaný Počítačový program, t. j. napr. operačný systém zariadenia Nadobúdateľa. Najmä je 
vylúčená zodpovednosť Poskytovateľa za správnosť fungovania Počítačového programu 
v prípadoch chýb a nesprávnych prejavov operačného systému spoločnosti Microsoft inc. a jej 
produktov MS Office ako napr. MS Word, pričom aj v prípadoch jeho fungovania je vylúčená 
zodpovednosť Poskytovateľa v rovnakom rozsahu v akom ju vylučuje spoločnosť Microsoft inc. 
 

10.2. Software je pomocným nástrojom Nadobúdateľa pre jeho odbornú i administratívnu činnosť na 
užívateľských zariadeniach a jeho správne fungovanie je závislé nielen na softwarovom a 
hardwarovom prostredí Nadobúdateľa, ale i externých dátových zdrojoch a limitoch dostupnosti 
osôb poskytujúci a prevádzkujúci tieto externé dátové zdroje. Nastavenie Počítačového programu 
môže úplne ovplyvniť funkcionalitu Počítačového programu požadovanú Nadobúdateľom a je tiež 
zodpovednosťou Nadobúdateľa, aby si správne nastavil počítačový program a toto správne 
nastavenie Počítačového programu udržoval. Zodpovednosť Poskytovateľa za predvolené 
nastavenie Počítačového programu a alebo priebežné nastavenie Počítačového programu musí byť 
výslovne písomne dojednaná a pokiaľ nie je, tak Nadobúdateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ 
nie je zodpovedný za prejavy Počítačového programu a ich dôsledky, pokiaľ ich mohli užívatelia 
Nadobúdateľa ovplyvniť svojou aktivitou či nastavením. 
  

10.3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nemôže poskytnúť záruku a taktiež zodpovednosť 
za správne fungovanie externých zdrojov dát a napojenie na externé zdroje dát a taktiež spracovanie, 
používanie a zobrazenie dát z externých zdrojov v Počítačovom programe, pretože tretie osoby 
poskytujúce externé zdroje dát neposkytujú záruky za správnosť, úplnosť, správnosť a prístupnosť 
jeho zdrojov dát. 
 

10.4. Zmluvné strany dojednávajú, že ak nie je výslovne písomne dojednané inak, tak Poskytovateľ 
nezodpovedá za právnu správnosť funkcionality obsiahnutú v Počítačovom programe, a to 
obzvlášť s ohľadom na možnosť užívateľského nastavenia napr. pri počítaní lehôt z hľadiska 
viacerých možných spôsobov počítania začiatku plynutia lehôt a viacerých výnimiek týkajúcich sa 
výpočtu konca týchto lehôt a je plne profesijne odbornou zodpovednosťou Nadobúdateľa, aby ak 
nie je dojednané výslovne písomne inak, kontroloval právnu správnosť a relevantnosť výstupov 
z Počítačového programu, ktorý nemôže nahradiť kontrolnú funkciu odborného personálu 
advokátskej kancelárie, pretože neobsahuje umelú inteligenciu. Nadobúdateľ sa zaväzuje dodržovať 
organizačné metodické postupy zaisťujúce kontrolné mechanizmy správnosti nastavenia a 
používania Počítačového programu a správnosti všetkých výstupov z Počítačového programu. 
Poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za vady Počítačového programu a ich prejavy a to nezávisle 
na tom, či Nadobúdateľ zaviedol riadne kontrolné mechanizmy alebo nezaviedol. Uvedené sa 



nedotýka zodpovednosti Poskytovateľa za riešenie riadne nahlásených vád počítačového programu 
podľa príslušných zmluvných dojednaní.   
 

10.5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Počítačový program  a jeho aktualizácie môžu obsahovať chyby, 
ktoré môžu spôsobiť vady Počítačového programu, pretože sa jedná o ľudské dielo. Ak nie je 
dojednané písomne inak, tak Poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za vady Počítačového 
programu, pretože Nadobúdateľ má vždy možnosť prístupu k jeho dátam zo zálohy Počítačového 
programu a / alebo má možnosť vykonať písomné podanie Slovenskou Poštou, a. s. alebo 
prostredníctvom systému dátových schránok v jeho webovom prostredí. Zodpovednosť 
Poskytovateľa vyplývajúca zo záväzku k odstráneniu podstatných vád týmto nie je dotknutá. 
Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že maximálna výška škody, za ktorú môže Poskytovateľ 
Nadobúdateľovi zodpovedať je limitovaná výškou uhradenej ceny za poskytnutie licencie. 
 

10.6. Ak nie je písomne výslovne dojednané inak alebo nevyplýva zo zhora uvedeného, že Poskytovateľ 
nemôže byť zodpovedný za nesprávne použitie Počítačového programu a / alebo fungovanie 
externých dátových zdrojov, tak vylučujú zmluvné strany zodpovednosť Poskytovateľa za vady a 
nesprávnosti Počítačového programu a pokiaľ nie je možné túto zodpovednosť vylúčiť, tak 
dojednávajú limitáciu zodpovednosti Poskytovateľa do výšky Nadobúdateľom uhradenej ceny za 
poskytnutie licencie .  

 
 

11. Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Tieto Technické podmienky je oprávnený Poskytovateľ meniť a dopĺňať v závislosti na 
technologickom vývoji a pokroku najmä u tretích strán. 
 

11.2. Tieto Technické podmienky sú platné odo dňa zverejnenia na stránke www.wolterskluwer.sk a sú 
zo dňa 2.1.2019 

 
 
V Bratislave, dňa 2.1.2019 

  
Wolters Kluwer SR s. r. o. 

Peter Trgala 
konateľ 

 


