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SDĚLENÍ K DOŽÁDÁNÍ 

Vážená paní předsedkyně, 

k dožádání Krajského soudu v Brně ze dne 9. 2. 2022 si dovolujeme sdělit následující. 

Veřejnou zakázku „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy“ (zveřejněné pod 
evidenčním číslem Z2019-023222 dne 12. 7. 2019 ve Věstníku veřejných zakázek) („Zakázka“) 
zadávané v otevřeném zadávacím řízení Ministerstvem dopravy („Zadavatel“) naše společnost SAP ČR, 
spol. s.r.o., IČ: 49713361 („SAP ČR“) nevede ve své evidenci. Důvody, proč tomu tak je, neumíme 
zpětně zjistit z důvodu, že pracovník, který v roce 2019 měl příslušnou oblast na starosti, u nás již 
nepracuje. 

Pokud jde o dotaz č. 1: „Byla by Vaše společnost na základě níže uvedených smluvních podmínek 
schopna, případně ochotna účastnit se zadávacího řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky? 
Pokud ne, sdělte prosím konkrétní důvody, proč se jí nezúčastnila (resp. které podmínky pro ni nebyly 
splnitelné a proč).“, naše odpověď je: 

SAP ČR by nemohl splnit podmínku vyžadovanou Zadavatelem „Zadavatel požadoval, aby licence  
k poptávanému autorskému dílu byla udělena jako nevýhradní a neomezená, s právem podlicence.“ 
SAP ČR je dceřinou společností výrobce software SAP SE, reg. č. HRB 719915, Německo, se kterým má 
uzavřenu distribuční smlouvu na prodej software a služeb SAP. Všeobecné smluvní podmínky SAP 
(„VOP“) neumožňují poskytnutí neomezené licence, ani umožnění poskytnutí podlicence. 

Čl. 2.2.2 VOP umožňuje následující užití software SAP: „Nabyvatel licence je oprávněn užívat Smluvní 
Software SAP pouze za účelem zpracování svých interních obchodních transakcí či transakcí 
svých Ovládaných společností. Nabyvatel licence má právo kopírovat Smluvní Software SAP pouze pro 
účely tohoto licencovaného užití. Veškerá další práva, zejména distribuce Software SAP, včetně (bez 
omezení) pronájmu, překladu, zdokonalování a programování, a zpřístupnění Software SAP pro 
veřejnost, náležejí výhradně společnosti SAP. Nabyvatel licence není oprávněn používat Smluvní 
Software SAP pro outsourcing procesů nebo k provozování výpočetních středisek u jiných osob než jeho 
Ovládaných společností, ani používat Smluvní Software SAP pro školení osob, které nejsou zaměstnanci 
Nabyvatele licence nebo zaměstnanci jeho Ovládaných společností.“ 

Pokud jde o dotaz č. 2: „Jste-li výrobcem software, uveďte, zda umožňujete nezávislým obchodním 
partnerům upravovat Váš proprietární software (nikoliv pouze na zakázku vytvořené úpravy či 



 

 

dodatečně programované moduly v rámci konkrétní zakázky). V případě, že nejste výrobcem software, 
sdělte prosím soudu, zda jako nezávislý obchodní partner máte oprávnění upravovat proprietární 
software určitého výrobce (případně jakého).“, naše odpověď je: 

SAP ČR distribuuje software SAP v binární (spustitelné) formě  a neumožňuje provádět změny takového 
software. K takovému software SAP ČR neposkytuje zdrojové kódy ani koncepční materiály. Na druhou 
stranu část funkcionalit software SAP je skriptována v jazyce ABAP a tyto zdrojové kódy jsou přímo 
zobrazitelné, editovatelné a spustitelné v rámci binární distribuce software SAP. Modifikace funkcionalit 
v jazyce ABAP je možná (technicky i smluvně), ovšem výlučně při respektování omezení, vyplývajících 
zejména z čl. 2.3 VOP, především, že nelze poskytnout licenci / podlicenci k takové modifikaci třetím 
osobám. 

Výše uvedené požadavky Zadavatele by byly pro SAP ČR limitující z pohledu toho, co může na základě 
VOP definovaných výrobcem software SAP SE, poskytnout dále svým zákazníkům. 

 

S úctou 

 

SAP ČR, spol. s r.o. 

Hana Součková, jednatelka 
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