SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K STANDARDNÍMU SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JEHO
PODPORY

mezi

SAP ČR, spol. s r.o.
Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 49713361
DIČ: CZ49713361
zastoupená paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 23228,
(dále jen „SAP“)

a

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE Odbor ekonomických systémů
Antoninska 1, 60190 Brno - stred
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Nabyvatel licence“)

Číslo, pod kterým je Nabyvatel licence evidován u SAP: 664846

1.

PREAMBULE

Společnost SAP a Nabyvatel licence tímto uzavírají smlouvu o poskytnutí licence k standardnímu software a
poskytování služeb jeho podpory („Licenční smlouva“), a to za dále uvedených podmínek.
2.

LICENCOVANÝ SOFTWARE A POPLATKY

Software licencovaný Nabyvateli licence na základě této smlouvy se skládá z komponent uvedených v Příloze
1, u kterých je uvedeno, že jsou licencované („Software“). Celková částka licenčních poplatků podle Přílohy 1
činí CZK 99.375,00.
3.

ÚZEMÍ

Celosvětově, přičemž platí omezení uvedená na adrese www.sap.com/company/licenses, která mohou být
příležitostně aktualizována.
4.

PODPORA SAP A SOUVISEJÍCÍ POPLATKY

Společnost SAP a Nabyvatel licence se dohodli, že pro software licencovaný na základě této smlouvy budou
poskytovány služby podpory SAP Enterprise Support, a to v souladu s Popisem služeb podpory SAP uvedeným
v Příloze 2 této smlouvy.
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Služby podpory SAP pro software licencovaný na základě této smlouvy budou poskytovány od prvního dne
kalendářního měsíce, který následuje po datu podpisu této smlouvy. První období služeb podpory SAP
představuje zbytek aktuálního kalendářního roku a celý další kalendářní rok (s výjimkou případů, kdy datum
účinnosti je 1. ledna příslušného kalendářního roku; v takovém případě skončí první období 31. prosince
příslušného kalendářního roku) („Počáteční období“). Po uplynutí Počátečního období, v souladu se smlouvou a
Popisem služeb podpory SAP, budou služby podpory SAP obnoveny na začátku každého kalendářního roku na
období dalšího jednoho roku. Poplatky za služby podpory SAP se platí čtvrtletně předem a jejich výše se
stanoví postupem uvedeným níže. Na poplatky za služby podpory SAP bude vystaven řádný daňový
doklad/faktura. Doklad bude vystaven prvního dne kalendářního čtvrtletí, kterého se poplatek za služby
podpory týká. Toto datum se považuje za datum zdanitelného plnění. Po uplynutí Počátečního období závisí
případné zvýšení poplatku za služby podpory SAP na tom, zda-li jsou ze strany Nabyvatele licence dodržovány
požadavky na expertní centrum zákazníka (COE), které jsou uvedeny v platném Popisu služeb podpory SAP.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
V případě, že společnost SAP v určitém roce nebo více letech nezvýší své poplatky, neznamená to, že se
tohoto práva vzdává. Poplatky za služby podpory SAP jsou fakturovány čtvrtletně, a to vždy k prvnímu dni
kalendářního čtvrtletí. Poplatky za služby podpory SAP, které jsou splatné před prvním dnem kalendářního
čtvrtletí, se fakturují v poměrné výši pro dané kalendářní čtvrtletí, kterého se týkají. Poplatky za služby
podpory SAP budou zvýšeny, jestliže budou poskytnuty další softwarové licence.
Řešení SAP Solution Manager Enterprise Edition je k dispozici všem zákazníkům, kteří využívají služeb podpory
SAP, a to v rozsahu podle platného Popisu služeb podpory SAP. V rámci portfolia produktů SAP
BusinessObjects se Řešení SAP Solution Manager Enterprise Edition v současnosti vztahuje pouze na vybrané
portfolio produktů SAP BusinessObjects. Zákazníci, kteří využívají služby podpory SAP, si musí nainstalovat
řešení Solution Manager a využívat jeho funkce (minimálně komponentu vzdálené podpory v případě, že
Nabyvatel licence Užívá pouze portfolio produktů SAP BusinessObjects) v případě, že alespoň jeden z portfolia
produktů SAP BusinessObjects je podporován ze strany SAP Solution Manager Enterprise Edition.

5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny poplatky jsou uvedeny v CZK. Ke všem cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty, pokud není
plnění od daně osvobozeno. Datum splatnosti je ve všech případech třicet (30) kalendářních dní od data
fakturace.
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6.

DODÁNÍ

Pokud Nabyvatel licence kupuje pouze dodatečné licence k již licencovanému Softwaru, žádný Software se
nedodává. Jestliže Software nebyl v minulosti licencován, dodá společnost SAP Software Nabyvateli licence
tak, že mu poskytne standardní programy a dokumentaci na disku nebo jiném datovém médiu a předá ho
obvyklému přepravci, kde jako dodací adresu použije adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (fyzické
dodání),
nebo
jej
zpřístupní
ke
stažení
prostřednictvím
extranetu
SAP
ServiceMarketplace
(http://service.sap.com/swdc) (elektronické dodání). Riziko ztráty přechází na Nabyvatele licence v okamžiku
fyzického nebo elektronického dodání.
Není-li dohodnuto jinak, společnost SAP dodá verzi softwaru, která je aktuální v okamžiku podpisu této
smlouvy. Nabyvatel licence souhlasí a bere na vědomí, že výpočet daně z přidané hodnoty podle platných
zákonů dané jurisdikce, za který odpovídá Nabyvatel licence, může být ovlivněn způsobem dodání softwaru (a
odpovídajících služeb podpory SAP) uvedeným v této smlouvě. Dodání Softwaru se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami SAP a společnost SAP nenese odpovědnost za prodlení nebo zabránění dodání z
důvodu uplatnění platných exportních zákonů.
Údaje pro přístup na webovou stránku http://service.sap.com/swdc, kde si Nabyvatel licence můžete stáhnout
licencovaný Software, jsou následující:
Jméno:
ID-uživatele (User ID):
Heslo (Passcode)*:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

* Toto heslo je iniciální heslo. V případě, že uživatel byl již přihlášen na SAP Support Portal a změnil si zde své
heslo, musí použít své vlastní heslo.
7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatním, touto smlouvou neupraveným, se smluvní vztah založený na základě této smlouvy řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami SAP („VOP“), všemi přílohami, na které VOP a/nebo tato smlouva
odkazují („Přílohy“), a příslušným dokumentem Podmínky používání softwaru SAP („Podmínky užití“), který
platí v okamžiku podpisu této smlouvy.
Kopie dokumentů jsou k dispozici na adrese www.sap.com/company/legal/index.epx a tvoří nedílnou součást této
smlouvy. Nabyvatel licence potvrzuje, že měl příležitost seznámit se s touto smlouvou, včetně VOP, všech
Příloh a Podmínek užití, a to ještě před plněním podle této smlouvy. Společnost SAP doporučuje Nabyvateli
licence, aby si vytiskl a uložil pro svou potřebu kopie platných VOP, Příloh a Podmínek užití.
V případě rozporu nebo nesouladu mezi ustanoveními jednotlivých součástí této Licenční smlouvy bude platit
následující pořadí: (i) číslované články této Licenční smlouvy, (ii) dodatky k této Licenční smlouvě, (iii) VOP,
(iv) příslušný Popis služeb podpory, (v) Podmínky užití.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem zveřejnění v
registru smluv. Zároveň se smluvní strany dohodly, že Nabyvatel licence učiní veškerá příslušná opatření a
kroky nezbytné ke zveřejnění této smlouvy podle příslušného právního předpisu (Zákon o registru smluv), a to
tak, aby došlo ke zveřejnění nejpozději do 31.1.2019, jinak smlouva pozbývá své platnosti.
Nabyvatel licence je stranou ve smyslu § 2 odst. 1) písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“).
Strany se dohodly, že v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 a odst.1 2 písm. b) Zákona o registru smluv
vylučují z uveřejnění celý výpočet poskytnuté slevy, stejně tak její výši a další údaje dle Přílohy č. 1, a to
vyjma údaje „Amount payable“, a zároveň vylučují z uveřejnění veškeré osobní údaje, které nejsou běžně
zjistitelné z veřejných zdrojů.
Zároveň výše poskytnuté slevy i způsob jejího výpočtu strany považují za obchodní tajemství společnosti SAP
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej
chránit. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě než
skutečnosti označené za obchodní tajemství v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství. Čl. 9.3 VOP se na tuto Licenční smlouvu nepoužije.
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Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je považováno za originál, a každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.
PLATNOST NABÍDKY: Tato nabídka platí do 31.1.2019, není-li využita Nabyvatelem licence dříve nebo
písemně prodloužena společností SAP.

Přijal:

Přijal:

SAP ČR, spol. s r.o.

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
Odbor ekonomických systémů

(SAP)

(Nabyvatel licence)

/SS1/

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozice: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozice: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Datum:

/SS2/

/ES2/

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno:

Pozice: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozice:

Datum:

Datum:
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PŘÍLOHA 1
LICENCOVANÝ SOFTWARE A POPLATKY
AMOUNT PAYABLE
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