SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCe K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY
Všeobecné podmínky
(„VOP“)
1.
DEFINICE
1.1
„P ídavný modul“ znamená jakýkoliv produkt vývoje využívající rozhraní API spole nosti SAP, který p idává nové a nezávislé
funkce, ale nem ní stávající funkcionalitu Softwaru SAP.
1.2
„API“ znamená programovací rozhraní aplikace a další softwarový kód spole nosti SAP umož ující jiným softwarovým
produkt m komunikaci se Softwarem SAP nebo jeho volání (nap íklad SAP Enterprise Services, rozhraní BAPI, Idoc, RFC a ABAP
nebo jiné objekty typu user-exit).
1.3
„Ovládaná spole nost“ znamená jakoukoliv právnickou osobu v rámci daného Území, v níž je Nabyvatel licence držitelem více
než padesáti procent (50 %) akcií nebo hlasovacích práv. Každá taková právnická osoba bude považována za Ovládanou spole nost
pouze po dobu trvání výše uvedeného podílu. Nabyvatel licence musí prokázat, že taková spole nost je Ovládanou spole ností, do
iceti (30) kalendá ních dn od doru ení opodstatn ného požadavku spole nosti SAP.
1.4
„Obchodní partner“ znamená právnickou osobu, která vyžaduje p ístup k Softwaru v souvislosti s vnit ní obchodní
Nabyvatele licence, jako jsou zákazníci, distributo i nebo dodavatelé Nabyvatele licence.
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1.5
„D
rné informace“ znamenají ve vztahu ke spole nosti SAP všechny informace, které spole nost SAP chrání proti
neomezenému zve ejn ní, zejména pak: (a) Software, Dokumentace a ostatní Materiály spole nosti SAP v etn následujících
informací o Softwaru: (i) po íta ový software (zdrojové kódy a strojové kódy), programovací techniky a principy, zp soby
zpracování, systémové návrhy za len né do Softwaru; (ii) výsledky výkonnostních test , p íru ky, výpisy program , struktury dat,
vývojové diagramy, logické diagramy, specifikace funkcí, formáty soubor a (iii) objevy, vynálezy, principy, návrhy, vývojové
diagramy, Dokumentace, specifikace produkt , specifikace programovacích rozhraní aplikace, techniky a procesy vztahující se k
Softwaru; (b) výzkum a vývoj nebo pr zkum spole nosti SAP; (c) nabídky produkt , partne i vytvá ející obsah, ceny produkt ,
dostupnost produkt , technické výkresy, algoritmy, procesy, nápady, techniky, vzorce, data, schémata, obchodní tajemství, knowhow, vylepšení, marketingové plány, p edpov di a strategie a (d) všechny informace týkající se jakýchkoliv t etích stran (které byly
poskytnuty spole nosti SAP pod podmínkou p íslušné povinnosti zachovat d
rnost v i takové t etí stran .) Pokud jde o
Nabyvatele licence, znamená termín „D
rné informace“ veškeré informace, které Nabyvatel licence chrání proti neomezenému
zve ejn ní a které (i) v p ípad jejich existence ve hmatatelné form Nabyvatel licence z eteln ozna í jako d
rné nebo jím
vlastn né v okamžiku, kdy je p edává a (ii) v p ípad jejich existence v nehmotné form (v etn ústního a vizuálního sd lení)
Nabyvatel licence ozna í jako d
rné v okamžiku p edání, shrne D
rné informace písemn a doru í toto shrnutí do t iceti (30)
kalendá ních dn od každého takového p edání.
1.6
„Dokumentace“ znamená dokumentaci spole nosti SAP, která je dodávána nebo zp ístup ována Nabyvateli licence spole
Softwarem podle této Smlouvy.
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1.7
„Práva duševního vlastnictví“ znamená patenty jakéhokoliv typu, práva k návrh m, funk ní modely nebo jiná podobná práva k
vynález m, autorská práva, práva na použití návrhu, obchodní tajemství a práva na utajení, ochranné známky, obchodní firmy a
ochranné známky služeb a jakákoliv jiná práva k nehmotnému vlastnictví v etn p ihlášek a registrací výše uvedených p ípad v
kterékoliv zemi vyplývající z právního ádu nebo zvykového práva nebo ze smlouvy bez ohledu na to, zda byla zdokonalena, existují
nebo budou podána, vydána i získána.
1.8
„Modifikace“ znamená (i) zm nu v dodaném zdrojovém kódu nebo metadatech; nebo (ii) jakýkoliv vývoj jiný, než je zm na
dodaného zdrojového kódu nebo metadat, která p izp sobuje, vylepšuje nebo m ní stávající funk nosti Softwaru, zejména vytvo ení
jakýchkoliv nových programovacích rozhraní aplikace, alternativních uživatelských rozhraní nebo rozší ení datových struktur
spole nosti SAP; nebo (iii) jakoukoliv jinou zm nu Softwaru (krom P ídavných modul ) využívající nebo za le ující jakýkoliv
Materiál spole nosti SAP (definovaný níže).
1.9
„Materiály spole nosti SAP“ znamená jakýkoliv software, programy, nástroje, systémy, data nebo jiné materiály poskytnuté
spole ností SAP Nabyvateli licence p ed uzav ením této Smlouvy nebo v pr
hu pln ní dle této Smlouvy, zejména pak Software a
Dokumentaci i veškeré informace, materiály nebo zp tnou vazbu poskytnutou Nabyvatelem licence spole nosti SAP ve vztahu k
Softwaru a Dokumentaci.
1.10 „Podpora SAP“ znamená aktuální nabídku služeb podpory spole nosti SAP, která byla dána k dispozici Nabyvateli licence tak,
jak je uvedeno v platném popisu služeb podpory SAP, který tvo í nedílnou sou ást této Smlouvy.
1.11 „Software“ znamená (i) všechny softwarové produkty licencované Nabyvateli licence podle této Smlouvy, jak je specifikováno
v p íslušných Formulá ích objednávky softwaru tak, jak je vyvíjí spole nost SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited a/nebo
jimi ovládané spole nosti nebo pro n a jak jsou dodány Nabyvateli licence podle této Smlouvy; (ii) jakákoliv nová vydání (“release”)
téhož dostupná v rámci neomezené dodávky podle p íslušné smlouvy o podpo e a (iii) jakékoliv úplné nebo áste né kopie výše
uvedeného. Popis produktu v dokumentaci pevn definuje funk ní vlastnosti Softwaru dodaného spole ností SAP. Spole nost SAP
není vázána žádnou jinou povinností ve vztahu k jakékoli jiné vlastnosti. Nabyvatel licence zejména nebude odvozovat žádnou
takovou povinnost z jiných publikovaných popis nebo reklam Softwaru spole nosti SAP s výjimkou p ípad , kdy spole nost SAP
takovou jinou vlastnost výslovn písemn potvrdila.
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1.12 „Formulá objednávky softwaru“ znamená objednávkový formulá pro Software a související Podporu spole nosti SAP
objednanou Nabyvatelem licence, v etn informací o Softwaru, Podpo e SAP, poplatcích a dalších informací nezbytných k dodání
takových položek Nabyvateli licence.
1.13

„Území“ znamená území uvedené ve Formulá i objednávky softwaru.

1.14 „Software t etí strany“ znamená (i) všechny softwarové produkty a veškerý obsah licencovaný Nabyvateli licence podle této
Smlouvy, jak je uvedeno v p íslušném Formulá i objednávky softwaru, pokud byl takový produkt nebo obsah vyvinutý spole ností
jinou než SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited nebo jakoukoliv jejich ovládanou spole ností, a dodané Nabyvateli licence
podle této Smlouvy; (ii) veškerá nová vydání téhož dostupná v rámci neomezené dodávky podle p íslušného popisu služeb Podpory
SAP a (iii) jakékoliv úplné nebo áste né kopie výše uvedeného.
1.15 „Užití“ znamená aktivaci zpracovatelských funkcí Softwaru, na tení, spušt ní, p ístup, využívání Softwaru nebo zobrazení
informací pomocí t chto funkcí.
2.
UD LENÍ LICENCE
2.1
Licence.
2.1.1
Za p edpokladu, že Nabyvatel licence dodrží všechny podmínky této Smlouvy, ud luje mu spole nost SAP nevýhradní
trvalou licenci (s výjimkou licencí založených na pravidelné platb ) k Užití Softwaru, Dokumentace a dalších Materiál spole nosti
SAP ve specifikovaných umíst ních v rámci Území za ú elem provozování interní obchodní innosti (v etn zákaznické záložní kopie a
pasivního obnovení po havárii) Nabyvatele licence a jeho Ovládaných spole ností a za ú elem poskytování interního školení a
testování pro tyto vnit ní obchodní innosti, jak je dále uvedeno ve Formulá i objednávky softwaru, pokud nebude Smlouva
vypov zena v souladu s oddílem 5 této Smlouvy. Tato licence výslovn zakazuje Nabyvateli licence následující innosti (krom
jiných): (i) užívat Materiály spole nosti SAP k poskytování služeb t etím stranám (nap . outsourcing podnikových proces , aplikace
servisní kancelá e nebo školení) s výjimkou Ovládaných spole ností (podle oddílu 2.2); (ii) pronajímat, p
ovat, dále prodávat,
sublicencovat nebo jinak distribuovat Materiály spole nosti SAP s výjimkou distribuce Ovládaným spole nostem (podle oddílu 2.2);
(iii) distribuovat nebo publikovat softwarové klí e; (iv) jakkoliv Užívat nebo se odvolávat na Materiály spole nosti SAP s výjimkou
ípad , kdy to podmínky této Smlouvy výslovn povolují; (v) užívat jiné softwarové sou ásti než ty, které jsou výslovn uvedeny ve
Formulá i objednávky softwaru, a to ani v p ípad , kdy je technicky možné, že má Nabyvatel licence p ístup k jiným softwarovým
sou ástem. Obchodní partne i mohou Užívat Software pouze prost ednictvím p ístupu p es obrazovku a výhradn ve spojení s Užitím
pro Nabyvatele licence a nesm jí Užívat Software k provozování žádné vlastní obchodní innosti.
2.1.2 Nabyvatel licence souhlasí, že bude instalovat Software pouze na jím definovaných za ízeních výpo etní techniky (nap íklad na
pevné disky a procesory), která byla p edem písemn schválena spole ností SAP nebo jiným zp sobem oficiáln oznámena
ve ejnosti jako vhodná k Užití nebo spolupráci se Softwarem (dále „Ur ená jednotka“) a která jsou umíst na v prostorách Nabyvatele
licence a jsou v jeho p ímém vlastnictví. V p ípad písemného souhlasu spole nosti SAP mohou být za ízení výpo etní techniky
rovn ž umíst na v objektu Ovládané spole nosti a být v p ímém vlastnictví této Ovládané spole nosti. Nabyvatel licence musí být
držitelem požadovaných licencí, jak je uvedeno v Podmínkách použití, pro všechny jednotlivce Užívající Software v etn zam stnanc
nebo zástupc Ovládaných spole ností nebo Obchodních partner . Užití se m že uskute ovat prost ednictvím rozhraní dodaného se
Softwarem nebo jako jeho sou ást, prost ednictvím rozhraní Nabyvatele licence nebo t etí strany nebo jiného zprost edkujícího
systému. Obdrží-li Nabyvatel licence licencovaný Software, který je náhradou d íve licencovaného Softwaru, kon í podle této
Smlouvy jeho práva k d íve licencovanému Softwaru v okamžiku nasazení náhradního Softwaru k Užití v produktivních systémech.
Sou asn bude Nabyvatel licence postupovat ohledn takového d íve licencovaného Softwaru podle oddílu 5.2 této Smlouvy.
2.1.3
Podmínky této Smlouvy vztahující se na „Software“ platí pro Software t etích stran krom
dokumentu o právech k užívání Softwaru (Podmínkách použití).
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2.2
Užití Ovládanou spole ností. Nabyvatel licence m že rovn ž Užívat Software, Dokumentaci a další Materiály spole nosti SAP k
provozování vnit ní obchodní innosti jeho Ovládané spole nosti, jak je povoleno v oddílu 2.1.1. Má-li Nabyvatel licence Ovládanou
spole nost nebo dce inou spole nost se samostatnou smlouvou k Softwaru nebo podpo e spole nosti SAP uzav enou se spole ností
SAP AG, n kterou z Ovládaných spole ností SAP AG (v etn spole nosti SAP) nebo s jiným distributorem Softwaru SAP, nebude
Software Užíván k provozování obchodní innosti takovéto Ovládané spole nosti ani dce iné spole nosti a takováto Ovládaná
spole nost i dce iná spole nost neobdrží žádné služby podpory podle této Smlouvy, a to ani v p ípad , že by skon ila platnost
takové samostatné smlouvy nebo smlouva byla ukon ena, nedohodnou-li se smluvní strany písemn jinak.
2.3
Služby outsourcingu. Nabyvatel licence smí s písemným svolením spole nosti SAP dovolit poskytovatel m služeb p ístup k
Softwaru výhradn za ú elem poskytování služeb správy za ízení, implementace, systém , správy aplikací nebo obnovení po havárii
pro Nabyvatele licence v souvislosti s jeho obchodní inností, pro kterou byl tento Software licencován za p edpokladu, že: (i)
Nabyvatel licence a poskytovatel takových služeb spolu uzav ou písemnou dohodu, která obsahuje ustanovení požadující od
poskytovatele služeb dodržení podmínek této Smlouvy, zejména pak nezve ejn ní D
rných informací spole nosti SAP; (ii)
Nabyvatel licence musí mít požadované licence, jak je uvedeno v podmínkách Užití, pro všechny zam stnance poskytovatele t chto
služeb oprávn né k p ístupu k Softwaru; (iii) poskytovatel služeb bude moci Užívat Software pouze k instalaci a konfiguraci Softwaru
v souladu s obchodní inností Nabyvatele licence, jak je uvedeno v této Smlouv (nebo v p ípad dodavatele služeb obnovy po
havárii pouze k poskytování služeb obnovení po havárii); (iv) za žádných okolností nesmí takový poskytovatel služeb Užívat Software
k provozování nebo poskytování zpracovatelských služeb Nabyvateli licence ani žádné jiné stran , nebo v souvislosti s vlastní
obchodní inností takového poskytovatele služeb; (v) Nabyvatel licence bude odpov dný za další Software, nástroje pro migraci nebo
Software t etí strany pot ebný k uskute
ní tohoto p echodu a (vi) Nabyvatel licence výslovn souhlasí, že odškodní spole nost
SAP, její p edstavitele, zam stnance, zástupce a subdodavatele v p ípad vzniku jakýchkoliv nárok , závazk , ztrát, škod a náklad
(v etn p im ených honorá
právních zástupc ), kterou mohou spole nosti SAP vzniknout v d sledku porušení podmínek této
Smlouvy poskytovatelem služeb. Pokud o to spole nost SAP požádá, poskytne Nabyvatel licence spole nosti SAP písemné potvrzení,
že položky (i)–(iv) jsou spln ny.
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2.4 Licen ní klí e. Spole nost SAP si vyhrazuje právo omezit Užití Softwaru pomocí licen ních klí
s maximální dobou platnosti jeden
(1) rok na licen ní klí s tím, že nové licen ní klí e budou poskytovány Nabyvateli licence podle výsledku hodnocení pln ní závazk
popsaných v této Smlouv Nabyvatelem licence, které provede spole nost SAP.
3.
OV ENÍ. Spole nosti SAP bude umožn no kontrolovat (alespo jednou ro
v souladu se standardními postupy spole nosti
SAP, které mohou zahrnovat kontrolu na míst nebo vzdáleným zp sobem) Užití Materiál spole nosti SAP. Nabyvatel licence
poskytne p i provád ní kontrol p im enou sou innost. Pokud kontrola odhalí, že (i) Nabyvatel licence neuhradil licen ní poplatky
nebo poplatky za Podporu SAP v plné výši nebo že (ii) Nabyvatel licence Užívá Software nad rámec úrovní nebo množství licencí
uvedených ve Formulá i objednávky Softwaru, uhradí Nabyvatel licence tyto neuhrazené poplatky nebo poplatky za takové nadm rné
užívání podle ceníku a podmínek spole nosti SAP pro Software a Podporu SAP platných v dob kontroly a Nabyvatel licence zašle
dodate ný Formulá objednávky softwaru v souladu s podmínkami této Smlouvy, aby pokryl požadované licence na veškeré
dodate né množství nebo úrovn . P im ené náklady na kontrolu spole nosti SAP hradí Nabyvatel licence v p ípad , že kontrolou
bude zjišt no využití nad rámec licencovaného množství nebo úrovn . Spole nost SAP si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s
nedostate
uhrazenými poplatky za licenci nebo Podporu SAP Nabyvatelem licence a využívání nad rámec licencovaného množství
a úrovn .
4.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1
Poplatky. Nabyvatel licence zaplatí spole nosti SAP licen ní poplatky za Software a poplatky za Podporu SAP podle podmínek
íslušného Formulá e objednávky softwaru. Veškeré poplatky nezaplacené v dob splatnosti budou zvýšeny o úrok ve výši 3M
PRIBOR + 8% ro
, p emž však nep ekro í maximální ástku povolenou zákonem. Licen ní poplatky zahrnují náklady na prvotní
dodání a balné v p ípad fyzické dodávky. V p ípad elektronického dodání spole nost SAP zp ístupní na vlastní náklady Software ke
stažení ze sít a Nabyvatel licence nese náklady na stažení Softwaru.
4.2
Dan . Poplatky a jiné platby popsané v této Smlouv nezahrnují dan , a už federální, státní, místní, prodejní, z p idané
hodnoty, ze zboží a služeb, zahrani ní srážkové, z užití, majetku, spot ební, servisní ani jim podobné, vybírané nyní nebo v budoucnu
(dále “Da ”). Dan budou ú továny Nabyvateli licence. Veškerá platná povolení k p ímé platb nebo platná osv
ení o osvobození
od dan musí být p edložena spole nosti SAP p ed realizací této Smlouvy. Bude-li spole nost SAP nucena zaplatit Dan , bude jí
Nabyvatel licence tyto ástky refundovat. Nabyvatel licence tímto souhlasí, že odškodní spole nost SAP za jakékoliv Dan a
související náklady, úroky a penále zaplacené nebo dlužné spole ností SAP.
5.
PLATNOST
5.1.
Platnost Smlouvy. Tato Smlouva a licence ud lená na jejím základ nabývá ú innosti ode dne stanoveného v p íslušném
Formulá i objednávky softwaru a z stává v platnosti, pokud nebude ukon ena p i nejbližším výskytu jedné z následujících možností:
(i) t icet dn poté, co Nabyvatel licence p edá spole nosti SAP písemnou výpov
této Smlouvy z jakéhokoliv d vodu, ale pouze po
zaplacení všech dlužných licen ních poplatk a poplatk za Podporu SAP; (ii) t icet dn poté, co spole nost SAP p edá Nabyvateli
licence písemnou výpov
této Smlouvy z d vodu závažného porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy Nabyvatelem licence
(krom porušení povinností Nabyvatele licence podle oddíl 6, 10 nebo 11, jejichž porušení má za následek okamžité ukon ení),
etn více než t icetidenního zpožd ní v platb dlužných ástek Nabyvatelem licence podle této Smlouvy, s výjimkou p ípadu, kdy
Nabyvatel licence napravil porušení b hem této lh ty t iceti dní a spole nost SAP výpov
vzala zp t; (iii) ihned, pokud Nabyvatel
licence oznámí úpadek, dostane se do platební neschopnosti nebo postoupí aktiva ve prosp ch v itel . Pro vylou ení veškerých
pochybností se bude ukon ení Smlouvy p ísn vztahovat na všechny licence podle této Smlouvy, jejích dodatk , p íloh, dopl
a
objednávkových dokument ; áste né ukon ení Smlouvy Nabyvatelem licence není povoleno, a to ve vztahu k jakékoliv ásti
Smlouvy a jejích dodatk , p íloh, dopl
a objednávkových dokument .
5.2
Povinnosti p i ukon ení platnosti Smlouvy. P i jakémkoliv ukon ení této Smlouvy musí Nabyvatel licence a jeho Ovládané
spole nosti neprodlen p estat Užívat veškeré Materiály spole nosti SAP a D
rné informace. Do t iceti (30) dn po ukon ení je
Nabyvatel licence povinen nenávratn zni it nebo na základ žádosti spole nosti SAP vrátit spole nosti SAP všechny kopie Materiál
aD
rných informací spole nosti SAP ve všech formách s výjimkou p ípad , kdy je ze zákona povinen uchovat je po delší dobu; v
tom p ípad k vrácení nebo zni ení musí dojít na konci tohoto období. Nabyvatel licence musí potvrdit spole nosti SAP písemn , že
splnil své povinnosti podle tohoto oddílu 5.2. Nabyvatel licence se zavazuje potvrdit písemn spole nosti SAP, že on i všechny jeho
Ovládané spole nosti provedli p edešlé kroky. Platnost oddíl 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4, 12.5, 12.6 a 12.8 p etrvá i po
ukon ení Smlouvy. V p ípad jakéhokoliv ukon ení této Smlouvy nemá Nabyvatel licence nárok na vrácení žádných plateb jím
provedených. Ukon ení nezbavuje Nabyvatele licence povinnosti zaplatit dosud nezaplacené poplatky.
6.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
6.1
Vyhrazení práv. Materiály spole nosti SAP a veškerá Práva duševního vlastnictví obsažená v t chto Materiálech jsou
výhradním vlastnictvím spole nosti SAP, SAP AG (mate ská spole nost spole nosti SAP) nebo jejich poskytovatel licencí, s výhradou
práv výslovn ud lených Nabyvateli licence v oddílech 2 a 6.3 této Smlouvy. Krom práv uvedených v oddílu 6.3 není Nabyvateli
licence dovoleno m nit nebo jinak vytvá et díla odvozená od Softwaru. Každé takové neoprávn né dílo vyvinuté Nabyvatelem licence
a veškerá práva duševního vlastnictví v n m obsažená budou výhradním vlastnictvím spole nosti SAP nebo SAP AG.
6.2
Ochrana práv. Nabyvatel licence nesmí žádným zp sobem kopírovat, p ekládat, p evád t a dekompilovat ani vytvá et nebo
se pokoušet o vytvo ení zdrojového kódu ze strojového kódu Softwaru. Zp tné inženýrství Softwaru a jiných Materiál spole nosti
SAP je zakázáno. Nabyvatel licence je oprávn n zálohovat data v souladu s dobrou praxí informa ních technologií a za tímto ú elem
vytvá et pot ebné záložní kopie Softwaru. Záložní kopie na p enosných discích i jiných datových nosi ích musí být ozna eny jako
záložní kopie a opat eny stejným upozorn ním na autorská práva a autorství jako originální disky nebo jiné nosi e dat. Nabyvatel
licence nesmí m nit ani odstra ovat upozorn ní na autorská práva a autorství spole nosti SAP.
6.3

Modifikace/P ídavné moduly.

6.3.1 Za podmínek uvedených v této Smlouv m že Nabyvatel licence provád t Modifikace nebo vytvá et P ídavné moduly Softwaru
na podporu povoleného Užití podle této Smlouvy a bude moci Užívat tyto Modifikace a P ídavné moduly se Softwarem v souladu s
licencí ud lenou k Softwaru, jak je stanoveno v oddílu 2.1.1 této Smlouvy. Nabyvatel musí p ed provedením Modifikací nebo
ídavných modul provést p íslušnou registraci u spole nosti SAP. Veškeré Modifikace a všechna práva s nimi spojená budou
rný materiál spole nosti SAP
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výhradním vlastnictvím spole ností SAP a SAP AG. Všechny P ídavné moduly vyvinuté spole ností SAP (a už nezávisle nebo spole
s Nabyvatelem licence) a všechna práva s nimi spojená budou výhradním vlastnictvím spole ností SAP a SAP AG. Nabyvatel licence
souhlasí, že vytvo í dokumenty p im en nezbytné k zabezpe ení výše uvedených práv spole nosti SAP. Všechny P ídavné moduly
vyvinuté Nabyvatelem licence nebo z jeho pov ení bez ú asti spole nosti SAP („P ídavný modul Nabyvatele licence“) a všechna
práva s nimi související jsou výhradním vlastnictvím Nabyvatele licence a budou podléhat práv m spole nosti SAP na Software za
edpokladu, že Nabyvatel licence nebude takové P ídavné moduly prodávat, uvád t na trh, distribuovat, licencovat, poskytovat k
nim licence, p evád t je, postupovat nebo jinak s nimi nakládat. Spole nost SAP si vyhrazuje právo samostatn vyvíjet své vlastní
Modifikace nebo P ídavné moduly k Softwaru a Nabyvatel licence souhlasí, že nepodnikne žádné kroky, které by omezily prodej,
postoupení práv, poskytování licencí nebo Užití jejího vlastního Softwaru, Modifikací nebo P ídavných modul .
6.3.2 Jakákoliv Modifikace vyvinutá Nabyvatelem licence nebo jeho jménem bez ú asti spole nosti SAP nebo P ídavný modul
Nabyvatele licence nesmí (za dalších zde uvedených omezení): umožnit obejít jakákoliv omezení stanovená v této Smlouv nebo se
takovým omezením vyhnout, nebo poskytovat Nabyvateli licence p ístup k Softwaru, na který nemá p ímou licenci; povolit
hromadnou extrakci dat ze Softwaru do jakéhokoliv softwaru, který není poskytován spole ností SAP v etn Užití, ukládání zm n
nebo jiného zpracování dat v softwaru, který nepochází od spole nosti SAP; nep im en poškodit, zhoršit nebo snížit výkon nebo
bezpe nost Softwaru; reprodukovat nebo poskytovat informace o softwarových licen ních podmínkách spole nosti SAP, Softwaru
nebo jakékoliv jiné informace týkající se produkt SAP.
6.3.3 Nabyvatel licence se zavazuje jménem svým i svých nástupc neuplat ovat v i spole nosti SAP nebo jejím p idruženým
spole nostem ani v i jejich prodejc m, distributor m, dodavatel m, obchodním partner m a zákazník m práva na žádné Modifikace
vyvinuté Nabyvatelem licence nebo jeho jménem bez ú asti spole nosti SAP ani práva na P ídavné moduly Nabyvatele licence, ani
žádnou jinou funkcionalitu Softwaru SAP p ístupnou pomocí takové Modifikace vyvinuté Nabyvatelem licence nebo jeho jménem bez
asti spole nosti SAP nebo P ídavného modulu Nabyvatele licence.
7.
ZÁRUKA VÝKONU
7.1
Záruka. Spole nost SAP zaru uje, že Software bude v podstatných rysech odpovídat specifikaci obsažené v Dokumentaci po
dobu šesti m síc od dodání („Záru ní doba“). Záruka neplatí v p ípad , že: (i) Software není Užíván v souladu s Dokumentací; nebo
(ii) závada je zp sobena Modifikací nebo P ídavným modulem (s výjimkou Modifikace nebo P ídavného modulu provedeného
spole ností SAP, které jsou poskytnuty prost ednictvím Podpory SAP nebo v rámci záruky) nebo Softwarem Nabyvatele licence i
etí strany. Spole nost SAP nezaru uje, že Software bude fungovat bez p erušení nebo že bude bez drobných vad nebo chyb, které
nemají podstatný vliv na výkon, ani že návrh aplikací obsažených v Softwaru splní všechny obchodní požadavky Nabyvatele licence.
Za p edpokladu, že Nabyvatel licence doru í spole nosti SAP písemné oznámení s konkrétním popisem neshody Softwaru v rámci
Záru ní doby a spole nost SAP potvrdí existenci takové neshody, spole nost SAP podle svého uvážení: a) opraví nebo nahradí
nevyhovující Software nebo b) vrátí licen ní poplatky zaplacené za p íslušný nevyhovující Software vým nou za vrácení tohoto
nevyhovujícího Softwaru. Toto je jediný a výhradní opravný prost edek podle této záruky.
7.2
Výslovné odmítnutí záruky. SPOLE NOST SAP A POSKYTOVATELÉ JEJÍCH LICENCÍ VYLU UJÍ VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ I
ML KY P EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA PAK ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL KROM
ÍPADU, ŽE ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NELZE PLATN VYLOU IT.
8.
ODŠKODN NÍ
8.1 Zasahování do cizích práv a obhajoba Nabyvatele licence. V rámci Záru ní doby platí pro p ípad zasahování do práv následující
zásady: Spole nost SAP bude hájit Nabyvatele licence proti nárok m v i n mu vzneseným v daném Území libovolnou t etí stranou,
která by prohlašovala, že Užití Softwaru Nabyvatelem licence podle podmínek této Smlouvy p ímo zasahuje do jejích práv nebo
edstavuje neoprávn né užití patentového nároku, autorského práva nebo práva k obchodnímu tajemství, a spole nost SAP zaplatí
ípadnou kone nou náhradu škody uplatn nou v i Nabyvateli licence (nebo ástku jakéhokoliv vyrovnání, do n hož spole nost SAP
vstoupí) související s takovým nárokem. Tato povinnost spole nosti SAP neplatí, pokud údajné zasahování do cizích práv nebo
neoprávn né užití vyplývá z Užití Softwaru ve spojení s jakýmkoliv jiným Softwarem nebo jinou než Ur enou jednotkou, z nevyužití
aktualizace poskytnuté spole ností SAP, pokud by takové zasahování do cizích práv nebo neoprávn né užití mohlo být užitím této
aktualizace odvráceno, nebo z nelicencovaných inností. Tato povinnost spole nosti SAP také neplatí, pokud Nabyvatel licence takový
nárok neoznámí v as písemn spole nosti SAP. Spole nost SAP je oprávn na pln
ídit obhajobu i vyrovnání takového nároku za
edpokladu, že takové vyrovnání nebude zahrnovat finan ní závazek Nabyvatele licence. V p ípad , že Nabyvatel licence odmítne
obhajobu nabídnutou spole ností SAP nebo jinak neposkytne pov enému zástupci spole nosti SAP plnou kontrolu nad obhajobou,
zprostí tím Nabyvatel spole nost SAP povinností podle tohoto oddílu 8.1. Nabyvatel licence musí pln spolupracovat p i obhajob
proti takovému nároku a m že vyslat na své vlastní náklady svého právního zástupce p im en p ijatelného pro spole nost SAP.
Spole nost SAP si výslovn vyhrazuje právo zastavit obhajobu proti jakémukoliv nároku v p ípad , že Software již údajn nezasahuje
do cizích práv nebo není neoprávn
užíván, nebo za takový není t etí stranou považován. Spole nost SAP smí vypo ádat jakýkoliv
takový nárok tak, že nahradí Software alternativním rovnocenným Softwarem nezasahujícím do cizích práv a podp rnou
dokumentací. Nabyvatel licence nesmí provád t žádné kroky v reakci na jakékoliv zasahování do cizích práv a neoprávn né užívání
nebo údajné zasahování do cizích práv a neoprávn né užívání Softwaru, které by poškozovaly práva spole nosti SAP.
8.2
USTANOVENÍ TOHOTO ODDÍLU 8 P EDSTAVUJE VÝHRADNÍ A ÚPLNOU ODPOV DNOST SPOLE NOSTI SAP A JEJÍCH
POSKYTOVATEL
LICENCÍ V I NABYVATELI LICENCE A JE JEDINOU NÁHRADOU NABYVATELE LICENCE, POKUD JDE O
ZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV A NEOPRÁVN NÉ UŽITÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ T ETÍ STRANY.
9.
OMEZENÍ ODPOV DNOSTI
9.1
Vylou ení odpov dnosti. Spole nost SAP a její poskytovatelé licencí neponesou odpov dnost podle této Smlouvy (i) v p ípad ,
že Software není užíván v souladu s Dokumentací; nebo (ii) v p ípad , že vady i nedostatky jsou zp sobeny Nabyvatelem licence,
Modifikací i P ídavným modulem (s výjimkou Modifikace nebo P ídavného modulu spole nosti SAP, které byly poskytnuty
prost ednictvím Podpory SAP nebo v rámci záruky) nebo softwarem t etí strany. SPOLE NOST SAP A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ
NENESOU ODPOV DNOST ZA NÁROKY A ŠKODY VZNIKLÉ ZE SVÉ PODSTATY NEBEZPE NÝM UŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO
SOFTWARU T ETÍ STRANY LICENCOVANÉHO NA ZÁKLAD TÉTO SMLOUVY.
rný materiál spole nosti SAP
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9.2
Vylou ení náhrady škod, omezení odpov dnosti. BEZ OHLEDU NA TO, CO JE STANOVENO JINDE V TÉTO SMLOUV , KROM
ŠKOD VZNIKLÝCH NEOPRÁVN NÝM POUŽITÍM NEBO ZVE EJN NÍM D
RNÝCH INFORMACÍ NEBO V D SLEDKU SMRTI I ZRAN NÍ
VZNIKLÝCH HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM ZAVIN NÍM, NEPONESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA POVAHU
JAKÉHOKOLI NÁROKU SPOLE NOST SAP ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ANI NABYVATEL LICENCE ODPOV DNOST V I SOB
NAVZÁJEM ANI V I JINÉ PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOB ZA JAKÉKOLI ŠKODY P ESAHUJÍCÍ ZAPLACENÉ LICEN NÍ POPLATKY
ZA SOFTWARE, KTERÝ ŠKODY P ÍMO ZP SOBIL, ANI ODPOV DNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEP ÍMÉ ŠKODY,
ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO OBCHODNÍHO ZISKU, P ERUŠENÍ PRÁCE, ZTRÁTU DAT, SELHÁNÍ NEBO PORUCHU PO ÍTA ,
POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, SOUDNÍ VÝLOHY NEBO SANK NÍ NÁHRADY ŠKODY. Ustanovení této Smlouvy d lí rizika mezi
spole nost SAP a Nabyvatele licence. Licen ní poplatky odrážejí toto rozd lení rizik a omezení odpov dnosti. Smluvní strany
prohlašují, že omezení odpov dnosti na ástku uvedenou výše odpovídá celkové p edpokládané výši škody podle této Smlouvy,
jakou by strany mohly o ekávat p i uzav ení této Smlouvy.
10.
D
RNOST
10.1. Užití D
rných informací. D
rné informace nesmí být reprodukovány v žádné podob krom p ípadu, kdy je to nutné k
napln ní ú elu této Smlouvy. Jakákoliv reprodukce jakékoliv D
rné informace druhé strany z stává ve vlastnictví sd lující strany a
musí obsahovat veškerá upozorn ní na d
rný nebo chrán ný obsah, která se objevují na originálu. Pokud jde o D
rné informace
druhé strany, každá strana: (a) p ijme veškerá p im ená opat ení (viz níže), aby všechny D
rné informace z staly p ísn d
rné
a (b) nesd lí žádné D
rné informace druhé strany žádné osob krom d
ryhodných fyzických osob, jejichž p ístup je nezbytný,
aby mohla vykonávat svá práva podle této Smlouvy. Zde použitým termínem „p im ená opat ení“ se rozumí taková opat ení, která
ijímající strana iní k ochran svých vlastních obdobných vlastn ných a D
rných informací, a která musí dosahovat p im ené
úrovn ochrany. D
rné informace n které ze stran zve ejn né p ed podpisem této Smlouvy podléhají ochran poskytované podle
této Smlouvy.
10.2 Výjimky. Výše uvedená omezení týkající se používání nebo zve ejn ní D
rných informací se nevztahují na žádné D
rné
informace, které: (a) byly nezávisle vyvinuty p ijímající stranou bez ohledu na D
rné informace zve ej ující strany nebo byly
zákonn získány bez omezení od t etí strany, která má právo takové D
rné informace poskytnout; (b) se staly všeobecn ve ejn
ístupné bez porušení této Smlouvy p ijímající stranou; (c) v dob zve ejn ní byly známy p ijímající stran bez omezení; nebo (d)
zve ej ující strana písemn t chto omezení zbavila.
10.3 Podmínky zachování d
rnosti; zve ejn ní. Nabyvatel licence nesmí sd lit podmínky této Smlouvy ani ceny zde obsažené
žádné t etí stran . Žádná ze stran nesmí používat název druhé strany v propagaci, reklam nebo p i podobné innosti bez
edchozího písemného souhlasu druhé strany, krom toho, že Nabyvatel licence souhlasí se zve ejn ním svého názvu spole ností
SAP v seznamech zákazník nebo, se vzájemn p ijatelnou frekvencí, jako sou ást marketingové innosti spole nosti
SAP
(zejména pak referen ní odkazy a zprávy, recenze v tisku, návšt vy na míst , ú ast v programu SAPPHIRE). Spole nost SAP
vynaloží p im ené úsilí, aby zajistila, že referen ní aktivity nenaruší nep im en obchodní innost Nabyvatele licence.
11.
POSTOUPENÍ Nabyvatel licence nesmí bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti SAP postoupit, sv it, zastavit ani
jinak p evést tuto Smlouvu nebo jakékoliv právo nebo povinnost z ní vyplývající nebo Materiály i D
rné informace spole nosti SAP
na jinou stranu, a již dobrovoln nebo ze zákona, a to ani v p ípad prodeje majetku, fúze nebo konsolidace. Aby se p edešlo
pochybnostem, licence a práva na Užití Softwaru nep echázejí na právního nástupce Nabyvatele licence. Spole nost SAP smí tuto
Smlouvu postoupit kterékoliv své p idružené spole nosti.
12.
OBECNÁ USTANOVENÍ
12.1 Odd litelnost. Strany se dohodly, že pokud se jedno nebo více ustanovení obsažených v této Smlouv stane v jakémkoliv
sm ru neplatným nebo nevymahatelným, tato neplatnost nebo nevymahatelnost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy a tato
Smlouva bude chápána, jako kdyby takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v ní nebylo nikdy obsaženo.
12.2 Vzdání se nároku. Pokud se kterákoliv ze stran vzdá nároku vyplývajícího z jakékoliv porušení n kterého z ustanovení této
Smlouvy, nemá se tím za to, že se vzdala nároku z jakéhokoli p edchozího nebo následujícího porušení stejného nebo jiného
ustanovení této Smlouvy.
12.3 Vyhotovení. Tato Smlouva bude podepsána ve ty ech vyhotoveních, z nichž každé bude považována za originál a spole
budou p edstavovat jednu Smlouvu.
12.4 Zákonné požadavky. Software, Dokumentace a Materiály spole nosti SAP podléhají zákon m na regulaci exportu r zných
zemí v etn , nikoliv však výhradn , zákon Spojených stát amerických a N mecka. Nabyvatel licence souhlasí s tím, že nebude
edkládat Software, dokumentaci ani jiné Materiály spole nosti SAP žádnému státnímu orgánu za ú elem posouzení licence ani
jinému zákonnému schválení bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti SAP, a nebude exportovat Software, dokumentaci ani
Materiály spole nosti SAP do zemí, osobám nebo subjekt m, pokud to tyto zákony zakazují. Nabyvatel licence je rovn ž odpov dný
za dodržování všech platných právních p edpis zem , kde je registrován, a všech p edpis cizích zemí, pokud jde o Užití Softwaru,
Dokumentace nebo jiných materiál spole nosti SAP ze strany Nabyvatele licence a jeho Ovládaných spole ností.
12.5
Platné právo, proml ecí lh ta. Tato Smlouva a všechny nároky vyplývající z ní nebo se na ni vztahující a její p edm t se ídí
a vykládají podle zákon
eské republiky, a to bez ohledu na ustanovení o kolizi norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží se na tuto Smlouvu nevztahuje. Podle závazných ustanovení o proml ecích lh tách v právním ádu eské republiky musí
Nabyvatel licence zahájit ízení o jakýchkoliv nárocích souvisejících s touto Smlouvou a jejím p edm tem nebo z ní vzešlých do
jednoho (1) roku ode dne, kdy se Nabyvatel licence dozv
l o skute nostech zakládajících tento nárok nebo se o nich mohl po
im eném zkoumání dozv
t.
12.6 Oznámení. Veškerá oznámení i zprávy, které jsou požadovány nebo poskytnuty podle této Smlouvy, musí mít písemnou
formu a budou považovány za ádn p edané okamžikem doru ení p íslušné kancelá i spole nosti SAP a Nabyvatele licence na
adresy uvedené v každém Formulá i objednávky softwaru. Kdykoliv je v tomto oddílu 12.6 nebo jinde v této Smlouv vyžadována
písemná forma, lze tento požadavek splnit odesláním faxu, dopisem nebo jinou písemnou formou.
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12.7 Vyšší moc.
Jakékoliv zpožd ní nebo nepln ní jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy (krom úhrady dlužných ástek)
zp sobené okolnostmi mimo p im enou kontrolu plnící smluvní strany nep edstavuje porušení této Smlouvy a as pro provedení
takového ustanovení bude v p ípad nutnosti prodloužen o dobu rovnající se dob trvání okolnosti, která pln ní zabránila.
12.8 Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva p edstavuje úplné a výhradní vyjád ení dohody mezi spole ností SAP a Nabyvatelem licence
a všechna p edchozí prohlášení, diskuse a zápisy jsou její sou ástí a tato Smlouva je nahrazuje. Smluvní strany odmítají jakékoliv
odvolání na takové p edchozí prohlášení, diskusi i zápis. Zm ny této Smlouvy musí být písemné a musí být podepsány ob ma
smluvními stranami. Tato Smlouva bude mít p ednost p ed jakýmikoliv dodate nými, konfliktními nebo odporujícími si podmínkami,
které se mohou objevit v jakékoliv nákupní objednávce nebo jiném dokumentu, který Nabyvatel licence dodal spole nosti SAP. Tato
Smlouva bude mít p ednost p ed jakýmikoliv dodate nými, konfliktními nebo odporujícími si podmínkami, které se mohou objevit v
jakékoliv elektronické Smlouv s koncovým uživatelem obsažené v Softwaru. Podpisy odeslané elektronicky (faxované nebo
skenované a odeslané e-mailem) budou považovány za originální podpisy.
12.9
Hierarchie. V p ípad konfliktu nebo nejednotnosti mezi ustanoveními sou ástí této Smlouvy se použije následující po adí:
(i) Formulá objednávky softwaru; (ii) p ílohy; (iii) Podmínky použití a (iv) VOP.
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