
 
"Obracím se na Vás dle Zákonu o svobodném přístupu k informacím - 106/1999 Sb., abych 
zjistil, jak funguje financování Integrovaného informačního systému státní pokladny. 
 
Nejprve bych se zaměřil na koupi samotných licencí pro SAP software. Dají se licence pořídit 
přes SAP partnera, nebo se musí daná firma obrátit na SAP přímo? Pokud jsou licence pořízeny 
přes SAP partnera, existuje jednotná cenová politika pro licence SAP (nabízejí všichni SAP 
partneři licence za jednotnou cenu)? Existují nějaké slevy nebo jiné výhody pro Ministerstvo 
financí jako nové zákazníka nebo pro věrné zákazníka? Existují nějaké smluvní pokuty za zrušení 
licencí? 
 
Pro účely své práce potřebuji rovněž vědět, kolik licencí Ministerstvo financí v rámci projektu 
IISSP pořídilo, kolik jich dnes provozuje a kolik uživatelů s produkty SAP pracuje. Bylo 
vyžadováno speciální školení pro uživatele SAP? Pokud ano, kdo takové školení nabízí a kolik 
takové školení stálo? 
 
V neposlední řadě bych rád věděl, zdali se dá řešení od společnosti SAP využít na jakémkoli 
hardwarovém základu (tzn. mohu mít své servery, které mohou být použity i na provoz jiného 
softwaru než od společnosti SAP?)." 
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 V Praze dne  30.11. 2016 

 Č. j.: MF- 40621/2016/10-7/2181 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. listopadu 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"Obracím se na Vás dle Zákonu o svobodném přístupu k informacím - 106/1999 Sb., abych 
zjistil, jak funguje financování Integrovaného informačního systému státní pokladny. 
 
Nejprve bych se zaměřil na koupi samotných licencí pro SAP software. Dají se licence pořídit 
přes SAP partnera, nebo se musí daná firma obrátit na SAP přímo? Pokud jsou licence 
pořízeny přes SAP partnera, existuje jednotná cenová politika pro licence SAP (nabízejí 
všichni SAP partneři licence za jednotnou cenu)? Existují nějaké slevy nebo jiné výhody pro 
Ministerstvo financí jako nové zákazníka nebo pro věrné zákazníka? Existují nějaké smluvní 
pokuty za zrušení licencí? 
 
Pro účely své práce potřebuji rovněž vědět, kolik licencí Ministerstvo financí v rámci projektu 
IISSP pořídilo, kolik jich dnes provozuje a kolik uživatelů s produkty SAP pracuje. Bylo 
vyžadováno speciální školení pro uživatele SAP? Pokud ano, kdo takové školení nabízí a kolik 
takové školení stálo? 
 
V neposlední řadě bych rád věděl, zdali se dá řešení od společnosti SAP využít na jakémkoli 
hardwarovém základu (tzn. mohu mít své servery, které mohou být použity i na provoz jiného 
softwaru než od společnosti SAP?)." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. 
 
 K první otázce: 
 "Dají se licence pořídit přes SAP partnera, nebo se musí daná firma obrátit na SAP 
přímo?" 
 Odpověď: 
 Ministerstvo poptávalo a následně i pořídilo licence produktů SAP jako součást 
dodávky na implementaci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále IISSP). 
V souladu s příslušnou zadávací dokumentací ministerstvo poptávalo licence nezbytné k 
implementaci a provozu IISSP. Ministerstvo tedy nepoptávalo přímo licence k produktům 
SAP. Vyjma IISSP neužívá ministerstvo jiný informační systém (dále IS) vyžadující ke 



svému provozu licence produktů SAP. Z uvedených důvodů ministerstvo nemělo a nemá 
potřebu zjišťovat, z jakých prodejních kanálů lze případně licence produktů SAP obstarat.  
 
 Ke druhé otázce: 
 "Pokud jsou licence pořízeny přes SAP partnera, existuje jednotná cenová politika pro 
licence SAP (nabízejí všichni SAP partneři licence za jednotnou cenu)?" 
 
 Odpověď: 
 Z odpovědi uvedené k dotazu č.1 vyplývá, že ministerstvo nemůže znát odpověď na 
tento dotaz. S těmito dotazy Vám doporučujeme  obrátit se přímo na zastoupení SAP ČR nebo 
na některého z partnerů SAP v ČR, kde Vám jistě rádi dotaz zodpoví. 
 
 Ke třetí otázce: 
 "Existují nějaké slevy nebo jiné výhody pro Ministerstvo financí jako nové zákazníka 
nebo pro věrné zákazníka?" 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo si není vědomo, že by mu užíváním licencí produktů SAP k provozu 
IISSP vznikla nějaká výhoda, pokud za takovou výhodu nelze pokládat samotné přínosy 
IISSP. 
 
 Ke čtvrté otázce: 
 "Existují nějaké smluvní pokuty za zrušení licencí?" 
 
 Odpověď: 
 Z tohoto dotazu není zřejmé, co přesně máte na mysli pod pojmem „zrušení licencí“. 
Pokud lze pojmem „zrušení licencí“ rozumět vypovězení Licenční smlouvy uzavřené mezi 
ministerstvem a dodavatelem IISSP, potom se lze domnívat, že takový úkon by měl jisté 
právní dopady. Mezi takovými dopady však není povinnost ministerstvo hradit smluvní 
pokutu. 
 
 K páté otázce: 
 "Pro účely své práce potřebuji rovněž vědět, kolik licencí Ministerstvo financí v rámci 
projektu IISSP pořídilo, kolik jich dnes provozuje a kolik uživatelů s produkty SAP pracuje." 
 
 Odpověď: 
 S ohledem na formulaci dotazu předpokládáme, že předmětem dotazu je uvedení počtu 
uživatelských licencí. Ministerstvo spravuje celkem 5 070 tzv. SAP Application „Professional 
User“ licencí a 822 tzv. SAP Application „Limited User“. V jednotlivých částech IISSP 
pracuje nebo do nich různým způsobem přispívá více než 19 tisíc uživatelů. 
 
 K šesté otázce: 
 "Bylo vyžadováno speciální školení pro uživatele SAP? Pokud ano, kdo takové školení 
nabízí a kolik takové školení stálo?" 
 
 Odpověď:  
 Speciální školení pro uživatele SAP nebylo vyžadováno. Uživatelé IISSP byli školeni 
výhradně na dovednosti užívání jednotlivých částí a funkcí IISSP tak, jak ostatně vyplývá  
ze školicí i uživatelské dokumentace IISSP. 
 
 K sedmé otázce: 



 "V neposlední řadě bych rád věděl, zdali se dá řešení od společnosti SAP využít na 
jakémkoli hardwarovém základu (tzn. mohu mít své servery, které mohou být použity i na 
provoz jiného softwaru než od společnosti SAP?)." 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo předpokládá, že řešení SAP lze obecně provozovat i na platformách 
jiných výrobců hardware tak, jak ostatně SAP deklaruje ve svých marketingových  
i technických podkladech. Měl-li být dotaz pochopen tak, zda je řešení IISSP nasaditelné  
a provozovatelné na hardware platformách různých výrobců, potom ministerstvo může 
potvrdit, že ano. 
  
 


