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Dohoda 
 

k Zmluve o poskytnutí Software, licencie k Software  jeho údržbe zo dňa 16.11.2006 v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 28.09.2007  
a k Zmluve o dodávke Software, poskytnutí  licencie k Software a jeho údržbe zo dňa 16.12.2008 v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 

19.06.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2010, Dodatku č.3 zo dňa 15.07.2010, Dodatku č.4 zo dňa 18.12.2012 a Dohody 
o ukončení a o zmene služieb podpory zo dňa 18.12.2014  (ďalej spoločne len „Zmluvy“) 

 
uzatvorenej medzi 

 
SAP Slovensko s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava , IČO: 35 737 328  (ďalej len „SAP“) 

 
a 
 

TRANSPETROL, a.s., so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  IČO: 31 341 977 (ďalej len „Zákazník“) 
 

(ďalej spoločne ako  „Zmluvné strany“) 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 1.1.2016 (ďalej len „Deň účinnosti“) sa menia Zmluvy v časti poskytovania služieb 
údržby/podpory poskytovaných Zákazníkovi zo strany SAP, ku ktorému sa SAP zaviazal na základe Zmlúv. Dňom účinnosti sa mení 
druh poskytovaných služieb údržby/podpory zo SAP Enterprise Support na SAP Standard Support. Zákazník berie na vedomie, že s 
účinnosťou odo Dňa účinnosti nie je SAP povinný Zákazníkovi poskytovať SAP Enterprise Support. Odo Dňa účinnosti SAP bude pre 
Zákazníka poskytovať SAP Standard Support za podmienok uvedených v tejto Dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že licenčné práva k 
Software udelené Zákazníkovi zo strany SAP na základe Zmlúv nie sú uzatvorením tejto Dohody dotknuté. V každom prípade, v ktorom 
sú ustanovenia tejto Dohody v rozpore alebo v nesúlade s ustanoveniami Zmlúv, majú prednosť a platia ustanovenia tejto Dohody a 
sporné a protichodné ustanovenia sa primerane upravia. 
 

SAP a Zákazník súhlasia s nasledujúcimi zmenami Zmlúv: 

I. SLUŽBY PODPORY SAP STANDARD SUPPORT A PLATBA: Služby podpory SAP Standard Support ponúkané spoločnosťou 

SAP (ďalej len „Služby podpory SAP Standard Support“) sú špecifikované v Prílohe č. 1: „Popis Služieb podpory SAP Standard 
Support“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.  Táto Dohoda a Popis Služieb podpory SAP Standard Support sú 
prehlásením všetkých podmienok vzťahujúcich sa k poskytovaniu Služieb podpory SAP Standard Support. Služby podpory SAP 
Standard Support sú poskytované ku každému softvéru s licenciou v súlade so Zmluvami, pre ktorý je k dispozícii SAP Standard 
Support. Počiatočná doba platnosti poskytovania Služieb podpory SAP Standard Support pre Zákazníka, ktorý prešiel na SAP 
Standard Support, predstavuje kalendárny rok bezprostredne nasledujúci po podpísaní tejto Dohody oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán (ďalej len „Počiatočná doba“). Po Počiatočnej dobe sa podľa Zmlúv a Popisu Služieb podpory SAP 
Standard Support obnoví poskytovanie Služieb podpory SAP Standard Support na začiatku každého kalendárneho roka na 
obdobie nasledujúceho jedného kalendárneho roka, pokiaľ Služby podpory SAP Standard Support nebudú ukončené v zmysle 
ustanovení čl. 6 Prílohy č. 1. 

Poplatok za poskytovanie Služieb podpory SAP Standard Support je stanovený podľa aktuálne platného ročného koeficientu 
SAP Standard Support (v súčasnosti 19% ročne) vynásobeného celkovým licenčným poplatkom netto (cenníková cena licencií 
po zľave bez DPH) pre každý softvér, na ktorý bola udelená licencia podľa Zmlúv, a pre ktorý sú dostupné Služby podpory SAP 
Standard Support. Aktuálny ročný poplatok za poskytovanie Služieb podpory SAP Standard Support pre každý softvér s 
licenciou podľa Zmlúv, pre ktorý je k dispozícii SAP Standard Support, je 125 694,12 EUR bez DPH (19% ročne zo základu 
661 548,00 EUR pre Počiatočnú dobu a prvé obdobie obnovenia). Poplatky za SAP Standard Support za akýkoľvek softvér tretej 

strany, na ktorý sa vzťahuje iný koeficient podpory, sú stanovené v súlade s koeficientom podpory softvéru tejto tretej strany.  V 
prípade nadobudnutia licencie na ďalší softvér sa poplatky za SAP Standard Support zvýšia.  

Po uplynutí Počiatočnej doby a prvej Doby obnovenia si SAP vyhradzuje právo zvýšiť poplatok za poskytovanie Služieb podpory 
bez predchádzajúceho oznámenia Zákazníkovi, a to oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku tak, že sa hodnota celkovej 
výšky poplatku za Služby podpory za predchádzajúci kalendárny rok navýši o mieru inflácie za kalendárny rok predchádzajúci 
kalendárnemu roku, v ktorom má dôjsť k navýšeniu poplatku za poskytovanie údržby (ďalej len „Miera inflácie“). Miera inflácie sa 
určuje Indexom spotrebiteľských cien zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom má prísť k navýšeniu, pričom predmetný Index spotrebiteľských cien za 
predchádzajúci kalendárny rok je meraný v porovnaní s kalendárnym rokom, ktorý tomuto (predchádzajúcemu) roku 
predchádzal. 

SAP je oprávnený zvýšiť poplatok za Služby podpory každoročne. 
 
V prípade, že nebude príslušný index vyhlasovaný, nahradí ho SAP podľa svojho vlastného uváženia porovnateľným indexom 
alebo indexom vyhlasovaným inštitúciou, ktorá v budúcnosti nahradí Štatistický úrad Slovenskej republiky. Nezvýšenie poplatku 
za poskytovanie Služieb podpory počas ktoréhokoľvek kalendárneho roku poskytovania Služieb podpory neznamená vzdanie sa 
práva SAP na zvýšenie poplatku v ktoromkoľvek nasledujúcom kalendárnom roku. SAP si taktiež vyhradzuje právo kumulácie 
navýšenia v prípade, že v predchádzajúcich kalendárnych rokoch poskytovania Služieb podpory k navýšeniu neprišlo. 
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II.  Pre vylúčenie pochybností, platobné podmienky dohodnuté v Zmluvách, s výnimkou podmienok uvedených v čl. I. Dohody 

zostávajú touto Dohodou nedotknuté.  

III. „Služby podpory SAP“ predstavujú aktuálnu podporu spoločnosti SAP poskytovanú pre Zákazníka, ako je uvedené v Popise 
Služieb podpory SAP Standard Support, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Dohody a ktorý sa týmto stáva súčasťou Zmlúv. 

IV. V Zmluvách sa výraz „Enterprise Support“ nahrádza výrazom „Služby podpory SAP“ s výnimkou príslušných popisov služieb 
údržby/podpory, na ktoré sú v Zmluvách uvedené odkazy, alebo ktoré sú k nim pripojené. 

 
V. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností na základe vzájomnej dohody Zmluvné strany potvrdzujú a vyhlasujú, že SAP je 

oprávnený meniť poplatky za poskytovanie Služieb podpory SAP Standard Support iba v súlade s ustanoveniami článku I tejto 
Dohody. 

 
Ostatné ustanovenia Zmlúv zostávajú touto Dohodou nedotknuté. 
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť  dňa 1.1.2016. Zmluva bude v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 
zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 
 
Príloha č.1: Popis služieb podpory SAP Standard Support 
 
 
  

SAP Slovensko s.r.o. TRANSPETROL, a.s. 

  

 

 

 

  

Meno:      Richard Guga Meno:       Ing .Ivan Krivosudský 

Funkcia:  konateľ a generálny riaditeľ  Funkcia:    predseda predstavenstva 

 
Dátum:    

 
Dátum:    

 

 
 
 
 
 

 

  
  
Meno:      Zuzana Suchanová Meno:       RNDr. Martin Ružinský PhD. 

Funkcia:  finančná riaditeľka  Funkcia:    člen predstavenstva 

 
Dátum:    

 
Dátum:    
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PRÍLOHA č.1 
Popis Služieb podpory SAP Standard Support 

 


