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Datum: 25.9.2013  
 
 
 
 

 

Vážení, 

 

 

   dne 2.9.2013 byl na Státní zemědělský intervenční fond doručen Váš dopis shodného data, 

jenž je ve věci označen jako – Výzva k vymáhání škody před promlčením nároku. K danému 

uvádím:  

 

 

Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je kumulativní naplnění těchto znaků – 

protiprávního úkonu, existence škody, příčinné souvislosti (kauzální nexus) mezi protiprávním 

úkonem a škodou a dále zavinění.  Je jsme již uvedli v dopise ze dne 1.7.2013  

č.j. SZIF/2013/0238396, Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jako zadavatel 

postupoval v rámci veřejných zakázek na  - dodávky služeb rozvoje a integrace informačních 

systémů platební agentury SZIF (pro období let 2007-2010) – s využitím jednacího řízení bez 

uveřejnění podle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

s odůvodněním úpravou výhradních práv dodavatele, konkrétně výlučných autorských práv 

(společnosti SAP ČR, spol. s r.o.) k vytvořenému informačnímu systému, v důsledku které 

mohl předmět veřejných zakázek splnit pouze jediný dodavatel, tedy společnost SAP ČR, spol. 

s r.o. jako vybraný uchazeč. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění SZIF jako zadavatel 

nebyl veden úmyslem obejít zákon o veřejných zakázkách a preferovat konkrétního uchazeče, 

ale jeho využití bylo podmíněno právním stavem, který SZIF primárně nezpůsobil, neboť tento 

byl založen smlouvou o delimitaci majetku a dalších práv a povinností ze dne 26.2.2004  

ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ke dni 10.3.2004, kterou  přešla práva a závazky ze smlouvy  

o dílo a z licenční smlouvy z Ministerstva zemědělství na SZIF. 

 

 

 

SZIF se po úhradě pokuty ve výši 600.000Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  

která mu byla uložena rozhodnutím jejího předsedy ze dne 23.12.2011 č.j.: OÚHS-

R74,75/2011/VZ-20728/2011/310/Jma nepodařilo vnitřním šetřením identifikovat konkrétní 

osobu, která její uložení způsobila, neboť jak je již výše uvedeno,  nesprávný postup SZIF jako 

zadavatele byl způsoben nedostatkem osobnostních a majetkových autorských práv 

k vytvořenému informačnímu systému, kdy jejich jednotlivá oprávnění jsou upravena v licenční 

smlouvě ze dne 29.9.2003 uzavřené mezi Ministerstvem zemědělství a vybraným uchazečem – 

společností SAP ČR, spol. s r.o. 

 

 

 



Závěrem lze tedy konstatovat, že SZIF neshledal naplnění výše uvedených podmínek  

pro uplatnění nároku na náhradu škody vůči konkrétnímu subjektu. 

 

 

S pozdravem 

 

 
         elektronicky podepsáno 
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