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PODMÍNKY PRO DODAVATELE
spol. DEKRA CZ a.s.
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PODMÍNKY PRO DODAVATELE A ROZSAH JEJICH PLATNOSTI

Tyto podmínky platí pro smluvní vztah uzavřený mezi společností
DEKRA CZ a.s. jakožto objednatelem (dále jen „společnost DEKRA“)
a jejím dodavatelem / prodávajícím / zhotovitelem / pronajímatelem
apod. (dále jen „dodavatel“), kdy předmětem dodávky je závazek
dodavatel provést pro společnost DEKRA službu, dílo, prodat či
pronajmout společnosti DEKRA nějakou věc či této poskytnout jiné
plnění, přičemž společnost DEKRA primárně na základě takového
smluvního vztahu není poskytovatelem služby dodavateli. Taková
smlouva je uzavřena buď v listinné podobě, nebo formou nabídky
dodavatele a jejího přijetí společností DEKRA nebo na základě
objednávky společnosti DEKRA a jejího přijetí dodavatelem (dále též
„smlouva“).
Tyto Podmínky pro dodavatel (dále jen „PD“) jsou nedílnou součástí
smlouvy a podpisem smlouvy s nimi dodavatel vyslovuje bezvýhradný
souhlas a zavazuje se tyto PD dodržovat.
Před ustanovením těchto PD mají přednost ujednání, které strany
výslovně dohodly ve smlouvě. Veškeré jiné dohody týkající se
podmínek pro plnění, které se odlišují od těchto PD, musí být písemné
a podepsány oběma stranami.
Znění PD může společnost DEKRA kdykoli jednostranně měnit
či doplňovat. O změně PD informuje společnost DEKRA dodavatele
osobně či emailem. Pokud dodavatel s novými PD vysloví do 14 dnů
ode dne, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět, nesouhlas, platí
pro smluvní vztah stávající PD. Změnou PD nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění PD. Do
aktuálně platných PD lze nahlížet na webovém rozhraní
www.dekra.cz/podminky .
II.

8.

9.

III.
1.

PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ A UJEDNÁNÍ O DPH

V případě, že dodavatel vystavuje v souladu se smlouvou společnosti
DEKRA fakturu, je povinen tuto vystavit do 5 dnů ode dne, kdy mu na
její vystavení vznikl nárok.
Splatnost faktury dodavatele nesmí být kratší než 30 dnů ode dne
jejího doručení společnosti DEKRA.
Na faktuře je dodavatel povinen kromě zákonných náležitostí uvést též
číslo nákladového střediska společnosti DEKRA uvedené ve smlouvě
nebo sdělené dodavateli pracovníkem společnosti DEKRA. Toto číslo je
dodavatel povinen si před vystavením faktury vyžádat.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve
smlouvě a/nebo těchto PD nebo bude uvedeno bankovní spojení
a číslo účtu dodavatele v rozporu se smlouvou nebo v rozporu
s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou
uvedeny chybně, společnost DEKRA fakturu vrátí dodavateli se žádostí
o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné
nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
Faktury dodavatel doručuje buď v listinné podobě na adresu sídla
společnosti DEKRA nebo elektronicky na email: faktury@dekra.cz.
Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účty
uvedené ve smlouvě. Změnu bankovního spojení lze provést pouze
písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením
podepsaným statutárním zástupcem strany prokazatelně doručeným
druhé straně nejpozději spolu s příslušnou fakturou.
Dodavatel, který je plátcem DPH, prohlašuje, že:
(a) si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH správci daně
z úplaty přijaté od společnosti DEKRA a DPH řádně, včas a ve
správné výši odvede,
(b) je v ekonomicky dobré situaci a není proti němu vedeno žádné
exekuční řízení ani insolvenční řízení a zahájení žádného
z uvedených řízení nehrozí, není účastníkem žádného soudního,
arbitrážního či správního řízení, jež by mohlo vést k povinnosti,
jejíž splnění by bylo nemožné nebo by jinak hospodářsky
dodavatele destabilizovalo,
(c) proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence
nespolehlivých plátců daně ve smyslu Zákona o DPH a zahájení
takového řízení dodavateli nehrozí,
(d) není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že
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účet, který byl sdělen společnosti DEKRA pro platby, je účtem,
na který bude dodavatel požadovat zaslat úplatu, a který je
místně a funkčně příslušnému správci daně oznámeným účtem
a správcem daně zveřejněným účtem ve smyslu Zákona o DPH.
Dodavatel, který je plátcem DPH, je povinen společnosti DEKRA
písemně nebo e-mailem oznámit jakoukoliv změnu týkající se
skutečností, o kterých učinil prohlášení dle předchozího odst. 7, a to
nejpozději do (3) dnů od vzniku takové změny, nebo pokud to není
možné nejpozději do (3) dnů od zápisu změny do příslušného seznamu
nebo registru a uzavře s ním dodatek ke smlouvě. Obsahem takového
dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a Zákona o DPH
či sjednání práva společnosti DEKRA zadržet částku odpovídající výši
zdanitelného plnění do doby splnění daňové povinnosti dodavatelem.
Ukáže-li se prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 7 výše
nepravdivým, dojde-li ke změně bankovního účtu či stane-li se
dodavatel nespolehlivým plátcem a tuto skutečnost v rozporu s odst. 8
společnosti DEKRA neoznámí, či s ní ani následně neuzavře dodatek ke
smlouvě, sjednávají smluvní strany právo společnosti DEKRA
postupovat v souladu s § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně
daň za dodavatele. Dále smluvní strany sjednávají pro tento případ
právo společnosti DEKRA na náhradu újmy, právo od smlouvy
či jakékoli dílčí smlouvy odstoupit nebo zaplatit dodavateli DPH z jím
vystavené faktury jenom v případě, že dodavatel prokáže její zaplacení
svému správci daně. Pokud dodavatel je nebo se stane tzv.
nespolehlivým plátcem dle §106a Zákona o DPH, má společnost
DEKRA právo uhradit vystavenou fakturu o (5) pracovních dní později,
než je její splatnost.

2.

3.

Je-li jakýkoli výsledek plnění dodavatele podle smlouvy, popř. jeho
část, dokument nebo dokumentace nebo jiná věc podle smlouvy
určený k užití společností DEKRA, autorským dílem podle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) nebo jinak
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje dodavateli podpisem smlouvy
společnosti DEKRA k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku
i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní
oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu
práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným
způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav
a odstranění díla, a současně dodavatel poskytuje společnosti DEKRA
oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro
společnost DEKRA podle smlouvy upravovat či měnit.
Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle
autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního
předpisu
podle
právního
řádu
bydliště/místa
podnikání
poddodavatele, zavazuje se dodavatel zajistit pro společnost DEKRA ve
vztahu k takovému výsledku oprávnění v stejném rozsahu, jaký je
požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení.
Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již
zahrnuta v ceně plnění. Společnost DEKRA není povinna poskytnutou
licenci využít.
IV.

1.

2.

2.

3.

BOZP a PO

Dodavatel se zavazuje, že pokud je místem plnění provozovna
společnosti DEKRA, respektovat všechny zákonné a interní předpisy
a pokyny společnosti DEKRA týkající se zejména hygieny, BOZP a PO;
v takové případě bude společnost DEKRA koordinovat bezpečnostní
opatření.
Před vstupem do areálu provozoven společnosti DEKRA jsou pracovníci
dodavatele povinni projít bezpečnostním školením a podepsat
společnosti DEKRA protokol o ústním seznámení s bezpečnostními
pravidly. Tyto jsou pracovníci dodavatele povinni dodržovat a řídit se
pokyny odpovědného pracovníka společnosti DEKRA.
V.

1.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

Kromě sjednaných a zákonných možností ukončení smlouvy mají
smluvní strany právo od smlouvy s účinky do budoucna odstoupit
tehdy, pokud je vůči druhé straně zahájeno a vedeno insolvenční řízení
nebo vstoupí-li druhá strana do likvidace.
Dále mají strany právo od smlouvy odstoupit, pokud jedna strana
podstatně poruší smlouvu a do 10 dní ode dne písemného oznámení
porušení druhou stranou nedojde k jeho nápravě, anebo se dopustí
opakovaného porušení svých ze smlouvy plynoucích povinností (3x
a více).
Dokud společnost DEKRA nevyužije svého práva odstoupit, má právo
ze stejných důvodů odmítnout úhradu ceny plnění či její části.
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4.

Odstoupení vyžaduje písemnou formu a je účinné ode dne doručení
druhé straně.
VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Strany prohlašují a zavazují se, že (a) veškeré cenové, ekonomické,
právní, výrobní obchodní a technické informace v hmotné nebo
nehmotné formě související se smlouvou a předmětem plnění, včetně
specifikací, záznamů, procesů, plánů, výkresů, vzorů, vzorků, nabídek,
prezentací apod., jakož i (b) jiné informace a materiály, které si svěřily,
svěří či jinak poskytly a poskytnou anebo označily či označí jako
obchodní tajemství nebo které v průběhu plnění smlouvy od sebe
o sobě, o své činnosti a svých obchodních partnerech získají, nebo (c)
které mají povahu obchodního tajemství nebo by mohly mít povahu
obdobnou obchodnímu tajemství, a (d) jakékoli jiné důvěrné
informace (např. ohledně know-how), které jim jsou v souvislosti se
smlouvou známy a jejichž sdělení třetí osobě by mohlo druhé straně
způsobit jakoukoli újmy, to vše bez ohledu na formu a způsob jejich
sdělení či zachycení (dále jen ”důvěrné informace”), budou udržovat
v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve
prospěch třetí osoby, nezpřístupní je třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany, nepoužijí tyto informace
a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy a zabezpečí jejich
utajení (dále též jen „povinnost mlčenlivosti“).
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na třetí osoby, kterým uvedené
informace poskytla jedna strana se souhlasem druhé v souvislosti
s plněním smlouvy. Taková strana odpovídá za to, že takovéto osoby
budou prokazatelně smluvně zavázány k této povinnosti utajení
minimálně ve stejném rozsahu, jako ona sama.
Poskytnutí důvěrných informací ze strany společnosti DEKRA
nezakládá dodavateli žádné právo na licenci, ochrannou známku,
patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoli jiné právo
duševního vlastnictví.
Jakékoli zpřístupnění důvěrných informací, které (a) jsou nebo se
stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu,
než je porušení smlouvy nebo které (b) jejich příjemce prokazatelné
zná dříve, než mu byly zpřístupněny, nebo které (c) je smluvní strana
povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných
právních předpisů nebo které (d) jsou sděleny zaměstnancům, členům
orgánů či odborným poradcům, propojeným osobám v rámci holdingu
či koncernu (a jejich zaměstnancům, členům orgánů či odborným
poradcům) či (e) smluvním partnerům podílejícím se na plnění dle
smlouvy nebo na jejím posouzení či jiném vyhodnocení, není
považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku. Osoby
ad. (d) a (e) však musí být prokazatelně poskytující smluvní stranou
zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jak důvěrné informace
poskytující strana.
V případě každého dílčího porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto
článku je dodavatel povine uhradit společnosti DEKRA k její výzvě
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za jednotlivé porušení. Nárok
společnosti DEKRA na náhradu újmy v plné výši tím není dotčen.
Pro vyloučení pochybností strany sjednávají a prohlašují, že společnost
DEKRA je oprávněna zpracovávat důvěrné informace dodavatele
a používat je pro plnění smlouvy, pro interní potřeby a potřeby
koncernu DEKRA. Společnost DEKRA je rovněž oprávněna pořizovat
kopie převzatých anebo vypracovaných dokumentů a tyto archivovat.
Po ukončení smlouvy jsou strany povinny si vzájemně vrátit veškeré
důvěrné informace a jejich nosiče, jakož i jejich kopie, pokud tyto
nepotřebují pro plnění či podzákonných zákonných povinností či pro
prokázání vlastních práv a nároků.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smlouvy po celou dobu trvání
skutečností tvořících předmět utajení, nejméně však pod dobu pěti (5)
let po skončení smlouvy.
DEKRA je oprávněna s účinky do budoucna od smlouvy či dílčí smlouvy
odstoupit, jakož i odmítnout dílčí plnění, pokud shledá, že se
dodavatel, jeho spolupracovníci či zaměstnanci nebo jeho či jejich
ovládající či jím nebo jimi ovládaná osoba, při realizaci smlouvy přímo
nebo prostřednictvím svého zástupce porušil/i povinnosti mlčenlivosti
či se dopustli nekalosoutěžního jednání či pomluvy či poškození
dobrého jména společnosti DEKRA. Nárok společnosti DEKRA na
náhradu újmy tím není dotčen.
VII.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

VIII.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud dodavatel vyžaduje v rámci smlouvy od společnosti DEKRA
poskytnutí osobních či citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), není
oprávněn tyto dále zpracovávat, neuzavře-li se společností DEKRA
písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. O tom, zda mají být
osobní údaje předmětem zpracování, je dodavatel povinen společnost
DEKRA předem písemně informovat. Poskytnuté osobní údaje je
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4.

COMPLIANCE

Strany se dohodly po dobu účinnosti smlouvy dodržovat etické
a compliance zásady v souladu s Etickým kodexem společnosti DEKRA
dostupným na https://www.dekra.cz/podminky/pdf/eticky_kodex.pdf
(dále jen „EK“), který je nedílnou součástí těchto PD., a dále výslovně
prohlašují, že budou po dobu účinnosti smlouvy nebudou jednat
korupčně a zajistí, aby se korupčního jednání nedopustili žádní jejich
zaměstnanci, externí spolupracovníci, členové orgánů či s nimi
podniktalesky propojené osoby. ”Korupční jednání“ znamená
nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli
nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo
přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady
výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici
kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či
veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za
nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či
veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování
obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při uzavření a realizaci
smlouvy a dílčích plnění.
Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s EK a protikorupčními
zásadami (dále též „compliance zásady“) jakožto obchodní partner
společnosti DEKRA před uzavřením smlouvy seznámil a ztotožnil a
zavazuje se tyto respektovat, prosazovat a zajistit jejich znalost a
dodržování u všech osob podílejících se s ním na plnění smlouvy.
Dodavatel je povinen na žádost společnosti DEKRA této poskytnout
veškeré informace a údaje týkající se jeho compliance politiky
a strategie (a to i z oblasti ochrany osobních údajů) a poskytnout
společnosti DEKRA veškerou vyžádanou součinnost v rámci compliance
screeningů a auditů společnosti DEKRA a její mateřské společnosti.
Strany se zavazují se navzájem informovat o všech porušeních
compliance zásad, o kterých se dozvěděli a které souvisejí s plněním
smlouvy či by mohly druhé straně přivodit hrozbu újmy či újmu.
Společnost DEKRA si vyhrazuje právo od smlouvy s účinky do
budoucna odstoupit, jakož i odmítnout dílčí plnění, pokud shledá, že se
dodavatel, jeho spolupracovníci či zaměstnanci nebo jeho či jejich
ovládající či jím nebo jimi ovládaná osoba, při realizaci smlouvy přímo
nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil/a jednání proti zásadám
compliance.
IX.

3.
1.

dodavatel povinen uchovávat v tajnosti a nakládat s nimi v souladu
s příslušnými právními předpisy a technicky je zabezpečí proti jejich
úniku či zneužití třetí osobou.
Pokud společnost DEKRA v rámci plnění smlouvy vyžaduje či obdrží
jakékoli osobní údaje od dodavatele, je oprávněna tyto zpracovávat za
účelem a v rozsahu předmětu smlouvy a plnění smlouvy.
O konkrétním způsobu nakládání s osobními údaji a způsobu jejich
případného zpracování jsou strany povinny se navzájem informovat.
Dodavatel je povinen před předáním osobních údajů společnosti
DEKRA zabezpečit případná poučení či souhlasy dotčených osob.
Strany se zavazují, že s osobními údaji budou nakládat v souladu
s příslušnými českými právními předpisy a technicky je zabezpečí proti
jejich úniku či zneužití třetí osobou.
Zpracováním osobních údajů od dodavatele může společnost DEKRA
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. O tomto společnost DEKRA
dodavatele informuje (postačí emailem).
Osobní údaje mohou být po skončení smlouvy uchovány po dobu 10
let pro účely plnění zákonných povinností a na ochranu a obranu práv
a nároků smluvních stran.
V případě každého dílčího porušení povinnosti dodavatelem dle
tohoto článku je dodavatel povine uhradit společnosti DEKRA k její
výzvě smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za jednotlivé porušení. Nárok
společnosti DEKRA na náhradu újmy v plné výši tím není dotčen.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Dodavatel je povinen chránit dobré jméno a firmu společnosti DEKRA
a bez jejího předchozího písemného souhlasu nesmí užít logo DEKRA,
ani jiným způsobem odkazovat na obchodní spolupráci se společností
DEKRA.
Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést svá práva a povinnosti,
jež jí vyplývají ze smlouvy, ani smlouvu samotnou na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu společnosti DEKRA.
V pochybnostech se má za to, že oznámení je doručené dnem po dni
odeslání e-mailové zprávy, oznámení odeslané doporučenou poštou se
považuje za doručené nejpozději desátým (10.) dnem od data razítka
poštovního úřadu na podacím lístku.
Případné změny osob oprávněných k zastupování stran či jejich
telefonických, nebo e-mailových spojení, se považují za změněné
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dnem po doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu
druhé straně.
V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo zdánlivosti jednotlivých
ustanovení smlouvy nebo PD nebo v případě, že smlouva obsahuje
mezery, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení
smlouvy nebo PD. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo
zdánlivé ustanovení takovým platným a účinným ustanovením, které
bude nejlépe odpovídat účelu a smyslu neplatného, neúčinného nebo
zdánlivého ustanovení.
Dodavatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že všechny doložky
obsažené ve smlouvě a PD mu jsou srozumitelné, nejsou pro něj
nevýhodné a smlouva ani PD se neodchylují od obvyklých podmínek
ujednávaných v obdobných případech. Strany se dohodly, že na jejich
smluvní vztah se neaplikují ustanovení týkajících se smluv
uzavíraných adhezním způsobem (ust. § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku).
Smluvní vztah a práva a povinnosti stran z něj plynoucí, jakož i smlouva
samotná a tyto PD se řídí českým právním řádem s vyloučením
odkazujících norem na cizí právo a mezinárodního obchodního práva.
V případě vzniku sporu mezi stranami souvisejícím se smlouvou
a právy a povinnostmi stran ze smluvního vztahu plynoucích je
příslušným soudem obecný soud v místě sídla společnosti DEKRA.
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