PODMÍNKY PRO SUBDODAVATELE
spol. DEKRA CZ a.s.
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SMLOUVA, PODMÍNKY PRO SUBDODAVATELE 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 / zhotovitelem (dále jen „subdodavatel“), který je
na základě smlouvy se společností DEKRA povinen této poskytnout
službu / provést dílo či jinou činnost (např. poradenskou, kontrolní či
revizní) jakožto její subdodavatel v rámci plnění, které je společnost
DEKRA povinna poskytnout svému zákazníkovi (dále jen „zákazník“).
Taková smlouva je uzavřena buď v listinné podobě, nebo formou
nabídky subdodavatele a jejího přijetí společností DEKRA nebo na
základě objednávky společnosti DEKRA a jejího přijetí subdodavatelem
(dále též „smlouva“).
Tyto Podmínky pro subdodavatel (dále jen „PD“) jsou nedílnou
součástí smlouvy a podpisem smlouvy s nimi subdodavatel vyslovuje
bezvýhradný souhlas a zavazuje se tyto PD dodržovat. Obchodní či
obdobné podmínky subdodavatele nejsou součástí smlouvy, ani když
na ně nabídka subdodavatele nebo přijetí objednávky subdodavatelem
odkazuje či k nim jsou přiloženy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou pro subdodavatele a jeho pracovníky
závazné podmínky a předpisy zákazníka, které je povinna v rámci
plnění vůči zákazníkovi dodržovat společnost DEKRA (dále jen „ZD“). Se
ZD je společnost DEKRA povinna subdodavatele seznámit či mu
poskytnout jejich seznam a/nebo odkazy na jejich umístění. Se ZD je
subdodavatel povinen se nejpozději před započetím plnění dle
smlouvy důkladně seznámit a zajistit jejich znalost, plnění a dodržování
i ze strany jím k poskytování plnění pověřených či najatých pracovníků.
Před ustanovením těchto PD mají přednost ujednání, které strany
výslovně dohodly ve smlouvě anebo jsou obsaženy v ZD. Ujednání ve
smlouvě mají před ZD přednost. Veškeré jiné dohody týkající se
podmínek pro plnění, které se odlišují od těchto PD, musí být písemné
a podepsány oprávněnými statutárními zástupci obou smluvních stran.
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PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ A UJEDNÁNÍ O DPH

V případě, že subdodavatel vystavuje v souladu se smlouvou
společnosti DEKRA fakturu, je povinen tuto vystavit do 5 dnů ode dne,
kdy mu na její vystavení vznikl nárok (není-li ujednáno jinak, v případě
jednorázového plnění po jeho provedení, v případě rámcové smlouvy
měsíčně zpětně).
Splatnost faktury subdodavatele nesmí být kratší než 30 dnů ode dne
jejího doručení společnosti DEKRA.
Na faktuře je subdodavatel povinen kromě zákonných náležitostí uvést
též číslo nákladového střediska společnosti DEKRA uvedené ve
smlouvě nebo sdělené subdodavateli pracovníkem společnosti DEKRA.
Toto číslo je subdodavatel 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 subdodavateli se
žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové,
doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
Faktury subdodavatel doručuje buď v listinné podobě na adresu sídla
společnosti DEKRA nebo elektronicky na email: faktury@dekra.cz.
Subdodavatel 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
subdodavatele 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,
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(d) není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že
(e) 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.
Subdodavatel je povinen společnosti DEKRA písemně nebo e-mailem
oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečností, o kterých učinil
prohlášení dle předchozího odst. 6, 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 subdodavatelem.
Ukáže-li se prohlášení subdodavatele uvedené v odst. 6 výše
nepravdivým, dojde-li ke změně bankovního účtu či stane-li se
subdodavatel nespolehlivým plátcem a tuto skutečnost v rozporu
s odst. 7 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 subdodavatele. Dále smluvní strany sjednávají pro tento
případ právo společnosti DEKRA na náhradu újmy, právo od smlouvy či
jakékoli dílčí smlouvy odstoupit nebo zaplatit subdodavateli DPH z jím
vystavené faktury jenom v případě, že dodavatel prokáže její zaplacení
svému správci daně. Pokud subdodavatel 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.
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PODMÍNKY PLNĚNÍ

Společnost DEKRA může požadovat nepřetržitou práci, pokud k tomu
má vážné důvody.
Subdodavatel je povinen společnosti DEKRA poskytnout součinnost
nutnou k plnění závazků společnosti DEKRA vůči zákazníkovi, pokud o
ni bude požádán.
Subdodavatel se zavazuje, že se před započetím činností seznámí se
všemi povinnostmi pro dodavatele dle ZD a zavazuje se tyto důsledně
dodržovat a plnit. Subdodavatel musí zejména zabezpečit ve smyslu ZD
splnění všech podmínek pro výkon činnosti v místě plnění.
Subdodavatel je se všemi podmínkami plnění (zejména s těmito PD a
ZD) povinen prokazatelně seznámit své pracovníky, které bude pro
plnění této smlouvy užívat a zajistit jejich plnění těmito pracovníky.
Subdodavatel zodpovídá na všech pracovištích, ve kterých bude
provádět předmět činnosti dle smlouvy, za zachování čistoty a
pořádku, za dodržování bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci,
protipožární ochranu, dodržování režimových opatření a havarijní
připravenost, jakož i za splnění všech požadavků kladených na
dodavatele zákazníky společnosti DEKRA. Subdodavatel se zejména
zavazuje dodržovat povinnosti stanovené právními a ostatními
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
požární ochrany a havarijních plánů (PO), ochrany životního prostředí
(OŽP), technické bezpečnosti (TB) a ochrany majetku a osob (OMO) a
příkazy a zákazy z nich vyplývající, včetně pokyny směřující k zamezení
poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku
společnosti DEKRA a zákazníka.
Společnost DEKRA i její zákazník má právo kontrolovat plnění těchto
povinností subdodavatelem. Porušení povinností vyplývajících z odst.
5 bude považováno za podstatné porušení smlouvy s možností
společnosti DEKRA odstoupit od smlouvy.
Subdodavatel odpovídá za to, že svojí činností nepoškodí konstrukce a
zařízení společnosti DEKRA ani zákazníka. Pokud subdodavatel poškodí
takové konstrukce nebo zařízení, zajistí bezodkladně jejich uvedení do
původního stavu na svůj náklad nebo náklady na uvedení do
původního stavu uhradí společnosti DEKRA v plné výši.
Subdodavatel je povinen zúčastnit se případných havarijních cvičení a
školení bez nároků na finanční náhradu, a to v rozsahu nezbytném pro
řádné plnění této smlouvy, dle pokynů společnosti DEKRA a/nebo
zákazníka. V případě vzniku mimořádné události je subdodavatel
povinen se řídit pokyny odpovědného pracovníka zákazníka a
havarijního štábu zákazníka.
Subdodavatel se zavazuje umožnit společnosti DEKRA i zákazníkovi
kdykoli kontrolu plnění předmětu smlouvy a plnění povinností
subdodavatelem a předložit jim všechny jimi vyžádané podklady a
informace. Subdodavatel umožní provedení interního i externího
auditu společností DEKRA i zákazníkem (nebo jimi pověřeným
osobami), jako např. bezpečnostního auditu.
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V případě překážky v provádění plnění na straně subdodavatele je
subdodavatel povinen společnost DEKRA bez prodlení o této překážce
písemně (postačí emailem) informovat a její existenci doložit
s uvedením doby, po jakou bude překážka trvat. V případě odpadnutí
překážky je subdodavatel povinen v plnění ihned pokračovat, nesdělí-li
mu společnost DEKRA jinak. O odpadnutí nebo naopak o prodloužení
doby překážky je subdodavatel povinen rovněž společnost DEKRA
ihned informovat. Trvá-li překážka více jak 10 dní, je společnost DEKRA
oprávněna od smlouvy odstoupit. Existence překážky nezbavuje
subdodavatele povinnosti plnit a odpovědnosti za újmu pro případ
neplnění z důvodu překážky, nejedná-li se v případě překážky o vyšší
moc.
Subdodavatel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy a po dobu
trávní záruky uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
druhým osobám svojí běžnou i provozní činností. Výši požadované
minimální pojistné částky stanoví společnost DEKRA v objednávce.
Subdodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti
DEKRA pro plnění užívat třetích najatých osob (poddodavatelů).
V případě udělení souhlasu je subdodavatel povinen prokazatelně své
poddodavatele zavázat k respektování a plnění všech podmínek
smlouvy, těchto PD a ZD. Subdodavatel ve všech případech vždy
odpovídá za jednání či opomenutí svého poddodavatele vůči
společnosti DEKRA, jako by jednal sám.
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LICENČNÍ UJEDNÁNÍ a VLASTNICKÉ PRÁVO K VÝSTUPU Z
PLNĚNÍ

Je-li jakýkoli výsledek plnění subdodavatele podle smlouvy, popř. jeho
část, dokument nebo dokumentace nebo jiná věc podle smlouvy
určená k užití společností DEKRA, autorským dílem podle zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) nebo jinak
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje subdodavatel podpisem
smlouvy společnosti DEKRA k takovému výsledku činnosti jako celku
i k jeho části (částem) bezúplatně 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 užití, rozmnožení,
zálohování, archivace a zpřístupnění výsledku plnění třetí osobě, a
současně subdodavatel poskytuje společnosti DEKRA oprávnění
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro společnost
DEKRA podle smlouvy upravovat či měnit či zničit.
Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele subdodavatele, který podléhá
ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání
poddodavatele, zavazuje se subdodavatel zajistit pro společnost
DEKRA ve vztahu k takovému výsledku oprávnění v stejném rozsahu,
jaký je požadován pro výsledek činnosti subdodavatele podle tohoto
ustanovení.
Společnost DEKRA je oprávněna pořizovat kopie převzatých anebo
vypracovaných dokumentů od subdodavatele a tyto archivovat.
Vlastnické právo k materiálům, dodávkám a materiálně zachytitelným
výsledkům provedených činností přechází ze subdodavatele na
společnost DEKRA okamžikem provedení plnění.
VI.
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VYŠŠÍ MOC

Jestliže společnost DEKRA, její zákazník či subdodavatel nemohou plnit
své povinnosti podle smlouvy z důvodů okolností, které jsou mimo
kontrolu stran, což znamená, že plnění zakázky bude podstatně
nákladnější nebo komplikovanější (tj. o více než 30%) oproti stavu
v době uzavření smlouvy, potom je tato skutečnost liberačním
důvodem a po dobu trvání této překážky, události či okolnosti není
dotčená strana v prodlení a neodpovídá za v souvislosti s touto vyšší
mocí vzniklou újmu (vyšší moc). Jestliže tyto překážky, události či
okolnosti trvají déle než šest (6) měsíců, může jakákoliv strana
smlouvu okamžitě písemně vypovědět s účinky ke dni doručení
výpovědi druhé straně. Strany informují bezprostředně druhou stranu
o vzniku okolnosti podle tohoto odstavce. Uvedené se použije
přiměřeně v případě okolností dle ustanovení § 2913 občanského
zákoníku.
V.

a)
b)

VII.
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DEKRA CZ a.s.
se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4
Zapsaná u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 1967

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).
Není-li smlouva uzavřena na dobu trvání zakázky společnosti DEKRA u
zákazníka (kdy s jejím zánikem zaniká), má společnost DEKRA právo od
smlouvy odstoupit, pokud zanikne její smluvní vztah se zákazníkem.
Dokud společnost DEKRA nevyužije svého práva odstoupit, má právo
ze stejných důvodů odmítnout úhradu ceny plnění či její části.
Odstoupení vyžaduje písemnou formu a je účinné ode dne doručení
druhé straně.
VIII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ, OCHRANA ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

1.

2.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ÚJMU, ZÁRUKA

Subdodavatel je povinen provést předmět smlouvy řádně, včas a bez
vad. Odpovědnosti se subdodavatel může zprostit jen za podmínek
daných zákonem a smlouvou.
Subdodavatel se zavazuje a odpovídá za to, že plnění, která mají být
provedena na základě smlouvy, budou:

provedena kvalitně a s odbornou znalostí a péčí,
poskytnuta zcela objektivním, nestranným a profesionálním
způsobem.
Subdodavatel dává společnosti DEKRA záruku za jakost (dále také jen
„záruka“) na výstupy z činnosti v délce 24 měsíců, která běží vždy
samostatně ode dne dílčího poskytnutí plnění. Záruční doba se
prodlužuje o dobu, po kterou nemohla společnost DEKRA plnění nebo
jeho část řádně užívat v důsledku zjištěné vady.
Subdodavatel v rámci poskytnuté záruční doby odstraní reklamované
vady na svůj náklad. Při zjištění, že plnění vykazuje vady, má
společnost DEKRA právo:
a)
požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění ve lhůtě
do 1 týdne ode dne doručení písemného oznámení vady
subdodavateli s popisem vady, pokud smluvní strany
nedohodnou v konkrétním případě lhůtu jinou; nebo
b)
odstranit vadu na náklady subdodavatele sama nebo třetí
osobou. Subdodavatel je povinen nahradit společnosti DEKRA
prokazatelně vynaložené náklady, které vznikly společnosti
DEKRA v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů po
obdržení příslušné faktury společnosti DEKRA.
Subdodavatel je odpovědný za jakékoliv újmy jím a osobami pro něj
plnění provádějícími způsobené v průběhu provádění plnění dle této
Smlouvy společnosti DEKRA a/nebo zákazníkovi. Náhrada újmy se řídí
ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany
tímto výslovně sjednávají povinnost Subdodavatele k náhradě
nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména společnosti
DEKRA).

3.

Smluvní 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
nebo o zákazníkovi získají, nebo (c) které mají povahu obchodního
tajemství nebo by mohly mít povahu obdobnou obchodnímu
tajemství, a (d) jakékoli jiné důvěrné informace (např. ohledně knowhow), které jim jsou v souvislosti se smlouvou známy a jejichž sdělení
třetí osobě by mohlo druhé smluvní 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 smluvní strany, nepoužijí tyto informace a materiály k jiným
účelům než k plnění této smlouvy a zabezpečí jejich utajení (dále též
jen „povinnost mlčenlivosti“).
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na třetí osoby, kterým uvedené
informace poskytla jedna smluvní strana se souhlasem druhé v
souvislosti s plněním smlouvy. Taková smluvní 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 nezakládá subdodavateli žádné právo
na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření
autorského díla, ani jakékoli jiné právo duševního vlastnictví.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.
V případě každého dílčího porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto
článku je subdodavatel povine uhradit společnosti DEKRA smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč za jednotlivé porušení. Nárok společnosti
DEKRA na náhradu újmy v plné výši tím není dotčen.
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.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají a prohlašují, že
společnost DEKRA je oprávněna zpracovávat důvěrné informace
subdodavatel a používat je pro interní potřeby a potřeby koncernu
DEKRA. DEKRA je rovněž oprávněna pořizovat kopie převzatých anebo
vypracovaných dokumentů a tyto archivovat.
Pokud subdodavatel vyžaduje či obdrží v rámci plnění dle smlouvy od
společnosti DEKRA jakékoli osobní či citlivé údaje (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
subdodavatel povinen společnost DEKRA předem písemně informovat.
Poskytnuté osobní údaje je subdodavatel povinen prokazatelně
uchovávat v tajnosti a nakládat s nimi v souladu s příslušnými právními
předpisy a dostatečně je technicky zabezpečí proti jejich úniku či
zneužití třetí osobou.
Pokud společnost DEKRA obdrží od subdodavatele osobní údaje, je
oprávněna tyto zpracovávat za účelem a v rozsahu předmětu smlouvy
a smluvního vztahu se zákazníkem. Subdodavatel je povinen před
předáním osobních údajů společnosti DEKRA zabezpečit případná
poučení či souhlasy dotčených osob. Společnost DEKRA se zavazuje, že
s osobními údaji bude nakládat v souladu s příslušnými českými
právními předpisy a technicky je zabezpečí proti jejich zneužité třetí
osobou.
Po ukončení smlouvy jsou smluvní 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.
Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku smlouvy.
IX.

1.

2.

COMPLIANCE

Strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a
protikorupčního jednání po dobu účinnosti smlouvy. Strany pro
dosažení tohoto účelu shodně definují dále uvedený pojem: „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. Strany jsou povinny zajistit, že
veškeré osoby podílející se na plněních dle smlouvy, jakož i jím a jimi
ovládané osoby se budou řídit těmito protikorupčními zásadami.
Subdodavatel se zavazuje, že v rámci spolupráce se společností DEKRA
bude používat pouze takové zaměstnance a jiné spolupracovníky, kteří
nejsou uvedeni na příslušných evropských a amerických sankčních
seznamech podle mezinárodního práva obchodního (zejména US
Denied Persons List, US Unverified List, US Entity List, US Specially
Designated Nationals / Terrorists / Global Terrorists List, US Foreign
Terrorist Organisations List, EU´s Terrorist List). Subdodavatel
prohlašuje, že v rámci svých obchodních vztahů přijímá opatření
zabraňující možnostem legalizace výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
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3.

4.

Strany prohlašují a zaručují, že při realizaci všech činností spojených se
smlouvou budou dodržovat všechny platné zákony týkající se ochrany
životního prostředí, likvidace materiálů, vypouštění chemických látek,
plynů nebo jiných látek nebo materiálů do životního prostředí nebo
přítomnosti těchto materiálů, chemických látek, plynů nebo jiných
látek v prostorách jejích zařízení a/nebo zařízení jejích přidružených
osob, pokud tyto mají podstatný skutečný nebo potenciální vliv na
činnosti spojené se smlouvou. Za porušení uvedených povinností se
nepovažuje, bude-li předmětné porušení možné napravit a bude-li
napraveno do 30 dnů od data, kdy k porušení dojde.
Společnost DEKRA si vyhrazuje právo od smlouvy s účinky do
budoucna odstoupit, jakož i odmítnout dílčí plnění, pokud shledá, že se
subdodavatel, 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 výše
uvedeným zásadám compliance a ochrany ŽP či porušila povinnosti
mlčenlivosti dle čl. VIII.
X.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Subdodavatel je povinen chránit dobré jméno, pověst a firmu
společnosti DEKRA a bez jejího předchozího písemného souhlasu
nesmí užít logo DEKRA, ani jiným způsobem odkazovat na obchodní
spolupráci se společností DEKRA.
Subdodavatel 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.
Subdodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že všechny doložky
obsažené v těchto PD mu jsou srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné
a 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.
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.
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.
Do aktuálně platných PD lze nahlížet na webovém rozhraní
www.dekra.cz/podmínky. Znění PD může společnost DEKRA kdykoli
jednostranně měnit či doplňovat. O změně PD informuje společnost
DEKRA subdodavatele osobně či emailem. Pokud subdodavatel
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 vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění PD.
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