
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ 
CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB
1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1 Pokud nebylo písemně dohodnuto 
jinak, veškeré nabídky nebo služby 
a veškeré z toho plynoucí smluvní 
vztahy mezi SGS Czech Republic, s.r.o. 
(dále jen „Společnost“), s jakoukoliv 
fyzickou nebo právnickou osobou 
soukromého nebo veřejného práva 
žádající o poskytnutí certifikačních 
služeb (dále jen „Klient“) se budou 
řídit těmito Všeobecnými podmínkami 
pro poskytování certifikačních služeb 
(dále jen „Všeobecné podmínky“). 

1.2 Tyto Všeobecné podmínky, a 
vzhledem k povaze věci, Návrh, 
Žádost, Pravidla činnosti a Podmínky 
pro používání certifikační značky 
Společnosti, tvoří ujednání (dále 
jen „Smlouva“) mezi Klientem 
a Společností, a to s ohledem 
na pravidla uvedená v těchto 
Všeobecných podmínkách. Není-
li uvedeno jinak, jakákoliv změna 
Smlouvy, pokud nebude sjednána 
písemně a podepsána Klientem a 
Společností, je neplatná.

1.3 V případě, že byl Klientovi vydán 
Certifikát, Společnost poskytne 
Služby s vynaložením přiměřené péče 
a odborných schopností v souladu 
s Pravidly činnosti. Pravidla činnosti, 
jejich kopie či jejich případné dodatky, 
budou vydány Klientovi Certifikačním 
orgánem v souvislosti se zahájením 
poskytování služeb.

2. DEFINICE 

„Akreditační orgán“ je jakákoliv 
organizace (veřejného nebo soukromého 
práva), která je oprávněna jmenovat 
certifikační orgány;

„Certifikační orgán“ je Společnost a/
nebo další společnosti, se kterými 
tvoří Společnost koncern, které jsou 
oprávněny vydávat certifikáty;

 „Certifikát“ je osvědčení vydané 
příslušným Certifikačním orgánem;

„Návrh“ je soupis služeb, které mají být 
poskytnuty Společností Klientovi;

 „Podmínky pro používání certifikační 
značky Společnosti“ jsou podmínky a 
pravidla používání certifikační značky 
Společnosti.

 „Pravidla činnosti“ jsou ty pracovní 
postupy, které byly vydány Certifikačním 
orgánem v souladu s příslušným 
certifikačním programem;

„Zpráva“ je zpráva vydaná Společností 
Klientovi, ve které se uvádí, zda se 
doporučuje či nedoporučuje udělit 
Certifikát;

„Žádost“ je požadavek Klienta na 
poskytnutí služeb;

3. SLUŽBY

3.1 Tyto Všeobecné podmínky se 
týkají následujících služeb (dále jen 
„Služby“):

(a) Služby certifikace systémů: 
certifikáty kvality, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti, ochrany 
zdraví a systémů managementu 
v souladu s mezinárodními právními 
předpisy nebo právními předpisy 
platnými na území České republiky;

(b) Služby certifikace shody výrobku/
produktu se směrnicemi ES nebo 
právními předpisy platnými na území 
České republiky a služby certifikace 
výrobku/produktu s dispozitivními 
normami, specifikacemi nebo 
technickými předpisy; 

(c) Služby certifikace služeb v souladu 
dispozitivními normami, dokumenty, 
specifikacemi nebo technickými 
předpisy;

(d) Služby certifikace postupů;

(e) Služby certifikace odborných 
schopností.

3.2 Po dokončení hodnotícího 
programu Společnost zpracuje a 
předloží Klientovi Zprávu. Jakékoliv 
doporučení uvedené ve Zprávě 
není pro Certifikační orgán závazné 
a rozhodnutí o vydání Certifikátu 
závisí plně na uvážení Certifikačního 
orgánu a na splnění podmínek 
stanovených ve Smlouvě a/nebo 
v těchto Všeobecných podmínkách 
Klientem.

3.3 Klient bere na vědomí, že 
Společnost uzavřením Smlouvy 
nebo poskytováním Služeb nikterak 
nevstupuje do postavení Klienta 
nebo třetí strany, ani tyto nezbavuje 
žádných jejich závazků, ani nijak 

nepřebírá, neomezuje, neruší ani se 
nezavazuje zrušit jakýkoli závazek 
Klienta vůči třetí straně nebo 
jakýkoliv závazek třetí strany vůči 
Klientovi.

3.4 Certifikace, pozastavení, odnětí 
nebo zrušení Certifikátu se provede 
v souladu s příslušnými Pravidly 
činnosti.

3.5 Společnost je oprávněna 
poskytovat Služby nebo jejich 
části prostřednictvím zástupce 
nebo subdodavatele a Klient tímto 
opravňuje Společnost sdělit tomuto 
zástupci nebo subdodavateli veškeré 
informace nutné pro poskytování 
Služeb. 

4. ZÁVAZKY KLIENTA

4.1 Klient je povinen zajistit, aby 
byly Společnosti na její žádost 
poskytnuty k dispozici veškeré 
vzorky výrobků, zajištěn přístup, 
součinnost, informace, dokumentace 
a zařízení včetně součinnosti řádně 
kvalifikovaných a oprávněných 
pracovníků Klienta. Kromě toho 
je Klient povinen poskytnout 
Společnosti zdarma vhodné prostory 
pro konání schůzek.

4.2 V souladu se zákonem Klient 
prohlašuje, že nebyl donucen 
Smlouvu uzavřít, a že mu ani 
nebyla poskytnuta jakákoliv záruka, 
prohlášení, sdělení, ujištění, závazek, 
dohoda, příslib, odškodnění nebo 
splnění povinnosti jakéhokoliv druhu 
jiné, než výslovně uvedené v těchto 
Všeobecných podmínkách, a pokud 
se tak stalo, Klient prohlašuje, že 
se bezpodmínečně a neodvolatelně 
vzdává jakýchkoliv nároků, práv 
nebo opravných prostředků, které 
by jinak měl k dispozici ve vztahu 
k výše uvedenému. Jakékoliv 
podmínky nebo ustanovení uvedené 
ve standardních dokumentech 
Klienta, které nejsou v souladu 
s těmito Všeobecnými podmínkami, 
nebo které by vedly k změně nebo 
doplnění Všeobecných podmínek, 
nejsou vůči Společnosti účinné, 
pokud nebyly výslovně písemně 
Společností přijaty.



4.3 Klient je povinen přijmout veškerá 
potřebná opatření k odstranění nebo 
nápravě jakýchkoliv překážek nebo 
přerušení poskytování Služeb.

4.4 S cílem umožnit Společnosti dodržet 
příslušné právní předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci je Klient povinen poskytnout 
Společnosti veškeré dostupné 
informace týkající se známých 
nebo možných rizik, se kterými by 
se zaměstnanci Společnosti mohli 
pravděpodobně setkat v průběhu 
svých návštěv. Společnost je 
povinna přijmout veškerá přiměřená 
opatření k tomu, aby zajistila, 
že její zaměstnanci v době své 
přítomnosti v prostorách Klienta 
dodrží veškeré předpisy Klienta 
vztahující se k bezpečnosti a zdraví 
za předpokladu, že s nimi Klient 
Společnost seznámil.

4.5 V případě Služby certifikace shody 
výrobku/produktu podle směrnice 
ES je Klient povinen dodržet veškerá 
ustanovení takové směrnice. Klient 
je zejména oprávněn umístit na 
výrobek/produkt značku souladu se 
směrnicí ES pouze za předpokladu 
splnění všech požadavků takové 
směrnice.

4.6 Klient je oprávněn kopírovat nebo 
zveřejňovat výtahy z jakékoliv zprávy 
Společnosti pouze, pokud se v nich 
jakýmkoli způsobem neobjevuje 
obchodní firma Společnosti a/nebo 
pokud k tomu Společnost předem 
dala Klientovi písemný souhlas. 
Společnost je oprávněna podat 
žalobu v případě, že Klient poskytne 
informace v rozporu s tímto 
ustanovením nebo způsobem, který 
Společnost považuje podle vlastního 
uvážení za protiprávní. Klient nesmí 
zveřejňovat jakékoliv podrobnosti 
o způsobu, jakým Společnost 
poskytuje, vede nebo uskutečňuje 
svou činnost.

4.7 Klient je povinen okamžitě 
informovat Společnost o jakékoliv 
a všech změnách svých prostor, 
které by mohly mít vliv na jeho 
systém managementu, Služby nebo 
výrobky/produkty, postupy nebo 
odbornost. Jakékoliv porušení této 
povinnosti může vést k odejmutí 
Certifikátu. Dále je Klient povinen 
informovat Společnost o jakémkoliv 
významném nesouladu, který byl 
zjištěn v průběhu vnitřních kontrol 
prováděných Klientem, jeho partnery 
nebo veřejnoprávními orgány.

5. POPLATKY A PLATBY 

5.1 Poplatky stanovené Klientovi 
pokrývají veškeré fáze vedoucí 
k dokončení hodnotícího programu 
nebo činností a předložení Zprávy a 
periodického dohledu, který bude 
prováděn ze strany Společnosti 
pro účely zachování platnosti 
Certifikátu. Vzhledem k tomu, že 
poplatky vycházejí ze sazebníku cen, 
který je platný v době předložení 
Návrhu, Společnost si vyhrazuje 
právo zvyšovat poplatky v průběhu 
registračního období. Společnost je 
rovněž oprávněna zvýšit poplatky, 
pokud dojde ke změně pokynů 
vydaných Klientem nebo pokud 
bude zjištěno, že tyto pokyny nejsou 
v souladu s původními informacemi 
předloženými Společnosti před 
předložením příslušné původní 
cenové kalkulace. Klient bude 
informován o jakémkoliv zvýšení 
poplatků.

5.2 Další poplatky budou účtovány za 
činnosti, které nejsou zahrnuty 
do Návrhu a za práce vynucené 
v důsledku zjištěného nesouladu. 
Jejich součástí budou bez omezení 
náklady plynoucí z:

(a) opakování jakékoliv části nebo 
celého hodnotícího programu 
nebo činností v důsledku 
nedodržení registračního postupu 
a pravidel;

(b) víceprací v důsledku pozastavení, 
odnětí anebo obnovení platnosti 
Certifikátu;

(c) opětovného posouzení v důsledku 
změn systému managementu 
nebo výrobků/produktů, postupů 
nebo Služeb, nebo

(d) vyhovění žádosti o předložení 
dokumentů nebo poskytnutí 
svědectví týkajícího se prací 
provedených Společností.

5.3 Aniž by tímto bylo dotčeno 
ustanovení odstavce 5.2 
Všeobecných podmínek, další 
poplatky budou splatné ve výši 
aktuálních sazeb Společnosti, za 
expresní objednávky, zrušení nebo 
změnu plánu poskytování Služeb 
nebo za částečné či úplné opakování 
hodnotícího programu nebo činností, 
které budou požadovány tak, jak je 
stanoveno v Pravidlech činnosti.

5.4 Aktuální sazebník cen je k dispozici 
na požádání u Společnosti.

5.5 Pokud není stanoveno jinak, poplatky 
nezahrnují náklady na dopravu a 
stravování (tyto budou účtovány 
Klientovi zvlášť). Veškeré poplatky a 

další poplatky nezahrnují příslušnou 
sazbu daně z přidané hodnoty.

5.6 Po předložení Zprávy Klientovi 
Společnost vystaví Klientovi 
fakturu. Faktury za více práce a 
další práce budou vystavovány při 
dokončení příslušných úkolů. Pokud 
nebyla sjednána zálohová platba, 
veškeré faktury jsou splatné do 
čtrnácti (14) dnů od data vystavení 
jednotlivé faktury (dále jen „Den 
splatnosti“) bez ohledu na to, zda 
systém nebo výrobky/produkty 
Klienta získaly Certifikát či nikoliv. 
V případě, že Klient neuhradí 
Společnosti odměnu řádně a včas, 
je Společnost oprávněna požadovat 
úroky z prodlení ve výši 0.05 % 
denně z dlužné částky, a to ode Dne 
splatnosti až do data, kdy Společnost 
dlužnou částku skutečně obdrží. 

5.7 Jakékoliv využití jakékoliv Zprávy 
nebo Certifikátu nebo informací 
v nich obsažených ze strany Klienta 
je podmíněno včasnou úhradou 
všech poplatků a plateb. Kromě 
opravných prostředků uvedených 
v Pravidlech činnosti si Společnost 
vyhrazuje právo ukončit nebo 
pozastavit veškeré práce anebo 
vydat pokyn k pozastavení nebo 
odejmutí jakéhokoliv Certifikátu 
Klientovi, který řádně a včas 
neuhradil Společnosti fakturu.

5.8 Proti nárokům Společnosti je Klient 
oprávněn započítat nebo zadržet 
pouze takové nároky, které jsou 
nesporné, tj. uznané Společností 
nebo pravomocně přiznané soudním, 
správním či rozhodčím orgánem. 

5.9 Klient je povinen uhradit Společnosti 
veškeré náklady vzniklé v souvislosti 
s vymáháním pohledávek 
Společnosti za Klientem, včetně 
nákladů právního zastoupení a 
dalších souvisejících nákladů. 

6. ARCHIVACE 

6.1 Společnost je povinna uchovávat 
ve svém archivu veškeré materiály 
týkající se hodnotícího programu 
a programu dohledu souvisejícího 
s Certifikátem po dobu požadovanou 
příslušným akreditačním úřadem a/
nebo příslušnými platnými právními 
předpisy.

6.2 Po skončení doby archivace 
Společnost předá, ponechá si nebo 
skartuje materiály podle vlastního 
uvážení, pokud nedostane jiný pokyn 
od Klienta. Poplatky za splnění 
takového pokynu budou účtovány 
Klientovi.



7. VLASTNICTVÍ ZPRÁVY, CERTIFIKÁTU A 
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Jakýkoliv dokumenty včetně jakékoliv 
Zprávy nebo Certifikátů poskytnutých 
Společností a autorská práva k nim jsou 
a zůstanou vlastnictvím Společnosti 
a Klient nesmí jakkoliv měnit ani 
nesprávně vykládat obsah takových 
dokumentů. Klient je oprávněn pořizovat 
si kopie pouze pro vlastní interní 
potřebu. Opisy Certifikátů jsou pro 
účely vnější komunikace k dispozici na 
vyžádání.

8. KOMUNIKACE

Klient je oprávněn propagovat Certifikát 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v předpisech upravujících používání 
certifikačních značek. Použití obchodní 
firmy Společnosti nebo jakékoliv 
jiné ochranné známky pro reklamní 
účely není povoleno bez předchozího 
písemného souhlasu Společnosti.

9. MLČENLIVOST A OCHRANA DAT

9.1 “Důvěrné informace“ ve smyslu 
Všeobecných podmínek znamenají 
jakékoliv ústně nebo písemně 
sdělené informace, které může 
jedna smluvní strana získat od druhé 
smluvní strany podle Smlouvy, 
nebo poskytnuté informace týkající 
se podnikání druhé smluvní strany. 
Důvěrnými informacemi nejsou 
jakékoliv informace, které (1) jsou 
nebo se později stanou veřejně 
známými, (2) byly dostupné 
přijímající straně jako nedůvěrné před 
tím, než byly sděleny poskytující 
stranou, (3) byly sděleny straně 
nezávislou třetí stranou, která je 
k takovému sdělení oprávněna. 

9.2 Pokud to nevyžaduje zákon nebo 
orgán veřejné moci v souladu se 
zákonem, žádná ze smluvních 
stran ani žádný jejich zástupce 
nebo subdodavatel nesmí využívat 
Důvěrné informace jinak než pro 
účely Smlouvy a nesmí sdělovat 
jakékoliv Důvěrné informace týkající 
se druhé smluvní strany jakékoliv 
fyzické nebo právnické osobě bez 
předchozího písemného souhlasu 
druhé strany s výjimkou případů zde 
výslovně uvedených.

9.3 V průběhu poskytování služeb může 
mít každá smluvní strana přístup k 
osobním údajům druhé strany jako 
správce údajů pro vlastní smluvní a 
obchodní účely a zpracovávat je a / 
nebo je přijímat v rámci udržování 
obchodních vztahů s druhou stranou 
a neuskutečnit zpracovatelskou 
funkci jménem a na základě pokynů 
druhé strany. Každá smluvní strana 
(i) zpracovává tyto osobní údaje v 
souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 (GDPR) a dalšími 
platnými právními požadavky; a 
(ii) poskytne druhé straně a všem 
jednotlivcům, jejichž osobní údaje 
jsou zpracovávány jako součást 
těchto Všeobecných podmínek, své 
Oznámení o ochraně osobních údajů. 
Přečtěte si SGS Oznámení o ochraně 
osobních údajů.

10. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Pokud nebylo dohodnuto jinak, 
Smlouva zůstane v platnosti (s tím, 
že je možno ji ukončit tak, jak je 
stanoveno v těchto Všeobecných 
podmínkách) po dobu uvedenou 
v Návrhu (dále jen „Původní doba 
platnosti“). Po uplynutí Původní 
doby platnosti se Smlouva 
automaticky prodlužuje, pokud 
kterákoliv ze smluvních stran 
neoznámí písemně druhé smluvní 
straně nejméně tři měsíce před 
vypršením Původní doby platnosti, 
že ukončuje Smlouvu. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna 
vypovědět Smlouvu kdykoliv po 
uplynutí Původní doby platnosti s 
tříměsíční výpovědní lhůtou.

10.2 Společnost má právo kdykoliv 
před vydáním Certifikátu ukončit 
Smlouvu, pokud Klient poruší 
jakýkoli svůj závazek vyplývajícímu 
ze Smlouvy a/nebo z těchto 
Všeobecných podmínek a nezjedná 
nápravu takového porušení ani ve 
lhůtě 30 dní ode dne, kdy mu bylo 
doručeno oznámení Společnosti o 
takovém porušení povinností. 

10.3 Kterákoliv ze smluvních stran může 
ukončit s okamžitou účinností 
poskytování Služeb v případě, že 
druhá smluvní strana zahájí jednání 
s věřiteli o odvrácení insolvenčního 
řízení, dále v případě zahájení 
insolvenčního řízení vůči druhé 
smluvní straně, prohlášení konkurzu 
vůči druhé smluvní straně, platební 
neschopnosti, uvalení nucené 
správy na druhou smluvní stranu 
nebo v případě, že druhá strana 
ukončí svou obchodní činnost, 
včetně rozhodnutí o zrušení druhé 
smluvní strany a jejího vstupu do 
likvidace. 

10.4 Pokud nebylo písemně dohodnuto 
jinak, práva a povinnosti smluvních 
stran stanovená v článcích 8, 9, 
12, 13 a 14 těchto Všeobecných 
podmínek zůstanou v platnosti i po 
ukončení poskytnutí Služeb nebo 
ukončení Smlouvy.

10.5 V případě, že Klient převede své 
činnosti na třetí osobu, podléhá 
převod Certifikátu předchozímu 
písemnému souhlasu Certifikačního 

orgánu. V případě, že takovýto 
souhlas bude dán, bude se použití 
Certifikátu třetí osobou řídit 
Smlouvou. 

11. VYŠŠÍ MOC

V případě, že Společnost nebude 
schopna plnit nebo poskytovat 
jakoukoliv Službu z jakéhokoliv důvodu, 
který se vymyká kontrole Společnosti, 
zejména působení vyšší moci, 
válek, teroristických činů nebo vlivů 
průmyslové povahy, nevydání povolení, 
licence nebo registrace, nemoc, smrt 
nebo odchod zaměstnanců z funkce 
nebo v případě, že Klient poruší jakýkoli 
svůj závazek vyplývajícímu ze Smlouvy 
a/nebo z těchto Všeobecných podmínek, 
uhradí Klient Společnosti:

(a) náklady, které Společnosti vznikly 
v souvislosti s poskytováním Služeb;

(b) příslušnou část odměny, která byla 
sjednána mezi smluvními stranami 
a která odpovídá výši odměny 
Společnosti za skutečně poskytnuté 
Služby;

a Společnost bude zbavena jakékoliv 
odpovědnosti za částečné nebo úplné 
neposkytnutí požadovaných Služeb.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A 
ODŠKODNĚNÍ 

12.1 Společnost se zavazuje poskytovat 
Služby s řádnou péčí a dovedností 
a přijímá odpovědnost pouze 
v případech prokázané nedbalosti. 

12.2 Žádné ustanovení těchto 
Všeobecných podmínek nevylučuje 
nebo neomezuje odpovědnost 
Společnosti vůči Klientovi za 
usmrcení nebo úraz nebo podvod 
nebo jakoukoliv jinou skutečnost, 
která by nastala v důsledku 
nedbalosti Společnosti a zároveň 
by vyloučení nebo omezení 
odpovědnosti Společnosti za ni bylo 
v rozporu se zákonem.

12.3 S ohledem na ustanovení odstavce 
12.2 Všeobecných podmínek 
se odpovědnost Společnosti 
vůči Klientovi za jakýkoli nárok, 
ztrátu, škodu, zadostiučinění za 
poškození dobré pověsti nebo 
výdaje jakékoli povahy a jakkoliv 
vzniklých z jakékoliv události nebo 
z řady příčinných událostí, limitují 
na částku ve výši rovnající se výši 
poplatků uhrazených ve prospěch 
Společnosti podle Smlouvy (bez 
DPH).

12.4 S ohledem na ustanovení odstavce 
12.2 Všeobecných podmínek bude 
Společnost zproštěna jakékoli 
odpovědnosti vůči Klientovi za 
všechny nároky, ztráty škody nebo 
výdaje, pokud nedojde k zahájení 

https://www.sgsgroup.cz/-/media/local/czech-republic/documents/technical-documents/technical-guidelines-and-policies/sgs-legal-privacy-information-notice-czech-client-cz.pdf
https://www.sgsgroup.cz/-/media/local/czech-republic/documents/technical-documents/technical-guidelines-and-policies/sgs-legal-privacy-information-notice-czech-client-cz.pdf
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soudního řízení do jednoho roku 
od dne, kdy Společnost poskytla 
Služby, v rámci jejichž poskytování 
vznikl důvod k vznesení nároku, 
nebo po uplynutí jednoho roku 
ode dne, kdy měly být Služby 
poskytnuty.

12.5 S ohledem na ustanovení odstavce 
12.2 Všeobecných podmínek 
Společnost nenese odpovědnost 
vůči Klientovi ani jakékoliv třetí 
straně:

(a) za jakýkoli nárok, ztrátu, škodu, 
zadostiučinění za poškození 
dobré pověsti nebo výdaje 
jakékoli povahy v případě, že 
(i) Klient poruší jakýkoliv svůj 
závazek vyplývající mu z těchto 
Všeobecných podmínek, 
(ii) za úkony podniknuté či 
nepodniknuté na základě 
Zpráv nebo Certifikátů a (iii) za 
nesprávné výsledky, zprávy a/
nebo Certifikáty, které vznikly 
z důvodu toho, že Společnost 
obdržela od Klienta nejasné, 
chybné, neúplné, zavádějící nebo 
nesprávné informace;

(b) za jakýkoliv ušlý zisk, ztrátu 
na výdělku, nebo za náklady 
vzniklé v důsledku přerušení 
podnikatelské činnosti, ztráty 
příjmů, ztráty příležitosti, ztráty 
a/nebo poškození dobré pověsti, 
ztráty způsobené stažením 
produktů z trhu. Společnost 
dále neodpovídá za jakoukoli 
ztrátu nebo škodu, které mohou 
Klientovi vzniknout v souvislosti 
s uplatňováním nároků jakékoliv 
třetí strany (včetně, bez omezení, 
nároků z titulu odpovědnosti 
výrobce za výrobek/produkt), 

(c) za jakoukoliv nepřímou nebo 
následnou ztrátu nebo škodu 
jakéhokoliv druhu (bez ohledu na 
to, zda spadá či nespadá mezi 
druhy ztrát a škod, které jsou 
uvedeny výše pod písm. b)).

12.6 S výjimkou případů prokázané 
nedbalosti nebo podvodného 

jednání na straně Společnosti, 
Klient dále souhlasí s tím, že 
zajistí a nahradí Společnosti a 
jejím vedoucím zaměstnancům, 
zaměstnancům, zástupcům nebo 
subdodavatelům veškeré nároky 
(skutečné nebo hrozící) vznesené 
vůči nim jakoukoli třetí stranou a 
týkající se náhrady škody včetně 
ušlého zisku, zadostiučinění 
z poškození dobré pověsti nebo 
výdajů jakékoli povahy, včetně 
nároků na náhradu nákladů 
právního zastoupení a dalších 
nákladů s tímto spojených a (i) 
vztahujících se k plnění, údajnému 
plnění nebo neplnění Služeb nebo 
(ii) plynoucí z nebo související 
s výrobkem/produktem, postupem 
nebo službami Klienta, které jsou 
předmětem certifikace (včetně, 
bez omezení, nároků z titulu 
odpovědnosti za výrobek/produkt).

12.7 12.7 Klienti, kteří požadují záruku 
vůči ztrátě nebo škodě, by si měli 
zřídit adekvátní pojištění.

13. RŮZNÉ

13.1 Pokud kterékoli ustanovení 
těchto Všeobecných podmínek 
nebo jejich část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo je 
nevynutitelným, zůstávají ostatní 
ustanovení těchto Všeobecných 
podmínek platná a účinná. 

13.2 S výjimkou případů, kdy je zde 
výslovně stanoveno jinak, nesmí 
Klient postoupit jakákoliv ze svých 
práv podle těchto Všeobecných 
podmínek bez předchozího 
písemného souhlasu Společnosti.

13.3 Žádná ze smluvních stran nesmí 
postoupit práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany, přičemž 
dání takového souhlasu nesmí být 
bezdůvodně odpíráno.

13.4 Jakékoliv postoupení nezbavuje 
postupitele jakéhokoliv závazku 
nebo povinnosti plynoucích ze 
Smlouvy.

13.5 Smluvní strana zasílající oznámení 
podle těchto Všeobecných 
podmínek je tak povinna učinit 
písemně s tím, že oznámení musí 
být doručeno druhé smluvní straně 
osobně a/nebo zasláno doporučeně 
nebo faxem na adresu druhé 
strany, která je uvedena v Žádosti. 
Písemnost bude považována za 
doručenou druhé smluvní straně, 
pokud byla:

(a) doručena osobně, v den 
doručení;

(b) zaslána doporučeně, tři dny po 
jejím odevzdání na poštu;

(c) zaslána faxem, v čas uvedený na 
sdělení druhé strany potvrzující 
příjem faxu.

13.6 Strany berou na vědomí, že 
Společnost poskytuje Služby 
Klientovi jako nezávislý dodavatel 
a že na základě Smlouvy nevzniká 
mezi Společností a Klientem 
jakékoliv partnerství, zastoupení, 
zaměstnanecký poměr nebo 
jakékoliv zmocnění.

13.7 V případě, že Společnost nebude 
požadovat, aby Klient splnil jakýkoliv 
ze svých závazků plynoucích 
z těchto Všeobecných podmínek 
nebo Smlouvy, neznamená to, že se 
Společnost zříká práva požadovat 
plnění takové nebo jakékoliv jiné 
povinnosti.

14. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ 
PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

Nebude – li dohodnuto Společností 
a Klientem písemně jinak či nebude-
li těmito Všeobecnými podmínkami 
upraveno jinak, podléhají všechny spory 
vzniklé z nebo v souvislosti se Smlouvou 
hmotnému a procesnímu právu České 
republiky, a to při vyloučení pravidel 
mezinárodního práva soukromého. 
Veškeré tyto spory budou řešeny 
soudem v místě sídla Společnosti. 
Společnost je však oprávněna podat 
návrh na zahájení řízení proti Klientovi 
i u obecného soudu Klienta. Jednacím 
jazykem bude čeština. 


