Obchodní podmínky FS KB - Školení zaměstnanců
Podmínky finanční skupiny Komerční banky, a.s. pro poskytování školení, číslo: 002
Je-li předmětem Plnění dle Smlouvy povinnost Poskytovatele poskytnout Objednateli školení
zaměstnanců Objednatele, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran také těmito „Podmínkami
finanční skupiny Komerční banky, a.s. pro poskytování školení“ (dále jen „Podmínky školení“).
Obchodní podmínky jsou „Obchodní podmínky finanční skupiny Komerční banky, a.s., číslo: 003“.
1. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování školení
1.1. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat změnu lektora pro realizaci školení v případě
nespokojenosti se stávajícím lektorem.
1.2. Účastníky školení budou osoby určené Objednatelem. Poskytovatel je povinen realizovat
školení v termínech plnění a v místech plnění stanovených ve Smlouvě.
1.3. Jednostranná změna obsahu Smlouvy Objednatelem: Objednatel je oprávněn změnit:
(i) počet účastníků školení, (ii) termín plnění a (iii) místo plnění dle své potřeby
jednostranným písemným oznámením doručeným Poskytovateli e-mailem, nejpozději však 5
dní před termínem plnění.
1.4. Zvláštní ustanovení o zrušení Smlouvy Objednatelem: Objednatel je oprávněn
jednostranně odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu, a to na základě písemného
oznámení o odstoupení doručeného e-mailem Poskytovateli nejpozději 14 dnů před
termínem plnění. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o
odstoupení Poskytovateli. Objednatel v tomto případě nehradí Poskytovateli jakékoliv
náklady spojené s dohodnutým poskytnutím školení.
1.5. Poskytovatel je povinen provádět školení podle metodiky stanovené Objednatelem, se
kterou byl Objednatelem prokazatelně seznámen.
1.6. Školení budou realizována v českém jazyce, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
1.7. Pokud budou součástí školení školící materiály v tištěné písemné podobě, je Poskytovatel
povinen tyto materiály Objednateli zároveň poskytnout v elektronické podobě.
1.8. Poskytovatel je povinen zajistit kvalifikované lektory, připravit a zhotovit podklady pro školení
pro všechny účastníky školení v českém jazyce, pokud nebude Smlouvou stanoveno jinak.
Poskytovatel je povinen zajistit, že lektoři provádějící školení mají příslušnou úroveň znalostí
nutnou pro účely poskytnutí příslušného školení a jsou schopni s odbornou péčí zajistit
provádění školení.
1.9. Poskytovatel je povinen vést evidenci docházky potvrzenou zaměstnanci Objednatele
a pracovní výkaz školení potvrzený lektorem a Objednatelem. Přehled docházky je
pravidelně měsíčně zpětně elektronicky zasílán kontaktní osobě Objednatele uvedené
ve Smlouvě, a to nejpozději do konce následujícího měsíce.
1.10. Objednatel zajistí na svůj náklad místnost pro školení v místě plnění, pokud není
ve Smlouvě dohodnuto jinak.
1.11. Rozsah školení, je-li případně stanoven Smlouvou, je stanoven jako maximální počet hodin
školení za účelem jejich provedení Poskytovatelem. Objednatel není povinen vyčerpat
Smlouvou ujednaný rozsah školení, a to bez jakéhokoliv nároku ze strany Poskytovatele na
úhrady Objednatelem nevyčerpaných hodin.
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1.12. Poskytovatel souhlasí s možností rozdělení fakturace za školení na Objednatele
a zaměstnance Objednatele (účastníka školení). Poskytovatel se dále zavazuje spolupracovat
s poskytovatelem, který pro Objednatele zajišťuje služby cafeterie, a umožní platbu za školení
jeho prostřednictvím.
1.13. Lektor poskytovatele se považuje za Specialistu.

2. Cena
2.1. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli za školení realizované dle Smlouvy Cenu
sjednanou Smlouvou, není-li sjednáno jinak.
2.2. Za uskutečněnou hodinu školení je považována také hodina stornovaná Objednatelem ve
lhůtě kratší než 14 dnů před Smlouvou sjednaným termínem školení dle článku 1., odstavce
1.4. Podmínek školení.
2.3. U školení konajících se v místě plnění, kterým je školicí středisko Objednatele v Libohošti,
Objednatel zajistí na své náklady ubytování a stravování lektorů v tomto středisku, a to po
dobu trvání školení. V případě odůvodněné potřeby Poskytovatele Objednatel zajistí
ubytování lektorů i pro noc předcházející zahájení školení.

3. Sankční ujednání
3.1. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím školení je Poskytovatel povinen uhradit
Objednateli na jeho žádost smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každou započatou
hodinu prodlení.
3.2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené článkem XV. Obchodních podmínek
Poskytovatelem je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli na jeho žádost smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
3.3. V případě porušení povinnosti Poskytovatele odvést příslušnou DPH či její část je
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli na jeho žádost smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
a to za každé jednotlivé porušení.
3.4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku Podmínek školení není
dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
4. Zaměstnanci
4.1

Po celou dobu poskytování školení budou Specialisté a subdodavatelé Poskytovatele pod
výlučnou odpovědností, kontrolou a řízením Poskytovatele.

4.2

Poskytovatel je povinen zajistit, aby školení a/nebo součinnost poskytovali pouze Specialisté,
jejichž následující údaje - jméno, rodné číslo, datum a místo narození a státní příslušnost budou
předány Objednateli a dále jím zpracovávány v rámci jeho personálního systému, a to po dobu
trvání smluvního vztahu a dále po dobu 2 let ode dne jejího zániku. Povinnost Poskytovatele
zajistit výše uvedené údaje u jednotlivého Specialisty je dána v případě výkonu školení a/nebo
součinnosti Specialistou v prostorách Objednatele.
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4.3

Smluvní strany se dohodly, že Specialista bude oprávněn poskytovat školení nejdříve po
předání jeho osobních údajů k jejich vedení v personálním systému Objednatele a předání
Dokumentu podepsaného Specialistou Objednateli.

4.4

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené Objednateli, Specialistou v
důsledku porušení vnitřních předpisů Objednatele, s nimiž byl Specialista seznámen.
Objednatel je oprávněn v případě porušení takových vnitřních předpisů, odstoupit od
Smlouvy s tím, že odstoupení bude účinné okamžikem jeho doručení Poskytovateli.

4.5

Objednatel vytvoří bezpečné pracovní prostředí v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy České republiky na místech plnění pro pracovníky Poskytovatele.
Poskytovatel je povinen pracovníky Poskytovatele vyškolit o bezpečnosti práci a ochraně zdraví
při práci. Před zahájením poskytování školení bude Objednatel informovat Poskytovatele o
případném nebezpečí pro zdraví a bezpečnost na místě plnění.

4.6

Poskytovatel souhlasí s tím, že bude spolupracovat s jinými Poskytovateli Objednatele, kteří
provádějí práci, která souvisí s poskytováním školení, na místě plnění.

5. Přílohy
5.1

Nedílnou součástí podmínek pro poskytování školení jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - Typy osobních údajů, kategorie fyzických osob a způsob předávání osobních
údajů

6. Platnost a účinnost
6.1

Podmínky školení jsou platné a účinné ode dne 1.3.2020.
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Příloha č. 1 - Typy osobních údajů, kategorie fyzických osob a způsob předávání osobních údajů

ID
zpracování

Název/Popis
zpracování
osobních
údajů

Účel
zpracování
osobních
údajů

1

Identifikace
účastníka
školení,
docházka.

Identifikace
osob
účastnících
se školení

Zpracovávané
osobní údaje

Kategorie
fyzických
osob

Trvání
zpracování

Jméno
a
příjmení,
osobní číslo,
emailová
adresa

Zaměstnanec,
externista.

10 let
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Stát
zpracování

Způsob
předávání
osobních
údajů
se
zpracovatelem

Další zpracovatel
(subdodavatel)
zahrnutý
do
zpracování

ČR

Email

Subdodavatelé
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