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Příloha A 

Následující tabulka zobrazuje přehled úrovně servisu:  

Typ služby  Platinum - 12 hodin podpory 
 
Nastavení 
předplatného & 
podpora 

 Přístup k automatickému nástroji pro sběr dat v jakémkoli formátu, propojení a 
validace, včetně automatického přiřazování pracovních pozic a kódování  

 Nastavení a vytvoření účtu hlavního administrátora (1 osoba) 
 Přístup k 24x5 technické servisní podpoře (chat) & podpůrným materiálům 
 Podpora konzultanta v délce trvání 6 hodin na rok (mapování pracovních pozic, 

individuální školení na digitální nástroje, atd.) 
 
Školení & vzdělávání  

 Přístup do on-line portálu s různými tréninkovými a popůrnými sekcemi; jako 
např. školení o používání platformy Korn Ferry, školení na sběr dat, školení o 
produktech a další 

 Rozvrh a pozvání na regionální a sektorová setkáních  
 
Podpůrné nástroje   

 Přístup k on-line informační a servisní platformě 
 Informace v oblastech řízení lidí, sektorových novinek, články na různé temata a 

aktualizace 
 Produktové materiály - novinky a aktualizace nástrojů a produktů, často kladené 

otázky 
 Standardní informace o lokální tržní situaci, mzdových pohybech a předpovědích  
 Podpůrné materiály, které lze využít při použití dat, jako jsou např. interní šablony 

zpráv  
 

 

SMLUVÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KORN FERRY 

1. V průběhu doby platnosti smlouvy musí Klient Společnosti KF každoročně poskytovat údaje o odměňování a benefitech ve 
formátu požadovaném Společností KF na úrovni užívání (např. pokud dceřiná společnost Klienta nakupuje údaje, které mají být 
použity v celé společnosti, pak musí Klient poskytnout údaje pro celou společnost). Pojem “Údaje o Klientovi" znamená úplné 
zobrazení údajů o mzdách a benefitech pro všechny držitele v organizaci Klienta.  Předání Údajů o Klientovi bude v souladu s 
rozvrhem Společnosti KF, jak byl komunikován Klientovi. Společnost KF musí stanovit Klientovi lhůtu k poskytnutí Údajů o Klientovi 
minimálně 3 pracovní dny.  

2.  KF Digital se skládá z ročního přístupu do mzdové databáze, která obsahuje veškeré dostupné referenční úrovně, nástroj 
zpětné vazby odměňování (Rewards Benchmark), srovnání efektivity odměňování (Rewards Health Check), jakož i části plaformy 
obsahující i makroekonomické informace, a také  "Balíčku Reportů", tedy ke všem dostupným zprávám, tedy obecného a 
sektorových zpráv dané země.  

3. "Peer Group" je analýza vytvořena ze skupiny organizací vybraných Klientem pro získání příslušných informací o 
odměňování. Výběr musí obsahovat minimálně 10 organizací. Výstup je dodán v excelu a na úrovni tří elementů odměňování, které 
si klient zvolí. Pokud klient zakoupí více než jeden mzdový trh v dané zemi, pak se každá skupina musí lišit alespoň o 25% vzorku. 

4. Provádění Služeb bude vyžadovat použití materiálů a metodologií Společnosti KF, které jsou považovány za vlastní, 
autorské, patentové materiály a materiály obchodního tajemství ("Materiály KF"). Materiály KF zahrnují metodologie, již existující 
programy, nástroje, modely, vlastnické informace, patenty, registrované a neregistrované ochranné známky, obchodní názvy, 
obchodní tajemství, autorská práva, prototypy, vynálezy, algoritmy, návrhy, kompilace, počítačové softwarové programy, nástroje, 
databáze, hodnoticí příručky, formuláře výkazů, skórovací příručky, skórovací algoritmy, skórovací instrukce, skórovací software a 
normy. Společnost KF vlastní Materiály KF po celou dobu. Společnost KF si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena 
v tomto Objednávkovém Formuláři. Licence k Materiálům KF je nutné zakoupit prostřednictvím samostatné licenční smlouvy. Tento 
Objednávkový Formulář nelze chápat jako licenci ke kopírování, modifikaci, vytváření odvozených děl, publikování, zveřejňování 
nebo jinému používání Materiálů KF. Společnost KF je jediným vlastníkem jejích databází, které jsou kompilacemi. Veškeré povolené 
kopie Materiálů KF, v tištěné nebo elektronické podobě, musí obsahovat oznámení o autorských právech Společnosti KF. 
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5.  Klient nebude publikovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, rozebírat, dekompilovat nebo jinak se pokoušet o zpětné 
sestavení Materiálů KF, ani nesmí Klient takové konání povolit žádné jiné osobě. Klient nesmí pronajímat, půjčovat, prodávat, 
slibovat, udělovat, poskytovat sublicence, poskytovat ani jiným způsobem předávat jakékoli třetí straně jakékoli Materiály KF nebo 
jakékoliv jejich kopie. S výjimkou případů, kdy Společnost KF předem výslovně písemně autorizuje Klienta, nesmí Klient používat 
Materiály KF pro jakýkoli jiný účel pro sebe ani pro třetí stranu. Klient nesmí předávat žádné údaje ani Materiály KF třetím stranám 
ani vkládat údaje do systémů třetích stran, dokud Klient a třetí strana nepodepíší standardní dohodu Společnosti KF o 
nezveřejňování údajů. 

6.             Klient prohlašuje a zaručuje, že data, která bude KF poskytovat jsou jeho vlastní a má tak má právo je společnosti KF dodat, 
přičemž nebude porušovat práva žádné třetí strany. Údaje o Klientovi nesmí poškozovat práva jiných, nesmí obsahovat žádný 
nezákonný obsah. Údaje o Klientovi nesmí obsahovat žádné citlivé osobní údaje, pokud nemá Klient právo poskytnout takové 
informace. Klient dále prohlašuje a zaručuje, že: (i) poskytl požadovaná oznámení a získal všechna potřebná práva a souhlasy, které 
má poskytnout Společnosti KF, nebo které povolují Společnosti KF shromažďovat jménem Klienta osobní údaje jednotlivců pro 
účely uvedené v tomto Objednávkovém Formuláři; a (ii) převod, sběr a použití těchto osobních údajů Společností KF neporušují 
žádné platné zákony ani práva žádné třetí strany. 

7.       Údaje o Klientovi budou zpracovávány v souladu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů Společnosti KF, které jsou 
k dispozici na webových stránkách Společnosti KF a jsou součástí tohoto Objednávkového Formuláře formou odkazu. Společnost 
KF může v databázích Společnosti KF archivovat, manipulovat, používat a zahrnovat Údaje o Klientovi a využívat de-identifikované 
údaje pro výzkum, studie, vývoj, benchmarking, statistiky, analýzu a pro rozvoj, zlepšování a doplňování produktů a služeb 
Společnosti KF. Zpracované údaje jsou de-identifikovány, agregovány a zveřejněny ve mzdové databázi. Klient povoluje Společnosti 
KF zahrnout jméno společnosti Klienta jako účastníka KF Digital.  

8. Každá strana bude dodržovat všechny platné právní a regulační požadavky týkající se tohoto Objednávkového Formuláře, 
které zahrnují: (a) zákony proti úplatkům a proti korupci; (b) mezinárodní obchodní sankce, embarga, obchodní omezení nebo 
zákazy vývozu uložené USA, EU, UK, OSN nebo jakýmkoli jiným vládním nebo nadnárodním orgánem příslušným k tomuto 
Objednávkovému Formuláři nebo kterékoli ze stran ("Sankce"). Klient prohlašuje a zaručuje, že: (i) nepoužije Služby nebo pracovní 
produkt (včetně nástrojů a duševního vlastnictví) k poskytnutí benefitů specificky zaměřených nebo určených pro podnikání v 
zemích nebo regionech podléhajících Sankcím (v současnosti Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a Krymská oblast) a (ii) nezpůsobí ani 
neumožní, aby Služby nebo pracovní produkt (včetně nástrojů a duševního vlastnictví) byly převedeny nebo zpětně vyvezeny na 
žádného státního příslušníka se zvláštním určením (jako například určeného ministerstvem financí Spojených států amerických pro 
kontrolu zahraničních aktiv), ani do zemí nebo oblastí podléhajících Sankcím, ani jakékoli jiné straně, pokud by takový převod 
představoval porušení Sankcí; (c) zákony a nařízení proti praní špinavých peněz, které se týkají předcházení praní špinavých peněz 
nebo financování terorismu; a (d) zákony a nařízení o ochraně osobních údajů a ochraně údajů, které se týkají ochrany, zveřejňování 
a používání osobních údajů jednotlivců, včetně obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a dalších zákonů a nařízení, které nařizují 
ochranu osobních údajů. Jakékoli porušení tohoto článku je závažným porušením tohoto Objednávkového Formuláře a důvodem 
pro okamžité ukončení stranou, která tento článek neporušuje. Každá ze stran dále prohlašuje a zaručuje, že: (y) je řádně 
organizována a platně existující podle zákonů příslušných k její jurisdikci založení nebo organizace a má plnou moc a pravomoc plnit 
všechny své povinnosti podle tohoto Objednávkového Formuláře; a (z) osoba, která vyplňuje tento Objednávkový Formulář v jejím 
zastoupení, je řádně autorizována a zmocněna k tomu, aby Stranu zavázala k tomuto Objednávkovému Formuláři. Společnost KF 
se zříká všech ostatních prohlášení a záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti 
pro určitý účel. 

9. ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU STRANU ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, 
NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU V 
SOUVISLOSTI S TENTO OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁŘEM. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KF ZA JAKÉKOLI NÁROKY 
TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE JE OMEZENÁ NA POPLATKY, KTERÉ JSOU ZAPLACENÉ NEBO SPLATNÉ 
KLIENTEM SPOLEČNOSTI KF PODLE TOHOTO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE. TATO ČÁST PLATÍ BEZ OHLEDU NA UPLATNĚNOU 
PRÁVNÍ TEORII A DOKONCE I KDYŽ JE STRANĚ ZNÁMO, ŽE TAKOVÉ ŠKODY MOHOU NASTAT. 

10. Služby nejsou určeny jako náhrada za odborný úsudek.  
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11. Tento Objednávkový Formulář obsahuje celý Objednávkový Formulář mezi stranami týkající se diskutovaného předmětu a 
nahrazuje veškeré předchozí prohlášení, inzeráty, oznámení, návrhy, jednání, diskuse, porozumění nebo Objednávkové Formuláře 
týkající se stejného předmětu, s výjimkou požadavků klienta uvedených ve výzvě k podání nabídky – tržního průzkumu s názvem 
„Zpracování politiky odměňování členů představenstva a mzdového průzkumu o obvyklém rozsahu odměňování zaměstnanců - ze dne 
12.8.2021.  Strany nebudou vázány žádným prohlášením, slibem nebo podmínkou, které nejsou výslovně uvedeny v tomto 
Objednávkovém Formuláři.  Předtištěné smluvní podmínky týkající se jakýchkoli objednávek vydané Klientem nebo smluvní podmínky 
zahrnuté do nastavení dodavatelského procesu Klienta podle tohoto Objednávkového Formuláře jsou nahrazeny tímto 
Objednávkovým Formulářem a bez plné platnosti a účinku, a to i v případě, že Společnost KF uznává takové podmínky nastavené 
dodavatelskými systémy Klienta, a zda toto potvrzení nastane před nebo po provedení tohoto Objednávkového Formuláře.  Za žádných 
okolností nebude uznání takových podmínek Společností KF považováno za změnu tohoto Objednávkového Formuláře.  Veškeré 
objednávky musí obsahovat odkaz na tento Objednávkový Formulář.  Klient nebyl nucen k zadání tohoto Objednávkového Formuláře 
žádnými prohlášeními ani výroky, ať už ústně nebo písemně, které nejsou výslovně obsaženy v tomto Objednávkovém Formuláři.  
Tento Objednávkový Formulář nesmí být pozměněn ani doplněn, s výjimkou pouze písemnosti podepsané stranou, proti níž má být 
vykonáno totéž. 
 
 

 
  Za Poskytovatele      Za Klienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




