Pravidla a podmínky programu Czech Best Managed Companies
Datum poslední změny: 25. 10. 2019
Program Czech Best Managed Companies (dále jen „Program“) označuje ocenění udílené
společnostmi Deloitte v České republice pod značkou Deloitte Private (dále jen „Deloitte“), ve
spolupráci s partnery, kterými jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola finanční a
správní, Technická univerzita v Liberci, CG Institut, s.r.o., Citibank Europe plc, organizační složka,
Economia, a.s. (dále jen „Partneři“) společnostem (dále jen „Účastníci“), které se zdarma zaregistrují
prostřednictvím portálu www.bestmanaged.cz (dále jen „Webová stránka“) a zúčastní se Programu
spočívajícím ve vyhodnocení jejich finančních a řídicích postupů. V rámci Programu vybere odborná
porota na základě vlastního uvážení Účastníky, kteří budou v rámci Programu oceněni. Vyhodnocení
finančních a řídících procesů Účastníků nezahrnuje poskytování služeb jakékoliv povahy, ať už přímo
nebo nepřímo, ze strany Deloitte nebo Partnerů, což znamená, že hodnocení prováděné v rámci
Programu nebude nikdy představovat audit účetní závěrky ani nebude nahrazovat právní povinnosti
Účastníků.
Odesláním přihlášky vyjadřují Účastníci svůj souhlas s podmínkami Programu, a zavazují se k jejich
dodržování. Dále potvrzují, že se seznámili s kritérii pro účast v Programu a s pravidly Programu, jak
je uvedeno na webové stránce www.bestmanaged.cz, a souhlasí též s tím, že rozhodnutí nezávislé
poroty ohledně jejich účasti v Programu, jakož i oceněných společností, nelze rozporovat.
ODKAZY: Tato Webová stránka obsahuje odkazy na další webové stránky. Deloitte nenese
odpovědnost za ochranu soukromí ani za obsah takových webových stránek. Uvedené webové
stránky mohou po otevření shromažďovat osobní údaje, přičemž tyto informace nejsou řízeny ze
strany Deloitte. K ochraně soukromí vašich informací doporučujeme, abyste se vždy seznámili se
zásadami ochrany soukromí webových stránek, které prostřednictvím Webové stránky navštívíte.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Důvěrné informace, které společnost Deloitte získá o Účastnících, kteří
se zaregistrují prostřednictvím Webové stránky, budou použity výhradně za účelem hodnocení Vaší
účasti v Programu a udělení ocenění v souladu s mezinárodním rámcem Programu Best Managed
Companies, jakož i na podporu administrace Programu. Společnost Deloitte bude v souvislosti s
těmito informacemi přísně dodržovat mlčenlivost a zároveň se zavazuje, že uskuteční a bude
udržovat odpovídající bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k těmto
informacím, jejich neoprávněnému užití nebo zneužití a aby chránila důvěrné informace stejným
způsobem a se stejnou péčí, avšak minimálně s přiměřenou péčí, jako své vlastní důvěrné informace.
Společnost Deloitte důvěrné informace neprodá, nezveřejní ani je jakýmkoliv jiným způsobem nesdělí
žádnému subjektu bez předchozího písemného souhlasu Účastníků. Odesláním přihlášky Účastníci
souhlasí, že společnost Deloitte může důvěrné informace Účastníků poskytnout zástupcům Programu,
kteří tvoří odbornou porotu a též Partnerům Programu za účelem organizace Programu a navázání
spolupráce s Účastníky. Deloitte může důvěrné informace účastníků uchovávat po dobu max. 3 let
od data ukončení příslušného ročníku Programu s cílem usnadnit proces přihlášení pro uchazeče
hlásící se do Programu opakovaně, jakož i umožnit meziroční srovnání uchazečů. Účastníci souhlasí
s tím, že v případě, že úspěšně projdou výběrovým řízením, může Deloitte uvést odkaz na jejich
webové stránky na adrese www.bestmanaged.cz. Uchování osobních údajů se řídí podmínkami
uvedenými v Informaci o zpracování osobních údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje
na informace, které: (a) jsou společnosti Deloitte známy, aniž by se na ně vztahovala povinnost
zachovávat mlčenlivost v okamžiku, kdy společnosti Deloitte danou informaci obdržela, (b) jsou nebo
se stanou veřejně známé nebo přístupné bez ohledu na jednání nebo opomenutí ze strany Deloitte,
(c) společnost Deloitte získá od třetí strany bez jakýchkoliv omezení ohledně jejich zveřejnění, (d)
společnost Deloitte zjistí nebo získá samostatně, (e) jsou společnosti Deloitte poskytnuty včetně
předchozího písemného oprávnění tyto informace zveřejnit, které udělí oprávněná osoba, která náleží
jednomu z Účastníků, (f) jsou nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo nařízení úřadů či řídicích
orgánů (za předpokladu, že pokud Deloitte musí danou zákonnou povinnosti splnit, příslušný Účastník
nebude o této skutečnosti vyrozuměn, povoluje-li to zákon). Oznámení o důvěrnosti informací může
být čas od času aktualizováno a to umístěním nového znění těchto podmínek na webovou stránku
Programu s uvedením data poslední aktualizace.
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Účastníci se zavazují, že veškeré informace, se kterými se seznámí v rámci Programu či v souvislosti
s ním o Deloitte a/nebo Partnerech Programu, budou považovat za důvěrné, a zavazují se zachovat
o těchto informacích mlčenlivost, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezveřejnit,
nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek Účastníků trvá i po
skončení jejich účasti v Programu.
UŽITÍ REFERENCÍ: „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte ∧ Touche“, „Deloitte“, „Touche“,
„Tohmatsu“, loga společnosti Deloitte Touche Tohmatsu a Deloitte či jakékoliv jiné společnosti
Deloitte včetně veškerých jmen uvedených produktů představují značky náležející příslušným
vlastníkům z řad Společností skupiny Deloitte. Účastníci nejsou oprávněni v průběhu ani po skončení
jejich účasti v Programu jakýmkoliv způsobem zveřejnit, inzerovat nebo vydat jakékoliv prohlášení
(včetně referencí na marketingové účely) s uvedením názvu Programu, obchodního jména nebo loga
Deloitte a/nebo některého z Partnerů, bez předchozího písemného souhlasu Deloitte.
NEEXISTENCE OBCHODNÍCH VZTAHŮ: Partneři, mezi sebou, samostatně nebo společně, a
Účastníci berou na vědomí a přijímají, že v souvislosti s Programem nevzniká obchodní vztah ani
nedochází k poskytování služeb. Tudíž jakákoliv činnost, spolupráce a účast Deloitte a Partnerů na
vyhodnocení Programu (včetně například analýzy jejich finančních a řídicích postupů) neznamená,
že by společnost Deloitte nebo Partneři, samostatně a společně, poskytovali jakoukoliv službu.
OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých
Účastníky jsou blíže popsány v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou přihlášky a
je umístěna též zde.
OZNÁMENÍ: Oznámení společnosti Deloitte se doručují do jejího sídla na adrese:
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581, 120 00 Praha 2, Česká republika
Veškerá oznámení společnosti Deloitte je tedy třeba učinit písemně, přičemž je možné je doručit
osobně či odeslat doporučenou poštou nebo faxem. Veškerá oznámení nabývají platnosti
okamžikem přijetí.
DELOITTE: „Společnosti skupiny Deloitte“ se rozumí Deloitte Touche Tohmatsu Limited, společnost
s ručením omezeným zárukou („private company limited by guarantee“) založené podle práva
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („DTTL“), její členské firmy a jejich příslušné
dceřiné a přidružené společnosti (včetně Deloitte), jejich předchůdci, nástupci a postupníci a všichni
partneři, vedoucí, členové, vlastníci, ředitelé, zaměstnanci, subdodavatelé a zástupci těchto
společností. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, DTTL ani žádná z jejích členských firem navzájem
nenesou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členských firem. Každá členská firma DTTL
je oddělenou a nezávislou právnickou osobou působící pod názvem „Deloitte, „Deloitte & Touche“,
„Deloitte Touche Tohmatsu“ či jiným obdobným názvem; služby jsou poskytovány členskými firmami
a jejich dceřinými nebo přidruženými podniky a nikoli DTTL. „Deloitte Central Europe“ je regionálním
sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou
firmou DTTL ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky Deloitte
Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
„Společnosti skupiny Deloitte v České republice“ jsou společnosti skupiny Deloitte působící v České
republice, kterými jsou Deloitte CZ Services s.r.o., IČO: 05660904,
Deloitte Audit s.r.o.,
IČO:49620592, Deloitte BPS a.s., IČO:27160831, Deloitte Advisory s.r.o., IČO:27582167, Deloitte
Security s.r.o., IČO:27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO:29055130, ELBONA
Audit s.r.o., IČO: 27197824 a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., IČO: 27453634.
JURISDIKCE: Tyto podmínky, jakož i veškeré záležitosti související s nimi nebo s Programem
(včetně nesmluvních podmínek) se řídí a jsou vykládány podle zákonů České republiky (bez ohledu
na volbu jejich právních principů), zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Veškerá jednání nebo řízení vznikající na základě těchto podmínek nebo v rámci
Programu nebo souvislosti s ním budou probíhat výhradně před příslušnými soudy České republiky.
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