Záväzné podmienky
pre príjem elektronických faktúr vystavených na
spoločnosti skupiny Skanska v ČR a SR
Pre automatický príjem elektronických faktúr nižšie uvedenými spoločnosťami či
organizačnými zložkami skupiny Skanska v ČR a SR je nutné splniť nižšie uvedené podmienky.
Platí, že pri nesplnení ktorejkoľvek z nižšie uvedených podmienok, nie je elektronická faktúra
doručená.
1. Faktúrou sa pre účely týchto Záväzných podmienok rozumie faktúra, dobropis,
ťarchopis, zálohová faktúra, daňový doklad a opravný daňový doklad. Ostatné
písomnosti (vč. upomienok, návrhov zápočtov a pod.) je potrebné doručovať
spoločnostiam skupiny Skanska v ČR a SR v listinnej podobe na stanovené
doručovacie adresy alebo elektronicky do dátovej schránky príslušnej spoločnosti.
2. Elektronickú faktúru je potrebné zaslať výlučne na nižšie uvedené e-mailové adresy
jednotlivých spoločností.
3. Faktúra, ktorá bude elektronicky zaslaná e-mailom do inej e mailovej schránky
Skanska

(napr.

skanska@skanska.cz

;

meno.priezvisko@skanska.cz

;

uctarna@skanska.cz atd.), nebude považovaná za doručenú.
E-mailové schránky pre doručovanie faktúr jednotlivým spoločnostiam a organizačným
zložkám skupiny Skanska v ČR a SR sú:
IČ

e-mailová schránka

Skanska a.s.

262 71 303

SKC-Faktury@Skanska.cz

Skanska Transbeton, s.r.o.

604 71 778

TRB-Faktury@Skanska.CZ

Lom Klecany s.r.o.

639 83 222

LOM-Faktury@Skanska.cz

Skanska SK a.s., organizační složka

485 51 236

SK3-Faktury@Skanska.cz

SkyBau, s.r.o. organizační složka

658 91 015

SKB-Faktury@Skanska.cz

Jihomoravská obalovna s.r.o.

260 03 171

JMO-Faktury@Skanska.CZ

Skanska Asfalt s.r.o.

241 23 641

SKA-Faktury@Skanska.cz

Skanska Facility s.r.o.

256 61 531

SFM-Faktury@Skanska.cz

Skanska Reality a.s.

024 45 344

SRC-Faktury@Skanska.CZ

C21 duo s.r.o.

281 81 9 8 1

DUO-Faktury@Skanska.cz

spoločnosť, org. zložka
Česká republika
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Slovenská republika
Skanska SK a.s.

31 611 788

SKS-Faktury@Skanska.SK

Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko

36 061 603

SK2-Faktury@Skanska.SK

SkyBau, s.r.o.

31 570 011

SKY-Faktury@Skanska.SK

Skanska Reality S K a.s.

47 181 869

SRS-Faktury@Skanska.SK

3. V rámci jedného e-mailu môže byť zaslaná iba jedna faktúra.
4. Faktúra musí byť vo formáte PDF, ale nemusí byť el ektronicky podpísaná.
5. PDF faktúra nesmie byť komprimovaná.
6. Názov súboru PDF s faktúrou musí obsahovať niektoré z týchto slov: “faktura“, “invoice“,

“fa“, “fv“, “facture“,“dobropis“,“vrubopis“,“zaloha“,“danovy doklad“ „vyúčtování“,
„vyuctovani“,
„vyúčtovanie“,
„vyuctovanie“
či
“dd“
7. Každá faktúra môže mať 0 až 9 príloh formátu: *.bmp, *.doc, *.dat, *.rtf, *.docx,
*.dwg, *.gif, *.html, *.htm, *.jpg, *.jpeg, *.mpp, *.msg, *.pdf, *.tif, *.tiff, *.txt, *.xls,
*.xlt, *.xlsx, *.xml, *.zip, *.isdoc, *.zfo. Prílohy vo formáte PDF nesmú v názve obsahovať
reťazce identifikujúce faktúru, ako je uvedené v bode 6. Systém potom nedokáže rozoznať čo
je faktúra a taký e-mail je vrátený ako zamietnutý.

8. E-mail s faktúrou a prílohami nesmie presiahnuť veľkosť 15MB.
9. E-mailová schránka, z ktorej budú odosielané faktúry do vyššie uvedených e-mailových
schránok pre doručovanie elektronických faktúr, musí umožňovať prijímanie e-mailov.

10. Pokiaľ má e-mailová doména odosieľateľa nastavený SPF (Sender Policy Framework),
musia byť e-maily odosielané v súlade s týmto nastavením.
11. V prípadoch, keď faktúra:

• neobsahuje zákonné či dohodnuté náležitosti,
• nebola akceptovaná v schvaľovacom procese v skupine Skanska v ČR a SR, bude
vrátená s uvedením dôvodov elektronicky späť odosielateľovi do e-mailovej
schránky, z ktorej bola odoslaná. Porušenie tejto povinnosti nezakladá odosielateľovi
žiadne práva.

12. E-mailová adresa, z ktorej bude prichádzať do emailových schránok pre doručovanie
elektronických faktúr nevyžiadaná pošta (SPAM ), bude v systéme Skanska zablokovaná.

13. Kontaktný e-mail Skanska pre riešenie technických otázok elektronického doručovania
faktúr spoločnostiam a organizačným zložkám skupiny Skanska
HelpDesk@skanska.cz

v ČR a SR je

14. Kontaktný telefón Skanska pre riešenie otázok spojených s vlastným zaúčtovaním faktúr je
pre Českú republiku (+420) 840 888 221 a pre Slovenskú republiku (+421) 905 680 680.

Tieto Záväzné podmienky platia od 1. 1. 2019
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