Závazné podmínky
pro příjem elektronických faktur vystavených na
společnosti skupiny Skanska v ČR a SR
Pro automatický příjem elektronických faktur níže uvedenými společnostmi či organizačními
složkami skupiny Skanska v ČR a SR je nutno splnit níže uvedené podmínky. Platí, že při
nesplnění kterékoliv z níže uvedených podmínek není elektronická faktura doručena.
1. Fakturou se pro účely těchto Závazných podmínek rozumí faktura, dobropis,
vrubopis, zálohová faktura, daňový doklad a opravný daňový doklad. Ostatní
písemnosti (vč. upomínek, návrhů zápočtů apod.) je nutno doručovat společnostem
skupiny Skanska v ČR a SR v listinné podobě na stanovené doručovací adresy anebo
elektronicky do datové schránky příslušné společnosti.
2. Elektronickou fakturu je nutno zaslat výhradně na níže uvedené e-mailové adresy
jednotlivých společností.
3. Faktura, která bude elektronicky zaslána e-mailem do jiné e mailové schránky
Skanska (např. skanska@skanska.cz ; jmeno.prijmeni@skanska.cz ;
uctarna@skanska.cz atd.), nebude považována za doručenou.
E-mailové schránky pro doručování faktur jednotlivým společnostem a organizačním
složkám skupiny Skanska v ČR a SR jsou:
společnost, org. složka

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. - o.s. ČR

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

Česká republika
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Slovenská republika
Skanska SK a.s.

31 611 788

SKS-Faktury@Skanska.SK

Skanska a.s.,organizačná zložka SK

36 061 603

SK2-Faktury@Skanska.SK

SkyBau, s.r.o.

31 570 011

SKY-Faktury@Skanska.SK

Skanska R e a l i t y S K a.s.

47 181 869

SRS-Faktury@Skanska.SK
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V rámci jednoho e-mailu může být zaslána pouze jedna fa ktura.
Faktura musí být ve formátu PDF, ale nemusí být el ektronicky podepsána.
PDF faktura nesmí být komprimována.

Název souboru PDF s fakturou musí obsahovat některé z těchto slov: “faktura“, “invoice“,
“fa“, “fv“, “facture“,“dobropis“,“vrubopis“,“zaloha“,“danovydoklad“, „vyúčtování“,
„vyuctovani“, „vyúčtovanie“, „vyuctovanie“ či “dd“
7. Každá faktura může mít 0 až 9 příloh 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. Přílohy ve formátu PDF nesmí v názvu obsahovat
řetězce identifikující fakturu jak je uvedeno v bodě 6. Systém pak neumí rozeznat co je faktura
a takový e-mail je vrácen jako zamítnutý.

8. E-mail s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 15MB.
9. E-mailová schránka, ze které budou odesílány faktury do výše uvedených e-mailových
schránek pro doručování elektronických faktur, musí umožňovat přijímání e-mailů.

10. Pokud má e-mailová doména odesílatele nastaven SPF (Sender Policy Framework), musí
být e-maily odesílány v souladu s tímto nastavením.

11. V případech, kdy faktura:
• neobsahuje zákonné či dohodnuté náležitosti,
• nebyla akceptována ve schvalovacím procesu ve skupině Skanska v ČR a SR,
bude vrácena s uvedením důvodů elektronicky zpět odesílatel i do e-mailové
schránky, ze které byla odeslána. Porušení této povinnosti nezakládá odesílateli žádná
práva.

12. E-mailová adresa, ze které bude přicházet do emailových schránek pro doručování
elektronických faktur nevyžádaná pošta (SPAM ), bude v systému Skanska
zablokována.

13. Kontaktní e-mail Skanska pro řešení technických otázek elektronického doručování
faktur společnostem a organizačním složkám skupiny Skanska v ČR a SR
HelpDesk@skanska.cz.

14. Kontaktní telefon Skanska pro řešení otázek spojených s vlastním zaúčtováním faktur je pro
Českou republiku (+420) 840 888 221 a pro Slovenskou republiku (+421) 905 680 680.

Tyto Závazné podmínky platí od 1. 12. 2017
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