Protikorupční doložka (C)

Značka: C 2.4

Protikorupční doložka
Závaznost
Tato protikorupční doložka představuje zásady a principy Protikorupčního programu společnosti
Rexonix, s.r.o. (dále jen „Organizace“). Smyslem této Protikorupční doložky je závazek smluvní strany
(dále jen „smluvní strana“) dodržovat a chovat se v souladu s pravidly Organizace.
Pravidla a závazek
Smluvní strana se zavazuje jednat v souladu s Protikorupčním programem Organizace tím, že učiní
všechna opatření k tomu, aby se nedopustila ona a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv
formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku,
podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•
•
•
•
•

Smluvní strana se zavazuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného.
Smluvní strana se zavazuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím
osobám.
Smluvní strana se rovněž zavazuje, že úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe
nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s
podnikáním svým nebo jiného.
Smluvní strana nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce
či uplácení.
Smluvní strana se zavazuje, že nebude v konfliktu zájmů vůči Organizaci.

Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě,
a na kterou není nárok.
Oznámení podezření na korupční či jiné protiprávní jednání
Smluvní strana se zavazuje, že v případě jakéhokoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání,
toto nebude tolerovat a neprodleně jej oznámí Organizaci prostřednictvím komunikačních kanálů,
kterými jsou:
•
•

Elektronická adresa:
compliance@rexonix.cz
Korespondenční adresa: Compliance, Rexonix, s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4

Smluvní strana je povinna poskytnout Organizaci nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty
a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci
Organizace.
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Ochrana oznamovatele
Organizace se zavazuje, že smluvní strana, její zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny
postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci
Organizace.
Porušení povinnosti
Pokud smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této Protikorupční doložce, může
Organizace okamžitě ukončit tuto smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez
vzniku jakékoli odpovědnosti vůči smluvní straně.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Organizace si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace
týkající se porušení této Protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním
řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím stranám, vyhrazuje si právo
zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku
porušení tohoto ustanovení.
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Za smluvní stranu

Za Rexonix s.r.o.

-2Rexonix s.r.o. • Pod višňovkou 1661/35 • 140 00 Praha 4 • IČ: 04493982 • DIČ: CZ04493982 • www.rexonix.cz •
info@rexonix.cz

