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Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti G-SERVIS PRAHA, spol. s r. o., Rozmnožování, výpisy, 
popřípadě poskytování jiným subjektům není bez souhlasu ředitele společnosti povoleno. 

 

 

1 DOLOŽKA DO VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 

Společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o., se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy,               
IČ: 49680226; zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 21745, má zaveden              
efektivní Criminal compliance program („CCP“), který je závazný pro všechny zaměstnance           
společnosti, v celém svém rozsahu a jehož zásady a hodnoty mají dopad také na osoby, s nimiž                 
společnost vstupuje do smluvních vztahů. Každý, kdo se dozví o porušení jakéhokoli ustanovení             
tohoto vnitřního předpisu, které by naplňovalo porušení CCP, je povinen oznámit takové porušení             
postupem předpokládaným v CCP dokumentaci. Společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o.         
zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání a dodržuje maximální            
transparentnost, legalitu a etiku. Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé,           
nelegální či neetické jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s CCP, nelze                
takové jednání považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. 

2 DOLOŽKA EMAILOVÉ KOMUNIKACE 

Společnost G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. se zavazuje jednat a přijímat taková opatření, aby             
nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k jeho spáchání, tedy tak, aby               
kterékoli ze smluvních stran (stran této emailové komunikace) nemohla být přičtena odpovědnost            
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném                
znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní             
zákoník, v platném znění. Společnost G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o., se zároveň řídí i zásadami              
stanovenými dokumentem s názvem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM – KODEX CCP (dále           
„Kodex CCP“), který je umístěn na stránkách www.g-servis.cz. Smluvní strana (adresát tohoto emailu)             
je tímto seznámena s politikou společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. a je povinna se vždy s                
aktuálním zněním Kodexu CCP seznámit. 

3 DOLOŽKA DO SMLUVNÍ DOKUMENTACE  

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a                
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této                
smlouvy a veškerých činnostech sní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a               
přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k               
samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze              
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní             
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob             
(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti            
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Společnosti            
G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. za tímto účelem vytvořila tzv. Criminal compliance program (dále jen              
„CCP“), a v jeho rámci přijala závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému              
jednání a nastavit postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP především ve vztahu k              
protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně            
oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů,            
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především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a               
nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti. 

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy                
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o.,            
vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP. 

4  PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA  

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a                
potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro              
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek              
jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani                
neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje. 

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření            
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset               
s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

5  DOLOŽKA VE VZTAHU K ZADAVATELŮM VZ  

Společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. má zaveden Criminal compliance program (dále jen            
„CCP“), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost              
G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. (dále jen „zaměstnanec“). Zaměstnanci jsou povinni v nabídkách i při              
jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni,              
poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčovat podstatné skutečnosti, které by mohly             
vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci nesmějí            
zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně             
přístupné a které by mohly zvýhodnit společnost G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o. při účasti ve              
veřejných soutěžích. Zaměstnanci společnosti i G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o., mohou poskytovat           
rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení pouze              
v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 


