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Jednotné ustanovení pro dodavatele 
 
1. Dodržování příslušných právních předpisů týkajících se úplatkářství a korupce je pro Fast Communication záležitostí 

mimořádného významu. 

 

2. Každá ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců, zástupců, konzultantů, dodavatelů a subdodavatelů, se zavazuje: 

a. jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy týkajícími se úplatkářství a korupce; 

b. neučinit ani neopomenout učinit nic, co by pravděpodobně zapříčinilo, že druhá smluvní strana poruší některý z 

právních předpisů uvedených ve článku 2.a; 

c. nedat, neslíbit, nepřijmout ani nežádat žádné úplatky (finanční nebo ve formě jiné výhody), zejména ve vztahu k 

veřejným osobám; 

d. zavést přiměřená a účinná protikorupční opatření (včetně těch týkajících se darů a projevů pohostinnosti) navržená 

tak, aby byly dodržovány právní předpisy podle článku 2.a včetně sledování jejich plnění a odhalování jejich 

porušování; 

e. poskytnout druhé smluvní straně na její žádost a její náklady přiměřenou součinnost za účelem splnění povinností 

souvisejících s protikorupčními právními předpisy uvedenými ve článku 2.a. 

 

3. Dodavatel umožní společnosti Fast Communication, ať jí samotné nebo jejímu zástupci, provést audit záznamů a 

informací, které má dodavatel nebo jeho subdodavatelé nebo jakákoli jiná příslušná osoba a které se týkají plnění 

dodavatelem jeho povinností podle této Smlouvy; 

 

4. Dodavatel obdrží za dodané zboží nebo poskytnuté služby od společnosti Fast Communication platbu na bankovní účet 

vedený na jméno dodavatele pouze bezhotovostně nebo prostřednictvím jiného dohledatelného nástroje; 

 

5. Dodavatel neprodleně oznámí společnosti Fast Communication jakékoli obvinění z podvodu, úplatkářství nebo korupce 

či jiné nezákonné praktiky vznesené proti dodavateli v rámci soudního, rozhodčího nebo správního řízení nebo 

vyšetřování zahájeného v souvislosti s takovým obviněním, a to kdykoli během doby účinnosti této Smlouvy; 

 

6. Každá ze smluvních stran („neplnící strana“) zajistí druhou smluvní stranu, její ředitele, vedoucí pracovníky, 

zaměstnance, zástupce a propojené osoby proti veškerým ztrátám, které mohou utrpět v důsledku porušení nebo 

domnělého porušení tohoto článku neplnící stranou. 

 

7. Jestliže Fast Communication (jednající v dobré víře) určí, že došlo k porušení tohoto ustanovení dodavatelem, bude mít 

společnost Fast Communication právo tuto Smlouvu ukončit, aniž by byla dotčena její práva podle této Smlouvy nebo 

podle právních předpisů. 


