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ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
Záluží 1, 436 70 Litvínov 
 

IČO: 27597075, DIČ: CZ27597075, DIČ pro DPH: CZ699000139, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1059792/0800. 
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430. 

 

Smluvní protikorupční doložka 
1. Obě strany prohlašují, že v souvislosti s plněním této smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny 

právní předpisy, které jsou pro strany závazné, v oblasti předcházení korupci, vydané oprávněnými orgány 
na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských 
subjektů stran. 

2. Každá strana navíc prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, 
které jsou pro strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům 
o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním oznamování a 
vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských 
subjektů stran. 

3. Strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy žádná strana ani žádný z jejích majitelů, 
podílníků, akcionářů, členů představenstva, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů ani žádná jiná osoba, která 
jedná jejich jménem, neprováděla, nenavrhovala, neslibovala, že udělá, ani neopravňovala a ani neudělá, 
nenavrhne, neslíbí, že udělá, ani neoprávní k provedení platby nebo jiné činnosti, která by mohla vést k finančnímu 
nebo jinému obohacení, ani jinému zisku přímo nebo nepřímo pro nikoho z níže uvedených: 

(i) člena statutárního orgánu, ředitele, zaměstnance ani zástupce dané strany nebo jakéhokoli dceřiného nebo 
provázaného hospodářského subjektu stran, 

(ii) státního úředníka chápaného jako fyzická osoba, která plní veřejnou funkci ve smyslu, který tento pojem má 
v právním systému země, kde dochází k plnění této smlouvy, nebo kde se nacházejí oficiální sídla stran 
nebo jakéhokoli dceřiného nebo provázaného hospodářského subjektu stran; 

(iii) politickou stranu, člena politické strany ani uchazeči o pozici ve státním úřadě; 

(iv) zástupce ani zprostředkovatele za zaplacení kterékoli z výše uvedených osob; ani také 

(v) žádnou jinou osobu nebo subjekt - za účelem získání jejich rozhodnutí, vlivu nebo činnosti, která může vést 
k jakémukoli nezákonnému upřednostnění nebo jakémukoli jinému nežádoucímu účelu, pokud tato činnost 
porušuje nebo by porušovala právní předpisy v oblasti předcházení korupci, které vydaly oprávněné orgány 
na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných 
hospodářských subjektů stran. 

4. Strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém případě porušení ustanovení tohoto paragrafu. 
Na písemnou žádost jedné strany druhá strana dodá informace a poskytne odpověď na odůvodněný dotaz druhé 
strany, který se bude týkat plnění této smlouvy podle ustanovení tohoto paragrafu. 

5. Za účelem řádného plnění výše uvedené povinnosti obě strany prohlašují, že během plnění této smlouvy zajistí 
každé osobě, která jedná v dobré víře, možnost anonymního oznámení pochybení prostřednictvím elektronické 
pošty Anonymního systému hlášení neetického jednání: securityreport@orlenunipetrol.cz 


