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Společnost MOTORPAL, a.s. , 
IČO: 27622819, 

se sídlem Jihlava – Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 

5156 
(dále jen "Spole čnost ") 

 

vydává tento 

 
 

Přehled Compliance doložek 
 

 

Preambule 

V souladu s Corporate Compliance Policy Společnosti vymezenou dokumentem z 
dnešního dne (dále jen "Zásady ") a dále v souladu s etickým kodexem z dnešního 
dne (dále jen "Kodex "), přistoupila Společnost k vydání tohoto přehledu Compliance 
doložek (dále jen "Přehled "). 

I. 
COMPLIANCE SMLUVNÍ DOLOŽKA 

1.1. Compliance smluvní doložka je výzvou našim obchodním partnerům k 
respektování existence a pravidel našeho systému Corporate Compliance 
Policy vymezeného zejména Zásadami. 

1.2. Obsahem compliance smluvní doložky jsou níže uvedená prohlášení obou 
smluvních stran, přičemž použití níže uvedené compliance smluvní doložky do 
smluv je ze strany Společnosti žádoucí, avšak není podmínkou pro uzavření 
kontraktu. V případě, nesouhlasu druhé strany, se tedy nejedná o zákonný 
důvod pro neuzavření kontraktu. Ujednání obsažená v compliance smluvní 
doložce slouží k projevu nesouhlasu a odmítnutí takového jednání, kterým by 
smluvní strana porušila ustanovení této doložky, kdy důsledkem takového 
porušení může být výpověď smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy. 

1.3. Znění compliance smluvní doložky je následující: 

1.3.1. Smluvní strany se nedopustily a nedopustí páchání trestné činnosti 
ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
ani se na trestné činnosti nepodílí. Pokud by přesto ke spáchání 
trestného činu došlo, budou učiněna veškerá nezbytná opatření k 
zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.  
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1.3.2. Za účelem prevence trestní odpovědnosti právnických osob bylo 
smluvními stranami učiněno vše, co lze na nich spravedlivě 
požadovat. 

II. 
PROTIKORUPČNÍ SMLUVNÍ DOLOŽKA 

2.1. Tato protikorupční doložka představuje zásady a principy protikorupční politiky 
Společnosti. Smyslem této protikorupční doložky je prohlášení adresované 
druhé smluvní straně. 

2.2. Ustanovení protikorupční smluvní doložky mohou být použita k distancování 
se od protikorupčního nebo v případě podezření z korupčního jednání ze 
strany smluvního partnera, načež následkem může být výpověď smlouvy, 
resp. odstoupení od smlouvy. 

2.3. Zakotvení protikorupční smluvní doložky do smlouvy je ze strany Společnosti 
žádoucí, avšak není obligatorní a vždy záleží na postoji druhé smluvní strany k 
takovému smluvnímu ujednání. V případě, že druhá smluvní strana s touto 
protikorupční doložkou nebude souhlasit, nejedná se o zákonný důvod pro 
neuzavření kontraktu s takovou smluvní stranou.  

2.4. Znění protikorupční smluvní doložky je následující: 

2.4.1. Smluvní strany neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému 
nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu 
ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro 
jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo podnikáním jiného. 

2.4.2. Smluvní strany neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné 
výhody třetím stranám, tyto ani nepřijmou a ani nevyžadují.“ 

III. 
DOLOŽKA VE VZTAHU K ZADAVATEL ŮM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

3.1. Tato doložka vyjadřuje pravidla pro jednání Společnosti a jejich zaměstnanců 
a ostatních osob ji zastupujících, ve vztazích vůči zadavatelům veřejných 
zakázek. Dle této doložky všechny uvedené osoby v souladu s Corporate 
Compliance Policy proti nelegálnímu jednání: 

3.1.1. jsou povinny při podání nabídek a při jednání se zadavateli veřejných 
zakázek o parametrech veřejné zakázky, poskytovat výlučně 
pravdivé a nezkreslené informace a nezamlčovat podstatné 
skutečnosti, a to tak aby takové jednání nemohlo vést k získání 
neoprávněné konkurenční výhody; 

3.1.2. při komunikaci se zadavateli veřejných zakázek nesmí zneužít svého 
postavení k zadavateli veřejné zakázky pro získání informací, které 
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nejsou veřejně přístupné či známé a které by mohly zvýhodnit 
Společnost při účasti ve veřejné soutěži; 

3.1.3. mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, 
tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 
února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto 
poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení 
zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. 

 
 
 

 
 
 


