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Smluvní ujednání v rámci dodržování zásad Compliance  
ve smlouvách s dodavateli, prodejci a zákazníky  
 
Předcházení úplatkářství a korupci 
 
1. Dodavatel/Prodejce bude postupovat v souladu s níže uvedeným (a zajistí, aby takto postupovali i 

všichni jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci a obchodní zástupci): 

1.1. nebude poskytovat žádné osobě úplatky,  

1.2. nebude od žádné osoby úplatky přijímat,  

1.3. nebude navrhovat ani žádat o žádné úplatky, nebude je nabízet, zprostředkovávat ani s nimi 
jinak nakládat,  

1.4. nebude zajišťovat ani využívat k jakémukoli jednání uvedenému v bodech 1.1.1 až 1.1.3 žádné 
jiné osoby,  

1.5. bude vždy postupovat v souladu se Zásadami předcházení korupci a úplatkářství platnými v 
rámci Cleverlance (k dispozici na vyžádání), ve znění průběžných změn a doplnění,  

1.6. bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a právními i jinými předpisy týkajícími 
se předcházení korupci a úplatkářství, a to zejména se Zákonem o úplatkářství z roku 2010 (Velká 
Británie) a se Zákonem o předcházení korupčním praktikám v zahraničí z roku 1977 (Spojené 
státy americké),  

1.7. udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci a úplatkářství, jež zabrání 
jakémukoli úplatkářskému či korupčnímu jednání a/nebo obchodování s vlivem, k němuž by v 
souvislosti s touto Smlouvou mohlo případně dojít, a  

1.8. neprodleně vyrozumí Cleverlance v případě, že bude mít podezření či obavu, že v souvislosti s 
podnikáním Cleverlance dochází k úplatkářství, nebo se o jakémkoli takovém jednání dozví. 
Takové oznámení lze učinit e-mailem na adresu compliance@cleverlance.com.  

2.  Dodavatel/Prodejce zajistí, aby veškeré osoby, které s ním spolupracují a které v souvislosti s touto 
Smlouvou poskytují služby či zboží, poskytovaly dané služby či zboží pouze na základě písemné 
smlouvy, která každé z příslušných osob uloží podmínky ekvivalentní podmínkám, které 
[Dodavateli/Prodejci] ukládá tento článek (dále jen „Příslušné podmínky“). [Dodavatel/Prodejce] 
bude odpovědný za dodržování a plnění Příslušných podmínek ze strany těchto osob a bude vůči 
Cleverlance přímo odpovědný za jakékoli porušení Příslušných podmínek ze strany těchto osob.  

3. Porušení tohoto článku s názvem Předcházení úplatkářství a korupci bude považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo Cleverlance na 
ukončení této Smlouvy bez výpovědi či na základě 30denní výpovědní lhůty (dle jejího výhradního 
uvážení).  

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Cleverlance si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 
týkající se porušení těchto zásad (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, a dále si vyhrazuje právo zahájit trestněprávní řízení vůči jakékoli osobě, 
která toto ustanovení poruší.  
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Zásady protikorupčního jednání  
 
1. Cleverlance zcela odmítá jakoukoli formu korupce. Od svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků, 

obchodních partnerů i zákazníků Cleverlance očekává, že budou v rámci své obchodní činnosti vždy 
jednat eticky a že budou v každém ohledu vystupovat čestně, bezúhonně a korektně. Plně si totiž 
uvědomujeme škodlivost důsledků, které by korupční jednání mohlo mít na naši obchodní činnost, 
naše zaměstnance i na komunity, v nichž působíme.  

2. Cleverlance vždy jedná v souladu s právními předpisy zemí, v nichž podniká. Je důležité, abychom 
neporušovali žádné platné právní předpisy ani mezinárodní dohody a abychom nebyli vnímáni jako 
firma, která jakékoli platné právní předpisy či mezinárodní dohody porušuje.  

3. Většina forem korupce představuje v zemích, v nichž podnikáme, trestný čin. Ve většině těchto zemí 
mohou být fyzické osoby, které nabídnou či přijmou jakýkoli úplatek, odsouzeny k dlouhým trestům 
odnětí svobody. Mnoho zemí již zavedlo předpisy stanovující, že přijímání či nabízení úplatků ze strany 
jejich občanů představuje trestný čin, a to i v případě, že se tak děje na zahraničním území. V mnoha 
zemích mohou být rovněž za protiprávní jednání stíháni jak jednotliví zaměstnanci či vedoucí 
pracovníci, tak i celé společnosti.   

4. Jakékoli případné podezření či obvinění z korupčního jednání by mělo za následek zásadní poškození 
pověsti naší i skupiny KKCG, významné narušení naší obchodní činnosti a nutnost vynaložení značných 
nákladů na právní poradenství i jiných finančních nákladů na řešení jakéhokoli takového podezření či 
obvinění.  

5. Cleverlance zcela zakazuje:  

a) poskytování úplatků jakýmkoli osobám, 

b) přijímání úplatků od jakýchkoli osob, 

c) jakékoli formy náznaku či návrhu možnosti nabídnutí či přijetí úplatku, žádosti o úplatek, nabízení 
či zprostředkovávání úplatků či jakékoli jiné nakládání s úplatky nebo  

d) využívání jiných osob k čemukoli z výše uvedeného.  

6. Stručně řečeno, úplatek představuje cokoli, co je jakékoli osobě poskytnuto se záměrem přimět ji ke 
zneužití její funkce či k jinému protiprávnímu jednání nebo tuto osobu za příslušné zneužití funkce či 
jiné protiprávní jednání odměnit.  

7. Úplatek může mít jakoukoli formu: může být poskytnut v podobě hotovosti, bankovního převodu 
finančních prostředků, fyzického zboží, různých projevů pohostinnosti, nabídky cestovních příležitostí, 
poskytnutí určitých služeb, příspěvků na politické či dobročinné účely nebo nabídky zaměstnání. 
Formu úplatku může představovat například úhrada nákladů na dovolenou jakékoli osoby.  

8.  Nezáleží na tom, zda osoba, která zneužívá své funkce či jinak protiprávně jedná, je zároveň osobou, 
která úplatek přijímá. Příkladem může být situace, kdy je výměnou za zneužití funkce či jiné 
protiprávní jednání nabídnuto zaměstnání příbuznému takové osoby – i takové jednání představuje 
úplatek a je zakázáno.  

9. Nezáleží ani na tom, zda je osobou, která úplatek přijímá, státní úředník. Jakákoli forma korupce je 
zakázána rovněž v případě osob působících v soukromé sféře podnikání.  
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10. Dále nezáleží na tom, zda je osoba, která úplatek přijímá, odměňována za plnění svých běžných 
pracovních povinností (tzv. platby za účelem rychlého vyřízení žádosti či platby k usnadnění jednání). 
Tyto platby jsou podle místních právních předpisů téměř bez výjimky protiprávní a ze strany 
Cleverlance jsou zakázány.  

11. Níže jsou uvedeny příklady situací, které budou pravděpodobně představovat riziko korupce:  

−   Účastníme se výběrového řízení na dodávku nového software. Státní úředník/úřednice nám sdělí,  
že vybere náš produkt, pokud jeho/jejímu bratrovi uhradíme „poplatek za zprostředkování“.  
 
−   Nakupujeme výrobky od zahraničního dodavatele. Navrhne vám, že pokud koupíte jeho zboží, 
zaplatí vám čtrnáctidenní cestu do Dubaje.  
 
−   Finanční úřad provádí kontrolu našeho daňového přiznání za uplynulý rok. Náš/naše účetní 
navrhne, že „to může celé zařídit“, pokud mu/jí vyplatíte mimořádnou odměnu ve výši 100.000 Kč.  
 
−   Chystáme se otevřít nové školící centrum. Inspektor/ka bezpečnosti práce však prohlásí, že 
příslušný certifikát o bezpečnosti vydá pouze v případě, že mu/jí vyplatíte 50.000 Kč.  
 

12. Cleverlance poskytuje příspěvky na politické a dobročinné účely pouze v případě, že jejich poskytnutí 
bylo řádně schváleno. Více informací o tomto tématu naleznete v interních zásadách Cleverlance s 
názvem Zásady pro poskytování příspěvků na dobročinné účely a Zásady pro poskytování příspěvků 
na politické účely.  

13. Poskytování darů, jiných projevů pohostinnosti a cestovních příležitostí osobám, které nejsou 
zaměstnanci společnosti, a přijímání téhož od jiných osob může být někdy běžnou součástí 
standardních obchodních vztahů. Je však třeba dbát na to, aby takové dary, projevy pohostinnosti či 
cestovní příležitosti nebyly nepřiměřené a aby nevedly k dojmu, že se podílíme na jakémkoli 
korupčním jednání. Bez předchozího schválení ze strany právního oddělení v Cleverlance nikdy 
neposkytujeme dary, projevy pohostinnosti ani cestovní příležitosti státním úředníkům. Více 
informací o tomto tématu naleznete v interních zásadách Cleverlance s názvem Zásady pro 
poskytování a přijímání darů a jiných projevů pohostinnosti.  

14. Žádné třetí osoby, které se jakýmkoli způsobem podílejí na našem podnikání (včetně partnerů v rámci 
společného podniku, subdodavatelů, dodavatelů a obchodních zástupců), se nesmějí naším jménem 
účastnit žádného korupčního jednání. Cleverlance provede přiměřenou due diligence prověrku každé 
třetí osoby dříve, než s ní naváže příslušnou spolupráci: více informací o tomto tématu naleznete v 
interních zásadách Cleverlance s názvem Zásady spolupráce s obchodními zástupci, zprostředkovateli 
a partnery v rámci společných podniků.  

15. Postupy proti korupci budou začleněny do všech činností souvisejících s realizací fúzí a akvizic, včetně 
tzv. deal developmentu, provádění due diligence prověrek, realizace samotné akvizice i 
postakvizičních integračních fází.  

16. Zaměstnanci či vedoucí pracovníci, kteří se domnívají, že v souvislosti se skupinou KKCG dochází k 
jakémukoli korupčnímu jednání, jsou povinni o této skutečnosti neprodleně informovat statutárního 
zástupce Cleverlance a právní oddělení Cleverlance nebo zaslat emailovou zprávu s popisem 
příslušného podezření na adresu compliance@cleverlance.com. Lze rovněž využít anonymních kanálů 
pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání uvedených v Zásadách pro oznamování 
podezření z možného protiprávního jednání Cleverlance. V Zásadách pro oznamování podezření z 
možného protiprávního jednání je rovněž vysvětleno, jakým způsobem Cleverlance tato podezření 
řeší.  
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17. Cleverlance poskytne svým zaměstnancům a vedoucím pracovníkům školení ohledně protikorupčních 
postupů na základě posouzení příslušných rizik. Bude rovněž pravidelně podporovat povědomí 
zaměstnanců i členů statutárního orgánu o těchto zásadách a o významu protikorupčních postupů.  

Pokud si nejste jisti, jak se v určité konkrétní situaci zachovat, nebo se domníváte, že v určité oblasti v 
souladu s hodnotami Cleverlance nepostupujeme, prosím sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve. Svůj 
dotaz můžete projednat se svým nadřízeným nebo vaším kontaktem v Cleverlance, s pracovníkem 
oddělení compliance nebo s právní oddělení Cleverlance. Můžete se obrátit i na ředitele oddělení 
compliance nebo ředitele právního oddělení skupiny KKCG. Dále nás můžete nás kontaktovat e-
mailem, a to na adrese compliance@cleverlance.com. 
 
Compliance a etické jednání  
 
V Cleverlance jsme pevně rozhodnuti vždy vykonávat svou činnost etickým a zákonným způsobem, a to v 
souladu se svými hodnotami, kterými jsou:  
 

−   Spolupráce a slušnost: Víme, že můžeme kolegům věřit. Kdykoliv se na sebe můžeme obrátit. 
Vždycky si pomůžeme. Své kolegy i klienty respektujeme a jsme k sobě ohleduplní. Své smluvní 
závazky plníme řádně a včas, dodržujeme platná pravidla a zákony. Jsme přátelská firma s 
dobrými vztahy - to není marketing ale žitá realita.  
 
−   Výsledky a volnost: Nemusíme všechno dělat podle šablon nebo směrnic. Máme do velké míry 
volné pole působnosti. Můžeme používat nástroje, které nám osobně vyhovují. Můžeme rozvíjet 
své nápady a nikdo nás v tom nebrzdí. Vždy nám jde ale o to, aby byl na konci včas kvalitní 
výsledek, který se od nás očekává.  
 
−   Nápady a nadšení: Je pro nás zvykem brát iniciativu a odpovědnost do svých rukou. To nám 
umožňuje  
prosadit nápady, kterým věříme. A to nás baví. Dobrá práce totiž nemůže vzniknout, když se při 
ní člověk  
dobře nebaví. V Cleverlance to dobře víme.  
 
−   Kreativita a komunikace: Aktivně nasloucháme klientovi a vždy si ověřujeme, zda mu správně 
rozumíme. To nám pomáhá s ním vytvářet lepší vztah, a tak přesněji naplňovat jeho i naše 
očekávání. Kreativita pro nás není bezduché pálení nápadů, které se nám zdají zajímavé, ale 
neustálý proces hledání, diskutování a iterování nových cest a řešení.  

 
Toto neoddiskutovatelné rozhodnutí bylo přijato vedením společnosti za podpory zakladatele a vlastníka 
skupiny KKCG a vztahuje se obdobně na všechny členy skupiny KKCG a na všechny jejich zaměstnance na 
celém světě. Za účelem uvedení tohoto rozhodnutí do praxe, vytvořila Cleverlance komplexní program 
compliance, jehož úkolem je zajistit, aby byly dodržovány veškeré platné právní předpisy, a zároveň své 
vlastní etické standardy. Cleverlance vypracovala soubor zásad, které se zabývají tématem úplatkářství, 
zamezení praní špinavých peněz, korektní hospodářské soutěže a dalšími tématy souvisejícími s 
compliance.  
 
Cleverlance věří, že úplatkářství ohrožuje veřejné instituce, narušuje fungování trhů a poškozuje 
společnost jako celek. Cleverlance se proto zcela vymezuje proti poskytování úplatků jakýmkoli osobám, 
přijímání úplatků od jakýchkoli osob, jakékoli formy náznaků či navrhování možnosti nabídnutí či přijetí 
úplatku, žádosti o úplatek, nabízení či zprostředkovávání úplatků a rovněž využívání jiných osob k 
čemukoli z výše uvedeného. V tomto kontextu představuje úplatek cokoli, co je jakékoli osobě poskytnuto 
se záměrem přimět ji ke zneužití její funkce či k jinému protiprávnímu jednání nebo tuto osobu za příslušné 
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zneužití funkce či jiné protiprávní jednání odměnit. Cleverlance podniká aktivní kroky směřující k tomu, 
aby byly jakékoli formy úplatkářství z její podnikatelské činnosti vyloučeny. Cleverlance například 
poskytuje svým pracovníkům školení v této oblasti a učí je, jak různé formy úplatkářství rozpoznat a 
zabránit jim.  
 
Cleverlance si také mimo jiné vybírá takové obchodní partnery, kteří sdílí její rozhodnutí zamezovat 
úplatkářství, poskytuje příspěvky na politické účely pouze v situacích, kdy je to vhodné a kdy tak může 
učinit plně v souladu se zákonem, a nikdy nevyužívá své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti k 
tomu, aby dosáhla určitých obchodních cílů. Cleverlance podporuje své pracovníky v tom, aby jakékoli své 
pochybnosti v této oblasti oznamovali, a na jakékoli takto oznámené pochybnosti neprodleně reaguje. 
Zkrácenou verzi našich Zásad předcházení korupci a úplatkářství naleznete zde na této webové stránce.  
 
Pracovníci a obchodní partneři Cleverlance mohou požádat oddělení compliance Cleverlance na adrese:  
compliance@cleverlance.com o radu v otázkách souvisejících s etickým jednáním a compliance. 
Cleverlance aktivně podporuje své zaměstnance, obchodní partnery i členy všech komunit, v nichž působí, 
kteří mají případné pochybnosti o tom, zda v souvislosti s podnikatelskou činností Cleverlance nedochází 
k potenciálně neetickému či protiprávnímu jednání, aby kontaktovali Cleverlance (i anonymně) 
prostřednictvím emailové adresy compliance@cleverlance.com. Cleverlance se bude jakýmkoli 
pochybnostem oznámeným prostřednictvím uvedeného kontaktu neprodleně věnovat a vhodným 
způsobem je vyřeší.  
 


