Kodex CCP - Příloha č. 7
Doložka CCP do smluvní dokumentace

Obecná doložka:
Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné takové důvodné podezření ze
spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to
ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob
(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením
smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli
Criminal compliance programu Fotbalové asociace České republiky (viz https://facr.fotbal.cz/) (dále „CCP FAČR“).
Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevylučuje)
tyto zásady a hodnoty CCP FAČR dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých
z této smlouvy.
Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP FAČR 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, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého
úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat
kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP FACŘ.
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.

