PROHLÁŠENÍ DODAVATELE / TŘETÍ STRANY
O DODRŽOVÁNÍ POLITIKY BOJE PROTI ÚPLATKÁŘSTÍ A KORUPCI
Já níže uvedený dodavatel/třetí strana tímto prohlašuji, že jsem porozuměl níže uvedené politice a beru na vědomí, že
veškerá její pravidla a podmínky jsou pro mě jako Partnera společnosti CEMEX závazné. Dále potvrzuji, že zajistím plný
soulad s níže uvedenou politikou a v tomto ohledu z mojí strany nedochází ke střetu zájmů.

Jméno dodavatele/třetí strany:
Adresa:
IČ
POLITIKA BOJE PROTI ÚPLATKÁŘSTÍ A KORUPCI
I. CEMEX, S.A.B. de C.V. (a společnosti v rámci skupiny CEMEX, dále jen “CEMEX”) je bez ohledu na místo podnikání
plně zavázán dodržovat soulad se všemi právními předpisy, včetně Zákona USA o korupčních praktikách v zahraničí
(“FCPA”), Britského protikorupčního zákona z roku 2010 (“UK Bribery Act 2010”), Úmluvy OECD proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (“OECD Convention”) a se všemi dalšími
právními předpisy, které se vztahují na boj proti úplatkářství a korupci (dále jen “právní předpisy proti úplatkářství a
korupci”). V souladu s výše uvedeným jsou všichni zaměstnanci CEMEXU, zprostředkovatelé, zástupci, dodavatelé,
distributoři, konzultanti, společníci a ostatní partneři, kteří se podílejí na obchodních aktivitách CEMEXu nebo jednají
jménem společnosti CEMEX, bez ohledu na jejich národnost a místo působení (dále jen “Partneři společnosti CEMEX”),
povinni plně dodržovat pravidla stanovená FCPA, UK Bribery Act 2010, Úmluvou OECD a veškerými protikorupčními
předpisy.
V souladu s právními předpisy v oblasti boje proti úplatkářství a korupci, Partner společnosti CEMEX nesmí nabízet,
přislíbit a poskytovat, přímo či nepřímo, peněžní hotovost a další hodnoty1 úředníkům státní správy, členům politických
stran, kandidátům na politické funkce, třetím stranám, se kterými společnost CEMEX udržuje obchodní vztahy, za účelem
získání či udržení obchodních aktivit, k zajištění obchodních příležitostí pro třetí stranu propojenou s CEMEXem či k
zajištění nelegálních obchodních výhod pro CEMEX.
Společnosti skupiny CEMEX v rámci běžného provozu často jednají se státními orgány. Výše uvedené je dle právních
předpisů proti úplatkářství a korupci přípustné; nicméně nabízení a poskytování peněžní hotovosti či dalších hodnot
úředníkům státní správy za účelem získání či udržení obchodních aktivit je ze strany CEMEXu přísně zakázáno a je
postihováno dle platných právních předpisů. V souladu s výše uvedeným je nezbytné, aby veškeré platby adresované
státní správě prostřednictvím Partnerů společnosti CEMEX prošly v předstihu řádným schvalovacím procesem a byly
odsouhlaseny kompetentními osobami.
Manipulace s účetními doklady a záznamy CEMEXu za účelem reportování nepravdivých finančních údajů je přísně
zakázána. CEMEX vyžaduje zajištění celkového souladu s právními předpisy proti úplatkářství a korupci, jejichž
předmětem je postihování úplatkářství, nezákonných plateb a podvodných praktik. Je tedy nepřípustné, aby Partneři
společnosti CEMEX jakýmkoliv způsobem manipulovali s evidencí dokladů v účetních knihách CEMEXu ve snaze umožnit
nebo zakrýt nepřípustné platby.
Jelikož společnost CEMEX podniká v rozlišných právních prostředích, tato politika představuje pouze nástin požadavků
plynoucích z protikorupčních předpisů. Je tedy pravděpodobné, že protikorupční předpisy jednotlivých zemí obsahují
ustanovení, která tento text nezmiňuje a která jsou přísnější než výše uvedené požadavky. Partneři společnosti CEMEX
jsou povinni dodržovat jak místně příslušné právní předpisy, tak všechny ostatní mezinárodně závazné právní
dokumenty.
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Pojmem další hodnoty se rozumí mimo jiné dárky, osobní výhody, pohostinnost, dárkové poukazy, vstupenky, slevy na produkty či služby, které nejsou
běžně dostupné veřejnosti, zajištění pracovních příležitostí zástupcům státní správy či jejich příbuzným, příspěvky politickým stranám, finanční příspěvky
třetím stranám, úhrada cestovních nákladů, převzetí či prominutí dluhu atd.

