
SÚLAD (COMPLIANCE) 
 
 
1. Rozvoj spoločnosti Orange a Dodávateľa je založený na súbore hodnôt a princípov, ktoré spoločnosť Orange 

konkretizovala najmä v Etickom kódexe (The Group Code of Ethics) a Protikorupčnej politike (Orange group anti-
corruption policy), ktoré sú dostupné na www.orange.com alebo https://gallery.orange.com/rse#v=d20662f2-c8b6-
43ba-ae0b-54fe33bcbd0c. 
 

2. Vyššie uvedené dokumenty odrážajú záväzok Zmluvných strán dodržiavať právne a regulačné normy súvisiace s ich 
podnikateľskou činnosťou. V tejto súvislosti sa Zmluvné strany dohodli, že budú dodržiavať:  

(i) všetky právne a regulačné ustanovenia týkajúce sa boja proti korupcii a obchodovania s vplyvom, najmä francúzsky 
trestný zákon, zákon č. 2016-1691 z 9. decembra 2016 o transparentnosti, boji proti korupcii a modernizácii 
hospodárskeho života (francúzsky zákon Sapin 2), zákon USA o zahraničných korupčných praktikách (US Foreign 
Corrupt Practices Act), zákon Spojeného kráľovstva proti korupcií (UK Bribery Act) a akúkoľvek inú legislatívu alebo 
reguláciu proti korupcii, ktorá sa vzťahuje na túto Zmluvu,  

(ii) vnútroštátne, európske a medzinárodné právne a regulačné ustanovenia týkajúce sa medzinárodných ekonomických 
sankcií (ďalej len „Ekonomické sankcie“), obzvlášť embárg, zákazov a/alebo obmedzení voči určitým krajinám, 
jednotlivcom alebo subjektom, ak sú uplatniteľné, najmä tými vydanými Organizáciou Spojených národov, Európskou 
úniou, jej členskými štátmi alebo Spojenými štátmi,  

body (i) a (ii) ďalej len „Pravidlá súladu“. 
 

3. Každá Zmluvná strana vyhlasuje a zaručuje, že ona, jej predstavitelia, jej zástupcovia a jej „hlavní akcionári a/alebo 
primárni užívatelia výhod“ (definovaní na účely tejto Zmluvy ako akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá priamo 
alebo nepriamo vlastní viac ako 50 % hlasovacích práv v jednej zo Zmluvných strán, či už jednotlivo alebo spoločne, 
alebo ktorá ju priamo alebo nepriamo riadi, jednotlivo alebo spoločne), nepodliehajú Ekonomickým sankciám. 
 

4. V prípade zmeny legislatívneho a/alebo regulačného rámca, ako aj akéhokoľvek súdneho rozhodnutia alebo 
rozhodnutia orgánu zodpovedného za presadzovanie Pravidiel súladu, ktoré by mohlo vyžadovať zmenu Zmluvy 
vzhľadom na Pravidlá súladu, sa Zmluvné strany zaväzujú ho v dobrej viere prerokovať a uzatvoriť do jedného mesiaca, 
ak je takýto dodatok Zmluvy možný. 
 

5. Každá Zmluvná strana zaručuje, že:  
- účinne zaviedla a dodržiava vhodné opatrenia na zistenie, preventívne a nápravné opatrenia, vrátane svojich 
predstaviteľov, zamestnancov, zástupcov a kontrolovaných spoločností zapojených do plnenia Zmluvy, najmä s cieľom 
dodržiavať Pravidlá súladu,  
- zabezpečuje, aby jej subdodávatelia, dodávatelia a iní obchodní partneri zapojení do plnenia tejto Zmluvy súhlasili s 
dodržiavaním Pravidiel súladu. 
 

6. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje:  
- kedykoľvek bezodkladne vyhovieť žiadostiam druhej Zmluvnej strany v súvislosti s preukázaním uplatňovania vyššie 
uvedených opatrení,  
- informovať druhú Zmluvnú stranu o nápravných opatreniach prijatých na dodržiavanie Pravidiel súladu, ak druhá 
Zmluvná strana vie o porušení týchto Pravidiel súladu (porušení samotnou Zmluvnou stranou alebo niektorou z vyššie 
uvedených osôb), a požaduje ich. 
 

7. Ak niektorá zo Zmluvných strán nedodrží Pravidlá súladu a/alebo záväzky uvedené vyššie, druhá Zmluvná strana môže 
pozastaviť plnenie, na ktoré je podľa Zmluvy povinná, alebo môže Zmluvu ukončiť v súlade s ustanoveniami v článku 
„Ukončenie“ Zmluvy. 
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