Ustanovení o
sankcích a proti
bojkotu

Každá ze stran jednotlivě prohlašuje a zaručuje druhé straně dle svého nejlepšího
vědomí, že ani ona samotná, ani žádná fyzická nebo právnická osoba, která tuto stranu
vlastní nebo ovládá, ani žádná fyzická nebo právnická osoba, která je touto stranou
vlastněna nebo ovládána, není určeným cílem žádné obchodní, hospodářské nebo
finanční sankce nebo sankcí (mimo jiného včetně odpovídajícího zákona, předpisu,
příkazu, nařízení, usnesení, výnosu, restriktivního opatření nebo jiného požadavku,
který má zákonnou platnost) přijatých Spojenými státy, Evropskou unií (nebo jejími
příslušnými členskými státy), Spojenými národy, Švýcarskem nebo zemí původu zboží
(dále společně jen „sankce“). Každá ze stran jednotlivě souhlasí a zavazuje se vůči
druhé, že ona samotná a její zprostředkovatelé, dodavatelé a zástupci budou v plném
rozsahu dodržovat požadavky všech platných sankcí při plnění této smlouvy.
Prodávající souhlasí a zavazuje se kupujícímu, že zboží nebude přímo ani nepřímo
pocházet, nebude poskytováno a nebude přepravováno na plavidle nebo přepravním
prostředkem, který přímo nebo nepřímo vlastní, najímá, řídí nebo ovládá kterákoliv
země, fyzická nebo právnická osoba nebo orgán a to ani na účel jakékoliv hospodářské
činnosti, kvůli které by se kupující nebo osoba, na kterou se vztahuje jurisdikce
Spojených států, dopustil(a) porušení platných sankcí, případně exportních nebo
reexportních kontrol. Pokud o to kupující požádá, předloží prodávající kupujícímu
příslušnou dokumentaci za účelem ověření původu zboží. Kupující je oprávněn
odmítnout kteroukoliv nepovolenou zemi původu, plavidlo, tranzitní trasu, fyzickou
nebo právnickou osobu, kvůli kterým by plnění této smlouvy představovalo porušení
platných sankcí, nebo kvůli kterým by se kupující nebo jeho zprostředkovatelé,
dodavatelé nebo zástupci nebo osoba, na kterou se vztahuje jurisdikce Spojených států,
dopustili porušení platných sankcí nebo by byli penalizováni na základě platných
sankcí.
Kupující souhlasí a zavazuje se prodávajícímu, že zboží nebude:
(i) dále prodáno;
(ii) zlikvidováno nebo
(iii) přepravováno na plavidle nebo přepravním prostředkem, který vlastní, najímá, řídí
nebo ovládá, přímo nebo nepřímo, do
jakékoliv země, fyzické nebo právnické osobě nebo pro účel jakékoliv obchodní
činnosti, kvůli kterým by se prodávající nebo osoba, na kterou se vztahuje jurisdikce
Spojených států, dopustil(a) porušení platných sankcí, případně exportních nebo
reexportních kontrol. Pokud o to prodávající požádá, předloží kupující prodávajícímu
příslušnou dokumentaci za účelem ověření konečného místa určení zboží. Prodávající
je oprávněn odmítnout kterékoliv nepovolené místo určení, plavidlo, tranzitní trasu,
fyzickou nebo právnickou osobu, kvůli kterým by plnění této smlouvy představovalo
porušení platných sankcí, nebo kvůli kterým by se prodávající nebo jeho
zprostředkovatelé, dodavatelé nebo zástupci nebo osoba, na kterou se vztahuje
jurisdikce Spojených států, dopustili porušení platných sankcí nebo by byli
penalizováni na základě platných sankcí.
Kupující dále prohlašuje a zaručuje, že nebude hradit platbu za zboží přes nebo
prostřednictvím země, banky nebo jiného subjektu nebo orgánu nebo zařízení, kvůli
kterým by se prodávající nebo osoba, na kterou se vztahuje jurisdikce Spojených států,
dopustili přímo nebo nepřímo porušení platných sankcí, nebo by byli penalizováni na
základě platných sankcí. Pokud bude platba za zboží ohrožena, blokována,
zpožďována nebo v jejím provedení bude bráněno po dobu delší než tři pracovní dny,
z důvodu sankcí nebo jejich údajné platnosti, vynaloží kupující maximální snahu o
uhrazení platby alternativním zákonným způsobem, který nebude přímo ani nepřímo
porušovat žádné sankce (pokud se použijí nebo jsou použity nebo zavedeny bankami,
vládami států nebo jakýmikoliv jinými zákonem ustanovenými orgány), nejsou-li tyto
problémy s platbou důsledkem porušení sankcí prodávajícím.

Strany nebudou spolupracovat, souhlasit ani nevyhoví žádným podmínkám nebo
žádostem, včetně dokumentárních žádostí, které znamenají porušení zákonů proti
bojkotu nebo předpisů Spojených států, nebo které jsou podle těchto zákonů nebo
předpisů jiným způsobem zakázány nebo penalizovány.
Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, dohodly se strany, že budou spolupracovat při
vyřizování vzájemných opodstatněných žádostí o informace a/nebo listinných důkazů,
aby podpořily, případně ověřily dodržení tohoto ustanovení.

Protikorupční
doložka

Každá ze stran jednotlivě prohlašuje a zaručuje druhé straně, že v souvislosti s touto
smlouvou bude v plném rozsahu dodržovat všechny platné zákony, předpisy, příkazy,
nařízení, usnesení, výnosy, restriktivní opatření nebo jiné požadavky, které mají
zákonnou platnost ve Spojených státech, Evropské unii (nebo jejich příslušných
členských státech), Spojených národech, Švýcarsku nebo v zemi původu zboží, které se
týkají boje proti korupci a boje proti praní špinavých peněz (dále jen „platná
legislativa“). Zejména každá ze stran jednotlivě prohlašuje, zaručuje a zavazuje se
druhé straně, že nebude, přímo ani nepřímo,
a.

platit, nabízet, poskytovat nebo slibovat úhradu nebo schvalovat platbu
jakýchkoliv peněžních prostředků nebo jiných cenností, nebo poskytovat
finanční výhody:
i.
vládnímu činiteli nebo úředníkovi nebo kterémukoliv zaměstnanci
vlády nebo ministerstva, agentury nebo vládního zařízení,
ii.
úředníkovi nebo zaměstnanci veřejné mezinárodní organizace,
iii.
jakékoliv osobě, která vystupuje z úřední moci jménem jakékoliv
vlády nebo ministerstva, agentury nebo zařízení této vlády, nebo
jakékoliv veřejné mezinárodní organizace,
iv.
jakékoliv politické straně nebo jejímu úředníkovi, nebo jakémukoliv
kandidátovi na politický úřad,
v.
jakékoliv jiné osobě, jednotlivci nebo subjektu na doporučení, žádost
nebo na základě nařízení nebo ve prospěch kterékoliv z výše
popsaných osob a subjektů; nebo

b.

zapojovat se do jiných úkonů nebo transakcí:

V každém případě pokud je to v rozporu s platnou legislativou nebo pokud to
neodpovídá platné legislativě, včetně, mimo jiného, zákona Spojených států o
korupčních praktikách v zahraničí, a platné legislativy v dané zemi, pomocí které se
provádí (zcela nebo zčásti) úmluva OECD o boji proti uplácení zahraničních veřejných
činitelů v mezinárodních obchodních transakcích.

