INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY
Společnost Rexonix s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zavázala podnikat poctivě, spravedlivě a transparentně
a uplatňovat princip nulové tolerance vůči korupci. Proto jsme zavedli protikorupční systém řízení dle
standardů mezinárodně uznávané normy ISO 37001:2016 (Systémy protikorupčního managementu), který
jsme roce 2020 úspěšně certifikovali.

DEKLARACE PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ
Společnost v této souvislosti přijala Deklaraci protikorupčního programu, v níž se přihlásila k aktivnímu boji
proti korupci a k nulové toleranci korupčního jednání v jakékoliv formě. Cíle a principy protikorupční politiky
naší Společnosti a zásady protikorupčního jednání zaměstnanců, vedení Společnosti i obchodních partnerů
jsou stanoveny v Protikorupčním programu, jenž je souborem funkčních preventivních, detekčních i
reakčních protikorupčních opatření (včetně řešení střetů zájmů, poskytování darů a pohoštění, prošetřování
podnětů, řízení protikorupčních rizik či prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů atd.).
Protikorupční zásady a principy Protikorupčního programu jsou uvedeny v Etickém kodexu, který je
zveřejněn na adrese https://www.rexonix.cz/images/eticky-kodex.pdf.

PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Jedním ze základních nástrojů Protikorupčního programu v oblasti řízení obchodních vztahů je i prověřování
určených kategorií obchodních partnerů s cílem identifikovat možná rizika budoucí či již probíhající
obchodní spolupráce včetně rizik střetu zájmů, kredibility, trestní odpovědnosti právnické osoby, podezření
na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané či neetické obchodní praktiky, spojení s
negativní mediální kauzou.
Společnost v této souvislosti informuje své obchodní partnery, že před uzavřením smluvního vztahu a/nebo
v průběhu jeho trvání může být obchodní partner posuzován na základě informací získaných z veřejně
dostupných zdrojů. Dle výsledku tohoto procesu může být obchodní partner dále požádán o vysvětlení či
doplnění zjištěných skutečností nebo o doložení implementace konkrétních protikorupčních opatření
vycházejících např. z normy ISO 37001:2016. Preferujeme obchodní partnery, kteří sdílejí naše hodnoty a
morální závazky v oblasti etiky a protikorupční prevence.

CO VYŽADUJEME OD NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Od našich obchodních partnerů očekáváme, že dodrží při všech obchodních interakcích etické normy a
normy bezúhonnosti. Od našich obchodních partnerů vyžadujeme dodržování zásady nulové tolerance
k jakékoli formě korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku,
podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle trestního zákoníku.
Vyžadujeme, aby každý náš obchodní partner přistoupil na závazek, že:
• učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv
formy korupčního jednání;
• neprodleně oznámí Společnosti jakékoliv podezření na korupční jednání související se Společností nebo
se obchodní partner dostane vůči ní do střetu zájmů;
• jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré
víře nahlásí podezření na korupční jednání v souvislosti s podnikáním Společnosti;
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• poskytne při prošetřování podezření na korupční jednání nezbytnou součinnost, zejména potřebné
dokumenty a informace.
Můžeme ukončit nebo odmítnout smluvní vztah s obchodním partnerem, který porušuje protikorupční
zásady naší Společnosti.
Písemný závazek v tomto duchu, tzv. Protikorupční doložka, je součástí vzájemných smluvních ujednání.

KONTAKTY
Oznámení o podezření na korupční jednání, vyjadřování obav a/nebo dotazy dotýkající se protikorupčních
opatření je nezbytné směrovat na Compliance manažera Společnosti e-mailová adresa:
compliance@rexonix.cz nebo písemně na adresu: Compliance, Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140
00 Praha 4 a na obálku vždy výraznou formou uvést: „NEOTVÍRAT – K RUKÁM COMPLIANCE MANAŽERA“.

BLIŽŠÍ INFORMACE
Bližší informace o protikorupčních pravidlech a obsahu protikorupčního systému řízení ve společnosti
Rexonix naleznete v Etickém kodexu, Deklaraci protikorupčního programu a dalších materiálech dostupných
na adrese https://www.rexonix.cz/compliance-program.
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