Prohlášení Partnera

Fyzické i právnické osoby (dále jednotlivě „Partner“), jež prodávají, pronajímají nebo
jinak poskytují produkty či služby nebo licence k nim společnosti Liberty Global, Inc.
nebo kterékoli z jejích dceřiných společností (dále společně „LGI“), se musí seznámit se
zásadami obsaženými v Kodexu chování v obchodním styku LGI (dále jen „Kodex LGI“)
a v Protikorupční politice LGI (dále jen „Protikorupční politika LGI“), přičemž oba
uvedené dokumenty v elektronické podobě jsou přiloženy k tomuto Prohlášení a jejich
tištěná kopie byla předána společně s tímto formulářem Prohlášení Partnera, a zásady
v těchto dokumentech obsažené dodržovat. Všichni Partneři jsou povinni zajistit, aby
jejich ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, poradci, agenti a další zástupci (dále jen
„Zástupci Partnera“ dodržovali Kodex LGI a Protikorupční politiku LGI a/nebo aby
předložením příslušné dokumentace prokázali, že zavedli a budou dodržovat zásady
v podstatných ohledech podobné zásadám obsaženým v Kodexu LGI a v Protikorupční
politice LGI ve vztahu ke všem záležitostem souvisejícím s obchodní činností Partnera a
jeho dalšími vztahy k LGI.
Mezi jednání zakázané Kodexem LGI patří nezveřejněný střet zájmů Partnera. O
případném střetu zájmů musí oprávněný vedoucí pracovník Partnera informovat v Příloze
1 k tomuto Prohlášení. U Partnera se má za to, že je ve střetu zájmů, kdykoli existuje
jakýkoli Významný vztah mezi Partnerem nebo Zástupcem Partnera a kteroukoli ze
Spřízněných osob LGI. Pro účely tohoto ustanovení se „Významným vztahem“ rozumí
jakýkoli přímý či nepřímý finanční, společenský nebo příbuzenský vztah a „Spřízněnou
osobou LGI“ se rozumí jakýkoliv ředitel, vedoucí pracovník, zaměstnanec, poradce
a/nebo jiný Zástupce LGI nebo kterýkoli z rodinných příslušníků nebo přátel Osoby
spojené s LGI. Pro tyto účely Partnera také uvede své přímé či nepřímé akcionáře a/nebo
společníky. Jako součást tohoto prohlášení uvede Partner v Příloze 1 vlastnickou
strukturu svého podniku, včetně vlastnické struktury nejvyšší mateřské společnosti nebo
„Vlastnickou strukturu“ vlastníka (resp. vlastníků).
V případech, kde existuje Významný vztah, přijmou LGI a Partner potřebná opatření
k zajištění toho, aby takový Významný vztah v kterékoli fázi podstatným způsobem
neovlivnil rozhodnutí LGI o nákupu prostřednictvím Partnera.

Potvrzení Partnera
Potvrzuji tímto jménem [Partner] následující:
1. Působím ve funkci [název funkce] společnosti [Partner] a jsem řádně oprávněn/a vydat
toto potvrzení;
2. Důkladně jsem se seznámil/a s tímto Prohlášením, s Kodexem LGI a s Protikorupční
politikou LGI a porozuměl/a jsem těmto dokumentům;
3. [Partner] zajistí, aby všichni jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, poradci a
další zástupci (dále jen „Zástupci [Partner]“) spolupracující se společností LGI byli
seznámeni s podmínkami Kodexu LGI a Protikorupční politiky LGI, popř. se zásadami
v podstatných ohledech podobnými těmto dokumentům, jež zavedl a dodržuje Partner, a
aby tyto zásady dodržovali;
4. Pokud je mi známo na základě provedení přiměřeného šetření, obsahuje Příloha 1 tohoto
Prohlášení Partnera (i) veškeré Významné vztahy mezi (a) [Partner] nebo kterýmkoli ze
Zástupců [Partner] (včetně držitelů obchodních podílů ve společnosti [Partner],
společníků, dceřiných a přidružených společností [Partner]), a (b) kteroukoli ze
Spřízněných osob LGI; a (ii) Vlastnickou strukturu. V případě změn Významných vztahů
a/nebo Vlastnické struktury provedu příslušnou aktualizaci Přílohy 1;
5. Pokud je mi známo na základě provedení přiměřeného šetření, Partner ani žádný
Zástupce Partnera nemá Významný vztah s žádným Veřejným činitelem, jak je definován
v Kodexu LGI, vyjma těch uvedených v Příloze 1, bod III. V případě, že takový
Významný vztah s Veřejným činitelem Partnerovi či některému ze Zástupců Partnera
vznikne, a Partner bude mít s Veřejným činitelem jménem LGI vstoupit do jednání, budu
o tom LGI bezodkladně písemně informovat; a
6. Jsem si vědom/a, že (i) nedodržení zásad obsažených v Kodexu LGI nebo
v Protikorupční politice LGI; a/nebo (ii) nedodržení informační povinnosti může vést
k ukončení obchodní spolupráce Partnera se společností LGI a může vést také ke
vznesení nároku na náhradu škody ze strany LGI, případně k podání oznámení
příslušným orgánům.
Podepsáno [Partner], [datum a místo]:
_______________________________
[Jméno a funkce]

Příloha 1

I. Významné vztahy Partnera se Spřízněnou osobou LGI

II. Vlastnická struktura Partnera (rozkrytá až na konkrétní fyzické osoby)

III. Významné vztahy Partnera s Veřejným činitelem

PŘÍLOHY: SOUVISEJÍCÍ ZÁSADY A POSTUPY
Kodex chování v obchodním styku společnosti Liberty Global, Inc.
Liberty Global_kodex
obchodniho chovani.pdf

Protikorupční politika společnosti Liberty Global, Inc.
Anti Corruption
Policy.pdf

