
 

 

Deklarácia protikorupčného programu spoločnosti 
OMEXOM Slovensko s.r.o. 

 

Úvod  

My, spoločnosť OMEXOM Slovensko s.r.o., sme prijali protikorupčný program, ktorého 
súčasťou je deklarácia odporovať proti akémukoľvek korupčnému konaniu a pripojiť sa k 
boju proti korupcii. Zaväzujeme sa týmto dodržiavať náš protikorupčný program s cieľom 
vytvorenia podmienok na elimináciu korupčného konania v našej organizácii. Sme 
organizáciou podliehajúcou tak miestnej, ako aj zahraničnej legislatíve, ktorú 
protikorupčným programom naplňujeme a aplikujeme v našom každodennom fungovaní. 
Kľúčovými normami pre náš Protikorupčný program sú najmä francúzsky zákon SAPIN II a 
zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, oba v znení neskorších predpisov. 
 

OMEXOM Slovensko s.r.o. netoleruje korupčné konanie v akejkoľvek jeho podobe.  
 

Záväznosť  
Protikorupčný program je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a každého, kto 
koná v mene spoločnosti alebo je s ňou v obchodnom vzťahu.  
 

Zakazuje sa korupčné konanie zamestnancov a obchodných partnerov.  

Priority  

Našou prioritou je celkom odstrániť či v maximálnej miere obmedziť príležitosti pre vznik 
korupčného konania a v nadväznosti na identifikované korupčné riziká prijať efektívne 
opatrenia na ich elimináciu alebo minimalizáciu. Dôraz kladieme na prevenciu, odhalenie a 
dôkladné vyšetrenie korupčného konania a na vytvorenie transparentného prostredia voči 
verejnosti aj vlastným zamestnancom.  
 

Korupčné konanie je spoločensky neprijateľné, spôsobuje nedôveryhodnosť a podrýva 
dôveru vlastných zamestnancov. 

 

Nástroje Protikorupčného programu  

S cieľom dosiahnutia priorít a cieľov Protikorupčného programu sme vytvorili systém 
vnútorných kontrol, mechanizmov a procesov predstavujúcich efektívnu obranu voči 
korupčnému konaniu tak zamestnancov, ako aj tretích osôb.  
 

Medzi efektívne kontroly patrí nábor a preverovanie zamestnancov, preverovanie 
obchodných partnerov, schvaľovacie mechanizmy či finančné kontroly. 



 

 

Pravidla správania  

Nikto zo spoločnosti sa nedopúšťa korupčného konania v akejkoľvek podobe – napr. nikdy 
nesľubuje peniaze, odmenu, láskavosť, ani prospech žiadnemu zákazníkovi ani úradnej 
osobe s cieľom nečestného ovplyvnenia správania alebo úsudku.  
 
Teda vrcholový predstaviteľ, vedúci zamestnanec, iný zamestnanec ani žiadna tretia 
osoba konajúca menom spoločnosti:  
• neponúkne nikomu úplatok;  
• neprijme od nikoho úplatok;  
• nebude sa dopúšťať žiadnej formy nepriameho úplatkárstva, pri ktorej by ponúkala alebo 
prevzala akýkoľvek úplatok prostredníctvom napr. tretej osoby;  
• nebude v strete záujmov.  
 

Korupčné konanie je nielen poskytnutie finančnej sumy (peňazí), ale aj poskytnutie vecí, 
služieb či informácií. 

 

Oznámenie podozrenia na korupčné konanie 

Spoločnosť poskytuje plnú podporu každému, kto odmietne zaplatiť úplatok, bez ohľadu 
na príp. vzniknuté nepríjemnosti, stratu obchodnej príležitosti alebo zvýšené náklady. 
 
Ak má ktokoľvek podozrenie, že akýkoľvek vrcholový predstaviteľ spoločnosti, vedúci 
zamestnanec alebo iný zamestnanec spoločnosti alebo ktokoľvek iný konajúci za 
spoločnosť alebo v jej mene mohol konať v rozpore s Protikorupčným program sa vyzýva 
neodkladne podať oznámenie spoločnosti.  
 
Žiadny zamestnanec ani tretia osoba nebudú vystavení postihu ani zvýhodneniu za to, že 
nahlásia podozrenie na porušenie povinností.  
 
Podozrenie na prípadné korupčné či neetické konanie je možné oznamovať 
prostredníctvom týchto komunikačných kanálov: 
 

•e-mail:  compliance@gaenergo.cz  
• korešpondenčne: OMEXOM Ga Energo; do rúk Compliance; Na Střílně 

1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec  
• osobne:  Magdalena Boušová, tel. kontakt: +420 733 783 000  
  Jitka Krejčí, tel. kontakt + 420 725 083 675 
• mob. aplikácia JOBka:  modul Schránka dôvery  

 
Túto deklaráciu Protikorupčného programu prijala spoločnosť OMEXOM Slovensko s.r.o. 
zastúpená Zdeňkom Židkom, konateľom a Ing. Alešom Uldrychom, konateľom.  


