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P R O T I K O R U P Č N Í  P O L I T I K A 

Společnost JATOMA s.r.o. se zavazuje k etickému podnikání a respektování všech platných 

zákonů a ostatních právních předpisů zaměřených proti úplatkům, sjednávání výhod a korupci. 

Jedná se zejména, ne výlučně, o tyto zákony a na ně navazující právní předpisy: 

o Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, 

o Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, 

o Zákon č. 234/2014 Sb., Zákon o státní službě, 

o Zákon č. 424/1991 Sb., Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnu-

tích. 

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti. Společnost vynakládá veškeré 

úsilí, aby se touto politikou řídili i veškeří její dodavatelé, obchodní partneři a všechny třetí 

strany, které je se společností ve spojení, bez ohledu na to, v které části světa se nachází. 

Společnost má nulovou toleranci vůči jakékoliv formě korupce. Vyžaduje, aby všichni zaměst-

nanci, včetně vedoucích zaměstnanců a členů statutárních orgánů plně dodržovali ustanovení 

této Politiky a příslušných zákonů včetně navazujících právních předpisů. Dodržování této Po-

litiky je nevyhnutelnou podmínkou pro udržení pracovního vztahu nebo spojení se společností, 

její porušení nebude tolerováno. Jakákoliv podezření na porušení budou vyšetřena. 

Společnost JATOMA s.r.o. zakazuje: 

A. Jménem společnosti poskytovat jakékoliv příspěvky na podporu politických stran, 

hnutí, kampaní a na obdobné politické účely; 

B. Využívat sponzorství a/nebo dárcovství jako prostředku pro dosažení lepšího a/nebo 

přednostního zacházení; 

C. Nabízet úplatky jakýmkoliv osobám včetně veřejných činitelů a/nebo je od nich přijímat; 

D. Navazovat obchodní vztahy s třetími stranami bez toho, aniž by proběhlo jejich prově-

ření; 

E. Jakékoliv jednání, jehož účelem je zastření jednání spadajícího pod kterýkoliv z výše 

uvedených bodů. 

 

 

V Praze dne 24. 1. 2022 

 

 

Jakub Březina, MBA 

jednatel 
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