SANKČNÍ DOLOŽKA PRO DODAVATELE
Dodavatel prohlašuje, zaručuje a zavazuje se k tomu, že dodržuje a bude dodržovat všechna
nařízení o kontrole vývozu a zákony týkající se ekonomických sankcí, mimo jiné včetně těch
uplatňovaných Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Švýcarskem, Spojeným královstvím,
Kanadou, Austrálií, Organizací spojených národů (dále "Obchodní právo").
Dodavatel potvrzuje, že k datu uzavření této smlouvy není řízen nebo vlastněn přímo nebo nepřímo
50% nebo větším podílem (jednotlivě nebo společně) jedním nebo více sankciovanými stranami
podle Obchodního práva.
Dodavatel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy a během její platnosti (i) ani dodavatel, ani
jeho akcionáři, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, ředitelé, vedoucí pracovníci,
zaměstnanci, nebo jakýkoliv subjekt, který je řízen nebo vlastněn 50% nebo větším podílem
jakýmikoliv výše uvedenými osobami, a (ii) pokud je dodavateli známo, žádný z jeho zástupců nebo
dalších osob jednajících za dodavatele, nebo jakýkoliv subjekt, který je řízen nebo vlastněn 50%
nebo větším podílem jakýmikoliv výše uvedenými osobami, nejsou sankciovanou osobou nebo
sankciovaným subjektem, nebo nejsou předmětem žádných obchodních omezení nebo sankcí
uvalených jakoukoliv zemí nebo dalším příslušným sankčním orgánem.
Dodavatel zaručuje a potvrzuje, že nezískal, neobstaral a nezakoupil výrobky, které jsou předmětem
této smlouvy, nebo jejich části od (i) sankciované osoby podle Obchodního práva a že provedl
všechny požadované kontroly a náležité hloubkové kontroly (due diligence) s cílem určit, že tato
osoba není sankciovanou osobou podle Obchodního práva, nebo (ii) od země nebo oblasti, která je
předmětem zákazu obchodu nebo zákazu dovozu podle Obchodního práva, mimo jiné včetně Krymu
a vládou nekontrolovaných ukrajinských území Doněck a Luhansk.
Bez omezování jakýchkoliv práv společnosti Lafarge Cement, a.s., pokud dodavatel kdykoliv poruší
Obchodní právo, společnost Lafarge Cement, a.s. (a) odstupuje od všech závazků podle této
smlouvy, (b) případně pozastavuje nebo pozastavila jakékoliv platby dodavateli do doby, než bude
moci společnost Lafarge Cement, a.s. zákonně platbu obnovit, (c) může ukončit tuto smlouvu podle
vlastního uvážení, bez jakéhokoliv předchozího oznámení a bez zaplacení jakýchkoliv pokut, (d)
může požadovat náhradu škody, ke které došlo porušením této smlouvy ze strany dodavatele.
POVINNOSTI DODAVATELE
Dodavatel potvrzuje, že si přečetl a rozumí výše uvedené sankční doložce, která mu byla poskytnuta
jako součást kupní smlouvy. Dodavatel přijímá tuto sankční doložku a zavazuje se potvrdit svůj plný
souhlas a porozumění těmto závazkům. Jako součást přijetí této doložky se dodavatel zavazuje
k poskytnutí důkazů, že žádná nakupovaná surovina, vedlejší výrobek, polotovar, výrobek či služba
není předmětem porušení výše uvedené sankční doložky. Termín „důkaz“ zahrnuje mimo jiné: kopie
dokumentů vystavených příslušnými státními orgány prokazující původ zboží, jako jsou (neúplný
výčet) např.: osvědčení o původu zboží vystavené státním orgánem, celní prohlášení, atd.

