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Naše odhodlání, dodržovat pravidla etického chování, je jednou z nejdůležitějších složek 

fungování společnosti O2 IT Services s.r.o. Pevné morální základy naší společnosti jsou 

výsledkem úsilí, které je s tím neodmyslitelně spojeno. Naše vztahy s dodavateli a dalšími 

partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivitě při obchodním 

rozhodování a rovnosti příležitostí.  

Výběr partnera 

• Obvykle vyjednáváme s více partnery, a volíme vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení. 

• Partnera vybíráme objektivně, na základě získaných zkušeností a podložených 

informací. 

• Během předsmluvních jednání:  

o průběžně vyhodnocujeme podmínky vyjednávané smlouvy a parametry 

zamýšleného plnění 

o dodržujeme informační povinnost – smluvní strany si vzájemně sdělí všechny 

skutkové a právní okolnosti 

o s důvěrnými sděleními zacházíme dle etických a legislativních zásad 

společnosti. 

• Vyhrazujeme si právo měnit hodnocení podmínek i parametrů s ohledem na naše 

obchodní a provozní potřeby a vývoj trhu. 

 

Náklady 

 

• Hradíme vlastní náklady na jednání o smlouvě.  

• Do uzavření smlouvy nevynakládáme žádné náklady směřující k plnění předmětu 

zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě.  

• Pokud si okolnosti vyžádají vynaložení nezbytných nákladů, s dostatečným předstihem 

informujeme druhou stranu o jejich výši a důvodu.  

• K jiným nákladům, z důvodů nepředvídatelnosti, nepřihlížíme.  

 

Vymezení rizika 

• Na začátku jednání stanovíme hodnotu náhrady škody, vzniklé neuzavřením smlouvy.  

• K jiným nebo pozdějším nárokům, z důvodu nepředvídatelnosti, nepřihlížíme. 

 

Uzavření smlouvy nebo ukončení jednání 

• Zájmu o uzavření smlouvy předchází seznámení se se všemi skutkovými a právními 

okolnostmi potřebnými k rozhodnutí. 

• Je pro nás rozhodující celý a úplný obsah případné smlouvy.  

• Důvodem neuzavření smlouvy může být i jen jednotlivý parametr či podmínka, na nichž 

se strany neshodnou. 
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• S ohledem na výše uvedené, můžeme ukončit jednání o uzavření smlouvy nebo změny 

smlouvy, kdykoliv před uzavřením.  

• Smlouvy uzavírají jen oprávněné osoby 

o statutární zástupci a/nebo  

o oprávněná osoba na základě písemného pověření. 

• Smlouvy o smlouvě budoucí uzavíráme výhradně písemnou formou. Podepsané, 

vlastnoručně, anebo uznávaným elektronickým podpisem, oprávněnou osobou. 
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