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Prohlášení o zásadách 

Jedním ze základních principů Skupiny BRUSH a jejích obchodních jednotek (dále jen "Skupina") je vést veškeré své 
podnikání otevřeně, čestně a eticky. Ve všech obchodních jednáních a vztazích bude Skupina k úplatkářství a korupci 
přistupovat s nulovou tolerancí, zároveň se zavazuje jednat profesionálně, čestně a poctivě, a to ve všech jurisdikcích, 
v nichž působí. Úplatkářství a korupce jsou v některých částech světa považovány za určitou "nešťastnou skutečnost", 
představují však významnou překážku hospodářského a sociálního rozvoje. 

Pověst Skupiny v oblasti zákonných a etických obchodních vztahů je velice důležitá. Od všech zaměstnanců a dalších 
obchodních partnerů, ať už jsou zaměstnáni přímo nebo nepřímo (včetně zákazníků, dodavatelů, zástupců, 
distributorů a dalších osob pracujících pro Skupinu nebo jejím jménem), vyžadujeme profesionální a čestné jednání. 

Za prevenci, odhalování a oznamování úplatkářství a jiných forem korupce jsou odpovědni všichni zaměstnanci v rámci 
celé Skupiny; každý zaměstnanec je povinen vyvarovat se jakékoli činnosti, která by mohla představovat úplatkářství a 
/ nebo korupci, vést k nim nebo je naznačovat. 

Úplatkářství je ve většině zemí světa trestným činem, přičemž tresty za něj mohou být velmi přísné. Ve Spojeném 
království je podle zákona o úplatkářství z roku 2010 (Bribery Act 2010) či Zákona č.40/2009 Sb. v pozdějším znění (dále 
jen "Zákon") úplatkářství a korupce nezákonné. Právnické osoby jsou podle tohoto Zákona odpovědné za případné 
nezavedení odpovídajících postupů, které by zabránily takovému jednání ze strany zaměstnanců nebo jiných 
spolupracovníků, kteří Skupině poskytují služby. To se týká například zástupců, distributorů, třetích stran a stran 
společných podniků, a to bez ohledu na to, kde na světě k tomu dochází.  

Zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (The US Foreign Corrupt Practices Act) ("FCPA") se vztahuje na 
obchodní jednotky ve sídlící Spojených státech i na obchodní jednotky mimo Spojené státy, pokud má jejich činnost 
jakoukoli souvislost s USA (tzv. „US Nexus“).  Korupční jednání, ať už je spácháno kdekoli na světě (včetně jednání 
obchodních partnerů, jako jsou zástupci, distributoři nebo partneři ve společných podnicích), může vést k zahájení 
soudního řízení proti Skupině (i jednotlivcům). Z toho důvodu je důležité, aby se zásady boje proti úplatkářství a korupci 
nebraly v rámci celé Skupiny na lehkou váhu. Přestože tyto zásady zdůrazňují, že Skupina dodržuje Zákon a FCPA, je 
nutné dbát na dodržování veškerých jiných protikorupčních právních předpisů platných ve státech, v nichž obchodní 
jednotky podnikají. 

Obchodní zvyklosti se v jednotlivých zemích liší, proto rozhodnutí o tom, co je přijatelné, zejména v souvislosti s firemní 
pohostinností, nemusí být vždy snadné. Cílem zásad Skupiny boje proti úplatkářství a korupci není zakázat přijímání 
nebo nabízení přiměřených a obvyklých darů a pohoštění. Zaměstnanci a obchodní partneři by však neměli 
zapomenout, že transparentnost je základem pro zachování nulové tolerance Skupiny ve vztahu k úplatkům a jiným 
nevhodným platbám.  Klíčovou a neopomenutelnou okolností je, že by neměly být přijímány ani nabízeny žádné 
pobídky, pokud je záměrem ovlivnit příjemce za účelem získání či udržení obchodu nebo obchodní výhody. 

Skupina vydala podrobné zásady boje proti úplatkářství a korupci k zajištění plné informovanosti všech zaměstnanců 
a obchodních partnerů ohledně svých povinností a důsledků jejich nedodržení. Zásady rovněž poskytují pokyny týkající 
se pro Skupinu největších rizik v oblasti úplatkářství a korupce společně se způsoby, jak tato rizika snížit. 

Každý zaměstnanec, který si je vědom možných úplatkářských a korupčních aktivit, by měl tyto informace sdělit 
prostřednictvím příslušného whistleblowing postupu pro oznamování korupce. Ty jsou navrženy k zajištění pocitu 
pohodlí zaměstnanců, pokud jde o sdělování obav. Další informace o procesu zveřejňování informací naleznete v 
Zásadách Skupiny pro whistleblowing. V rámci Skupiny byl přijat závazek zajistit maximální možnou míru ochrany těch 
zaměstnanců, kteří takové informace oznámí. 
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Na koho se tyto zásady vztahují? 

Tyto zásady se vztahují na všechny osoby působících na všech úrovních, včetně vedoucích pracovníků, úředníků, 
ředitelů, zaměstnanců (ať už na dobu neurčitou, určitou nebo dočasnou), smluvních partnerů, stážistů, příležitostných 
pracovníků/zaměstnanců agentur, dobrovolníků nebo jakýchkoli jiných osob pracujících pro skupinu po celém světě 
(souhrnně pro účely těchto zásad jako "Spolupracovníci Skupiny").  

Tyto zásady se vztahují také na všechny osoby nebo organizace, které pracují pro Skupinu nebo pro ni vykonávají služby 
– například na konzultanty, právníky, účetní, obchodní poradce, dodavatele, zástupce, distributory, partnery ve 
společném podniku nebo jiné osoby, které pracují pro skupinu nebo pro ni vykonávají služby na celém světě (souhrnně 
pro účely těchto zásad jako "Externí spolupracovníci“). 

Spolupracovníci Skupiny a Externí spolupracovníci jsou pro účely těchto zásad společně označováni jako 
"Spolupracovníci“. 

Tyto zásady byly schváleny vedoucím týmem Skupiny BRUSH. 

Odpovědnost zaměstnanců 

Všichni Spolupracovníci jsou odpovědni za přečtení, porozumění a dodržování těchto zásady. Kromě těchto zásad 
může obchodní jednotka disponovat specifickými postupy nebo zásadami, kterými se musí Spolupracovníci dané 
obchodní jednotky řídit a dodržovat je. 

Spolupracovníci Skupiny jsou povinni účastnit se pravidelných školení. Každá obchodní jednotka musí každoročně 
potvrdit vedoucímu týmu Skupiny BRUSH provedení takové školení. 

Skupina si v případě potřeby řádného vyšetření porušení těchto zásad vyhrazuje právo plně spolupracovat s policií 
nebo jinými státními orgány. Bude-li tak vedoucím týmem Skupiny uznáno za vhodné, může být proti 
Spolupracovníkům Skupiny, kteří poruší tyto zásady, zahájeno trestní řízení (a / nebo disciplinární řízení ve vztahu k 
zaměstnancům Skupiny, jež může vyústit v propuštění za hrubé porušení povinností).  Skupina může rovněž ukončit 
další spolupráci se Spolupracovníky (za Skupinu nebo jejím jménem jednající), kteří podle názoru Skupiny porušili tyto 
zásady. 

Od každé obchodní jednotky v rámci Skupiny je očekáváno zavedení vhodného prostředí pro dodržování těchto zásad. 
Vedení každé obchodní jednotky převezme přímou odpovědnost za zajištění účinného zavedení těchto zásad v rámci 
své obchodní jednotky, společně s příslušnými pokyny, školeními, vhodnými bezpečnostními opatřeními, 
monitorováním a zdroji k zajištění dodržování těchto zásad. 

Co je úplatkářství a korupce? 

Úplatkářství a korupce mají řadu právních definic, základní principy však platí univerzálně. 

Cílem úplatkářství nebo korupce je ovlivnit jednotlivce při plnění jeho povinností a přimět ho k nečestnému, 
nesprávnému nebo jakémukoliv jinému jednání, které by, kdyby mu nebyl úplatek zaplacen nebo slíben (např. urychlení 
jinak zákonného procesu díky zaplacení malého úplatku nebo "úplatku za usnadnění"), neudělal. Uplácenou osobou 
nebo osobou, které je úplatek nabídnut, bude zpravidla někdo, kdo je schopen získat, udržet, řídit a ovlivňovat 
rozhodování dodavatele, zákazníka, zprostředkovatele nebo státního orgánu k získání určité formy výhody. Může se 
jednat například o prodejní iniciativy (jako jsou výběrová nebo nabídková řízení a uzavírání smluv) nebo může jít o 
vyřizování administrativních záležitostí, jako jsou licence, cla, daně nebo záležitosti týkající se dovozu / vývozu. 

Níže jsou uvedeny možné příklady úplatkářství a korupce, u kterých je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 



  Strana 4 z 12 

Právní povinnosti 

Úplatkářství je ve většině zemí světa trestným činem a tresty za něj mohou být velmi přísné. Ve Spojeném království, 
přestože k úplatku dojde kdekoli na světě, je podle zákona úplatkářství a korupce ze strany společností 
(prostřednictvím jejich zaměstnanců a Spolupracovníků), které zcela nebo částečně působí ve Spojeném království, 
nezákonné. Korupční jednání spáchané v zahraničí, včetně jednání spáchaných obchodními partnery (jako jsou 
zástupci, distributoři nebo partneři ve společných podnicích) poskytujícími pro Skupinu služby nebo jejím jménem 
jednají, by mohlo mít za následek zahájení trestního řízení ve Spojeném království proti Skupině nebo jejím 
spolupracovníkům. Totéž platí v obecném smyslu pro úplatkářství dle § 331 až 334 Zákona. Jedinou možnou obranou, 
kterou má Skupina k dispozici, je prokázání zavedení "adekvátních postupů" zabraňujících takovým činům. Z toho 
důvodu je nezbytné, aby všichni Spolupracovníci tyto zásady a související postupy dodržovali.  

FCPA stanovuje podobné trestné činy a možné sankce jako Zákon. Zaměřuje se zejména na interakci s veřejnými 
činiteli.  Prosazování FCPA může být obzvláště přísné pro společnosti, které nedisponují dostatečnými vnitřními 
kontrolními mechanismy k zabránění korupčnímu jednání.  Stejně jako Zákon i FCPA klade důraz na dodržování těchto 
zásad ze strany Společnosti. 

Následující situace jsou klasifikovány jako trestný čin a těmito zásadami jsou zakázány: 

Poskytnutí úplatku (aktivní úplatkářství) - přímé nebo nepřímé nabízení, slibování, zmocnění nebo poskytnutí finanční 
nebo jiné výhody nebo čehokoli hodnotného jiné osobě s úmyslem tuto osobu (nebo třetí osobu) přimět k poskytnutí 
nepatřičné pomoci, výhody, k ovlivnění jednání nebo rozhodnutí, k jednání nebo opomenutí (nebo odměnou za to), 
které je v rozporu s povinnostmi osoby, s cílem usměrnit, získat nebo udržet si obchod či obchodní výhodu. 

Přijetí úplatku (pasivní úplatkářství) - přímé nebo nepřímé požádání, sjednání přijetí nebo přijetí úplatku výměnou za 
poskytnutí nepatřičné pomoci nebo výhody (nebo odměnou za to) touto osobou (nebo třetí osobou), k získání nebo 
udržení obchodu nebo obchodní výhody. 

Podplácení veřejného činitele – přímé nebo nepřímé nabízení, slibování, schvalování nebo poskytování finanční nebo 
jiné výhody nebo čehokoli hodnotného veřejnému činiteli (nebo třetí straně) s úmyslem ovlivnit jej při výkonu jeho 
veřejných funkcí, přimět ho k porušení jeho úředních povinností, nebo že úplatek zajistí neoprávněnou výhodu.  Tento 
trestný čin je značně široký, neboť se nevyžaduje, aby veřejný činitel jednal nesprávně nebo nečestně, ale pouze to, 
aby byl ovlivněn nebo měl být ovlivněn nabídkou nebo úplatkem (včetně plateb za usnadnění). 

Pro účely tohoto trestného činu je pojem "veřejný činitel" definován široce. Zahrnuje: (i) úředníky, ať už volení nebo 
jmenovaní, kteří zastávají jakoukoli zákonodárnou, správní nebo soudní funkci; (ii) jakoukoli osobu vykonávající veřejnou 
funkci ve státní správě, místní správě nebo samosprávě; (iii) jakoukoli osobu vykonávající veřejnou funkci pro 
veřejnoprávní instituci nebo podnik, jako jsou např. instituce veřejného zdravotnictví; (iv) úředníky nebo zástupce 
mezinárodní organizace, jako je např. OSN nebo Světová banka; (v) jakýkoli politický kandidát, politická strana či hnutí 
nebo úředník politické strany / hnutí nebo (vi) jakoukoli osobu jednající jménem státního orgánů, včetně subjektů, jako 
jsou např. státní podniky. 

Zákon rovněž zavádí novou formu odpovědnosti právnických osob za nezabránění úplatkářství ze strany osob 
poskytujících služby pro obchodní organizaci nebo jejím jménem, to zahrnuje zaměstnance, dceřiné společnosti, 
zástupce a další třetí strany. Podobně může FCPA uložit vyšší sankci, pokud zjistí, že se společnost dopustila porušení 
FCPA a nemá účinné zásady a postupy pro dodržování předpisů (tzv. „compliance“). 

Jaké jsou možné sankce za porušení příslušných právních předpisů? 

Nabídnutí nebo přijetí úplatku může mít závažně důsledky pro jednotlivé ředitele, Spolupracovníky nebo Skupinu 
samotnou. Tyto důsledky zahrnují: 

• trestní sankce včetně vysokých pokut a odnětí svobody nebo občanskoprávní pokuty; 
• vyloučení Skupiny (nebo jejích obchodních jednotek) z budoucích veřejných i soukromých výběrových 

řízení, vyloučení z financování Světové banky a mnohostranných rozvojových bank;  
• možnost vypovězení některých obchodních smluv ze strany konkurentů / kontrahentů, ztráta licencí nebo 

práv udělených státními orgány; a 
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• konfiskace majetku. 

Jaké chování je nepřijatelné? 

Je nepřípustné, abyste Vy (nebo někdo Vaším jménem) přímo nebo nepřímo: 

• poskytli, slíbili poskytnutí, nabídli nebo povolili poskytnutí nebo nabídku platby, daru, pohoštění nebo jakékoli jiné 
výhody s očekáváním či nadějí obdržení nesprávné obchodní výhody, nebo odměnění jiné, již získané. Pro účely 
těchto zásad může "jakákoli jiná výhoda" zahrnovat mimo jiné hotovost, dary, obchodní příležitosti, cestovní výdaje 
nebo výdaje za pohoštění, pracovní příležitosti nebo cokoli jiného hmotné nebo nehmotné hodnoty; 

• poskytli, slíbili poskytnutí, nabídli, schválili poskytnutí nebo nabídku platby, daru nebo pohoštění veřejnému 
činiteli, zástupci nebo reprezentantovi za účelem jeho ovlivnění a / nebo "usnadnění" nebo urychlení běžného 
postupu; 

• přijali jakýkoli dar, pohoštění nebo jinou výhodu od třetí strany, o které víte nebo se domníváte, že byla 
nabídnuta pouze s očekáváním získání obchodní výhody; 

• vyhrožovali nebo se mstili jinému pracovníkovi, který odmítl spáchat trestný čin úplatkářství nebo v rámci těchto 
zásad vznesl své obavy; nebo 

• zapojili se do jakékoli činnosti, která by mohla vést k porušení těchto zásad. 

Co dělat, když jsem požádán o úplatek? 

Pokud obdržíte žádost o finanční nebo jinou výhodu, o niž se domníváte, že se jedná o úplatek (včetně drobných plateb 
za usnadnění), jste povinni platbu zdvořile odmítnout a vysvětlit, že jste vázáni těmito zásadami. Všechny takové žádosti 
byste měli nahlásit v souladu s příslušnými zásadami vaší obchodní jednotky nebo Zásadami Skupiny pro 
whistleblowing. Stejně tak, pokud je vám nabízeno cokoli hodnotného, o čemž se domníváte, že je úplatkem, jste povinni 
odmítnout cokoli přijmout a nabídku neprodleně nahlásit v souladu s příslušnými zásadami vaší obchodní jednotky 
nebo se Zásadami Skupiny pro whistleblowing. 

Nic v těchto zásadách nezavdává pokyn k dělání čehokoliv, co by Vás nebo osoby s Vámi přítomnými fyzicky ohrozilo.  
Za účelem zajištění fyzické bezpečnosti, s výjimkou případů, kdy takové nebezpečí hrozí bezprostředně, musí být cokoli 
hodnotného, co se zvažuje nabídnout, předem schváleno vedoucím právního oddělení Skupiny BRUSH (dále jen 
"vedoucí právního oddělení") a i v případě nouze musí být poskytnutí čehokoli hodnotného neprodleně po této 
skutečnosti nahlášeno vedoucímu právního oddělení. 

Důsledky porušení těchto zásad 

Jakékoliv porušení těchto zásad může vést od disciplinárního řízení v rámci Skupiny, až do ukončení pracovního 
poměru. V případě potřeby bude Skupina rovněž spolupracovat se státními orgány. 

Jak vyjádřit obavy z porušení těchto zásad („whistleblowing“) 

Všichni spolupracovníci Skupiny jsou tímto vyzýváni, aby v případě jakéhokoliv problému nebo podezření na nesprávné 
jednání ze strany kolegy nebo třetí strany (např. zákazníka, dodavatele nebo zástupce) co nejdříve upozornili. Pokud 
se Spolupracovník Skupiny domnívá, že došlo k porušení jakékoliv části těchto zásad, měl by se obrátit na Zásady 
Skupiny pro whistleblowing. 

Pokud si nejste jisti, zda určitý čin představuje porušení těchto zásad před jakýmkoli zásahem, je třeba poskytnout 
příslušné podrobnosti svému vedoucímu právního oddělení. Případně postupujte podle postupu uvedeného v 
Zásadách Skupiny pro whistleblowing. Existují-li pochybnosti o dodržování zásad, nesmí být bez schválení vedoucího 
právního oddělení podniknuty žádné kroky. 
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Spolupracovníci skupiny, kteří se odmítnou účastnit úplatkářství a / nebo korupce nebo kteří vznesou obavy a nahlásí 
nesprávné jednání (whistleblowing), se přirozeně obávají možných následků. Skupina podporuje otevřenost a každého, 
kdo v dobré víře vznese skutečné obavy, podpoří, a to i přesto když se ukáže, že se mýlí. 

Skupina se zavazuje zajistit, aby žádnému zaměstnanci v důsledku odmítnutí účasti na úplatkářství nebo korupci a / 
nebo v případě, že vznese podezření, nebude způsobena jakákoliv újma. 

Jak postupovat, pokud jste si vědomi probíhajícího úplatkářství či korupce? 

Pokud zaměstnanci třetí strana nabízí (nebo má podezření, že jim může být v budoucnu nabídnut), jsou požádáni 
(nebo mají podezření, že se od nich v budoucnu očekává) o úplatek, nebo si jsou jinak vědomi možného porušení 
těchto zásad, je nezbytně nutné, aby zaměstnanec bez zbytečného odkladu postupoval dle postupu uvedeného v 
Zásadách Skupiny pro whistleblowing. 

Rychlé vysvětlení a vyřešení situace pomůže zajistit, aby z možného budoucího podezření byli daní zaměstnanci 
vyloučeni. To zároveň Skupině umožňuje tyto požadavky neprodleně prošetřit. 

Posuzování rizik úplatkářství a korupce 

Každá obchodní jednotka je povinna nejméně jednou ročně (obvykle na začátku kalendářního roku) provést posouzení 
rizika úplatkářství a korupce ve vztahu ke každé oblasti podnikání, ve které působí, a to včetně oblasti společného 
podnikání.  Tento proces je nezbytný k zajištění zjištění vysoce rizikových scénářů a přijetí opatření ke snížení těchto 
rizik společně s udržováním účinného monitoringu a vnitřních kontrol.  

Spolupracovníci Skupiny jsou povinni zúčastnit se online školení proti úplatkářství a korupci (nebo v případě 
nezbytnosti jiné formy školení) pro jejich plnou informovanosti ohledně svých vlastních povinností i povinností Skupiny, 
stanoveným vedoucím právního oddělení Skupiny. Vedoucí právního oddělení odpovídá za zajištění vedení záznamů 
o těchto školeních. 

V rámci každé ze svých obchodních jednotek může Skupina čas od času provádět audity, aby zajistila dodržování těchto 
zásad a zkontrolovala, zda jsou záznamy rizik správně vedeny. 

Společné podnikání může být potenciálně součástí podnikání, kde je riziko úplatkářství a korupce vyšší. Obecně platí, 
že všechno společné podnikání by měly být zahrnuty do ročního procesu hodnocení rizik, přičemž je odpovědností 
každé obchodní jednotky, aby určila přiměřená opatření při řízení těchto rizik. Měly by být zohledněny faktory jako je 
míra zapojení a každodenní kontroly, účel a procentuální podíl, spolu s přihlédnutím k zemi, ve které společné 
podnikání působí a k vnímané míře rizika, které z toho vyplývá. Jako minimální požadavek by měli být všichni 
zaměstnanci zapojení do společného podnikání požádáni, aby se seznámili s těmito zásadami a potvrdili jejich 
dodržování. 

Každá obchodní jednotka je před vstupem do nové obchodního vztahu ve státě kde doposud nepůsobila, před 
jakoukoli významnou investicí, akvizicí nebo vstupem do nového společného podniku či obchodního konsorcia povinna 
provést posouzení protikorupčních rizik. Na základě rizik spojených s danou transakcí by měla být provedena 
odpovídající protikorupční náležitá kontrola (tzv. „due diligence“). Do veškeré příslušné smluvní dokumentace by měly 
být vloženy protikorupční doložky. 

Každá obchodní jednotka je povinna provést posouzení protikorupčních rizik před získáním jakékoliv zakázky nebo 
obchodováním se státními subjekty. Osoby přicházející do styku s veřejnými činiteli, musí absolvovat odpovídající 
školení, náležitou kontrolu („due diligence“) a kontrolu smluvních podmínek, včetně dodržování příslušných pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.  Do veškeré smluvní dokumentace by měly být vloženy protikorupční doložky. 

Kde obvykle vznikají rizika úplatkářství a korupce? 

Skupina a každá z jejích obchodních jednotek provedly různá hodnocení rizik ke zjištění míst kde mohou existovat vyšší 
rizika úplatkářství a korupce a jaká opatření lze přijmout k jejich snížení. Klíčová rizika se týkají darů a pohoštění, plateb 
za zprostředkování, využívání obchodních partnerů třetích stran a politických a charitativních příspěvků. Níže jsou 



  Strana 7 z 12 

uvedena opatření potřebná ke snížení těchto rizik. Hlavní rizika úplatkářství a korupce se v jednotlivých obchodních 
jednotkách liší a níže uvedená opatření může být nutné přizpůsobit konkrétním okolnostem každé obchodní jednotky. 
Jakékoli podstatné odchylky od níže uvedených opatření by však měly být předem schváleny vedoucím právního 
oddělení. 

Dary a pohostinnost 

Tyto zásady nezakazují Spolupracovníkovi Skupiny přijímat nebo nabízet přiměřené a vhodné dary a pohoštění v rámci 
běžného podnikání Skupiny za předpokladu, že nejsou učiněny s úmyslem ovlivnit příjemce za účelem získání nebo 
udržení obchodu nebo obchodní výhody a že to příjemce nebude takto vnímat. Pro poskytnutí nebo přijetí daru nebo 
pohoštění je třeba splnit následující požadavky: 

• není tak učiněno s úmyslem ovlivnit příjemce za účelem získání nebo udržení obchodu nebo obchodní 
výhody; 

• je v souladu s místními právními předpisy (jak pro osobu, která dar / pohoštění poskytuje, tak pro osobu, 
která ji přijímá); 

• je poskytována jménem společnosti, nikoliv jménem fyzické osoby; 
• nezahrnuje hotovost ani její ekvivalent (např. poukázky apod.); 
• je to za daných okolností vhodné; 
• s přihlédnutím k důvodu daru / pohostinnosti je vhodného druhu a hodnoty a byl předán nebo přijat ve 

vhodnou dobu; 
• na všech pohoštění je přítomen zaměstnanec Skupiny nebo příslušné obchodní jednotky;  
• je dán otevřeně, nikoliv tajně; a 
• je včas a přesně zaznamenán v záznamech Skupiny. 

Načasování jakéhokoli daru nebo pohoštění, vyhnutí se jeho poskytnutí bezprostředně před jednáním o zakázce nebo 
nabídkovém řízení, během něj nebo po něm, je třeba pečlivě zvážit. Obchodní jednotky mohou chtít stanovit mezní 
hodnoty, při jejichž překročení musí Spolupracovníci Skupiny nebo třetí strany předem získat souhlas s nabídnutím 
nebo přijetí daru nebo čehokoli hodnotného. 

Jednání s veřejnými činiteli jsou z hlediska dodržování právních předpisů proti úplatkářství a korupci považována za 
obzvláště riziková. Proto by dary nebo pohoštění v souvislosti s činností Skupiny neměly být veřejným činitelům (jak 
definováno výše) nabízeny a ani od nich přijímány. 

Skupina bere na vědomí, že darování a přijímání obchodních darů a pohoštění se v jednotlivých zemích a regionech 
liší. To, co je v jedné zemi považováno za přijatelné a běžné, nemusí platit v jiné zemi. Je třeba posoudit, zda je dar 
nebo pohoštění s ohledem na všechny okolnosti přiměřené a ospravedlnitelné, a před nabídnutím nebo přijetím daru 
je třeba vždy zvážit jeho záměr. Klíčem je transparentnost. 

Náhrada cestovních, ubytovacích nebo osobních výdajů pro třetí strany (včetně zákazníků) by měla být přiměřená, 
úměrná a měla by přímo souviset s představením, předvedením nebo propagací výrobků nebo služeb.  Všechny platby 
by měly být prováděny přímo společnostem (tj. letecké společnosti, cestovní kanceláři a/nebo hotelu).  Hotovost nebo 
denní diety nesmí být poskytovány. 

Spolupracovníci Skupiny by měli zajistit přesné zaznamenávání podrobností o všech materiálních darech a 
pohoštěních, které byly obdrženy v souvislosti s podnikáním Skupiny, prostřednictvím centrálně vedeného rejstříku 
darů spravovaného vedoucím právního oddělení. Skupina si uvědomuje, že v praxi není vždy možné stanovit peněžní 
hodnotu takových darů a pohoštění, zejména při jejich přijímání, z toho důvodu nejsou v těchto zásadách pro účely 
evidence uvedeny žádné minimální peněžní hodnoty. Měly by však být zavedeny postupy zajišťující přesné 
zaznamenání všech významných položek a včasné zaznamenání těchto informací Spolupracovníky Skupiny do 
centrálně vedeného rejstříku darů. Není praktické a ani nutné zaznamenávat všechny dary a pohoštění poskytnuté 
nebo přijaté v průběhu roku, proto tyto zásady vyžadují zaznamenávat pouze významné nebo neobvyklé položky; je 
však důležité mít na paměti, že malé, pravidelné dary nebo pohoštění poskytnuté nebo přijaté od stejného kontaktu je 
třeba zaznamenávat v případě, byla-li by celková hodnota v průběhu kalendářního roku klasifikována jako významná. 
Obchodní jednotky by měly zvážit vymezení významnosti způsobem, který je vhodný pro jejich činnost a umístění.  
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Příklady: 

• Dlouhodobý dodavatel nebo obchodní poradce Vás po schůzce v londýnské kanceláři pozve na jídlo za 
rozumnou cenu; nenabídne vám úhradu cestovních nákladů ani ubytování – není nutné tuto událost uvádět v 
rejstříku darů a pohoštění, protože by byla oprávněně považována za součást běžné obchodní činnosti. Pokud 
by však k takovému jednání docházelo častěji, měl by být v rámci evidence proveden záznam, protože celková 
hodnota jídla v průběhu 12 měsíců by mohla být klasifikována jako významná. 

• Dlouholetý dodavatel nebo obchodní poradce Vás pozve na finále významné sportovní události, což zahrnuje 
drahé jídlo v místní restauraci před zápasem a další pohoštění během a po skončení této události. Toto 
pohoštění se obecně považuje za významné, a proto by mělo být uvedeno v rejstříku. Ačkoli tyto zásady 
umožňují takové pohoštění přijmout, je třeba postupovat obezřetně a veškeré okolnosti zvážit. Například 
pokud by pozvání přišlo od potenciálního dodavatele nebo stávajícího dodavatele, který by věděl, že v současné 
době probíhá výběrové řízení v souvislosti s výrobky / službami, které v současné době poskytuje, bylo by 
vhodné pozvání odmítnout a k zajištění transparentnosti zaznamenat okolnosti do rejstříku. 

Obecně platí, že pokud je to možné, dary, které obdrží Spolupracovníci Skupiny a které spadají pod uvedené požadavky, 
by měly být rozděleny mezi kolegy. Pokud například obdržíte od dodavatele bednu drahého vína, měla by být 
zaznamenána v rejstříku darů a zařazena do "fondu darů", nikoli spotřebována dotyčnou osobou. 

Platby za zprostředkování 

Platby za zprostředkování (či usnadnění) jsou obvykle relativně malé, neoficiální platby, které jsou prováděny za účelem 
zajištění nebo urychlení běžného veřejnoprávního úkonu ze strany veřejného činitele (např. urychlení dovozu nebo 
vývozu přes celní orgány). 

Platby za usnadnění jsou formou úplatkářství a ve většině zemí světa jsou nezákonné. Proto jsou Skupinou a těmito 
zásadami zakázány.   

Všichni Spolupracovníci Skupiny se musí vyvarovat jakékoli činnosti, která by mohla vést k platbě za zprostředkování 
nebo naznačovat její přijetí. 

Každý Spolupracovník Skupiny, který si není jistý, zda by určité platby mohly být klasifikovány jako platby za 
zprostředkování, se před provedením platby obrátí na vedoucího právního oddělení. 

Využití obchodních partnerů 

Definice obchodního partnera je široká, v případě Skupiny zahrnuje zprostředkovatele, distributory, partnery ve 
společném podnikání a jakékoli další společnosti nebo jednotlivce, kteří mohou poskytovat služby jejím jménem. Tyto 
vztahy mohou být sice výhodné, zároveň ale zvyšují riziko úplatkářství a korupce pro Skupinu, protože Skupina může 
být právně odpovědná za jednání těchto třetích stran. 

Vztahy se všemi obchodními partnery by měly být písemně zaznamenány v rámci vhodné smluvní dokumentace, 
například smlouvy o zastoupení nebo dohody o distribuci, v níž by mimo jiné měly být zdůrazněny příslušné povinnosti 
v oblasti boje proti úplatkářství a korupci. Smluvní ujednání s obchodním partnerem musí být legální podle právních 
řádů všech států, ve kterých mají smluvní strany sídla, a zároveň podle právního řádu země, ve které mají být služby 
poskytovány. V Příloze č. 1 jsou uvedeny vzorové právní formulace, které je nutné použít. Skupina však připouští, že za 
výjimečných okolností nemusí být možné právní dohody realizovat, a proto by jako minimální požadavek měla být všem 
zástupcům / distributorům / partnerům ve společném podniku poskytnuta kopie těchto zásad boje proti úplatkářství 
a korupci společně s požadavkem potvrzení jejich porozumění a dodržování. Bez ohledu na výjimečné okolnosti musí 
být veškeré vztahy s vazbou na USA předmětem písemné dohody, neschválí-li vedoucí právního oddělení jinak. 

Dodatečné kontroly zástupců / distributorů / partnerů ve společných podnicích by měly probíhat v rámci každé 
obchodní jednoty v čase nezbytně nutném, a to zejména tam, kde nejsou uzavřeny formální dohody, nebo v zemích, 
které jsou považovány za země s vyšším rizikem korupce (jak je znázorněno oranžovou a / nebo červenou barvou na 
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nejnovější mapě rizikovosti zemí podle indexu vnímání korupce Transparency International, která je k dispozici na 
internetových stránkách Transparency International na adrese: https://www.transparency.org/en/). 

Platby obchodním partnerům nesmí být prováděny jinak než v souladu se smlouvou a žádné platby nesmí být 
prováděny v hotovosti. O všech transakcích by měly být vedeny řádně zdokumentované a náležitě podrobné finanční 
záznamy. 

Při identifikaci nových obchodních partnerů by měl být použit proces náležité kontroly („due diligence“) / prověřování 
založený na riziku zahrnující hodnocení jejich minulosti, zkušeností, pověsti a identifikaci jejich konečných skutečných 
vlastníků. Rovněž by měla by být zvážena možnost porozumět službám, které má obchodní partner poskytovat, zda je 
navrhovaná odměna těmto službám přiměřená, způsobům odměňování / plateb a odůvodnění rozhodnutí o jejich 
zapojení. Budoucí transakce by měly být k zajištění trvalého dodržování předpisů kontrolovány. 

Skupina je v odpovědná za jednání svých obchodních partnerů, kteří jednají jménem skupiny nebo jí poskytují služby, 
v souladu s těmito zásadami.  

Souhrnně lze říci, že v rámci každé obchodní jednotky Skupiny (včetně případných dohod o společných podnicích) by 
měl být aplikován proces hodnocení založený na posouzení rizik tak, aby bylo možné řídit riziko porušení těchto zásad 
ze strany obchodních partnerů. Tam, kde jsou rizika vnímána jako vyšší, bude vyžadována větší míra pečlivosti 
prostřednictvím procesu průběžného hodnocení. 

Politické dary a příspěvky 

Bez předchozího písemného souhlasu vedoucího právního oddělení by neměly být jménem Skupiny nabízeny žádné 
politické dary jak jednotlivcům, tak ani organizacím. 

Spolupracovníci Skupiny by měli zajistit přesné zaznamenávání podrobností o takových autorizovaných darech v 
hodnotě nad 1 000 GBP (nebo v případě, že řada menších darů v průběhu 12 měsíců přesáhne tuto hodnotu), a to 
prostřednictvím centrálně vedeného rejstříku vedeného vedoucími právních oddělení. 

Spolupracovníci Skupiny by měli zajistit, aby se jménem skupiny nezapojovali do žádného politického lobbingu. 

Charitativní dary a příspěvky 

Charitativní příspěvky a / nebo sponzorství nesmí být použity k získání osobní výhody pro veřejného činitele nebo 
obchodní kontakt a nesmí být poskytnuty za účelem získání nepatřičné výhody nebo ovlivnění veřejného činitele. Je 
proto důležité zajistit, aby všechny charitativní dary, příspěvky a sponzorství byly legitimní, poskytované řádně zřízené 
charitativní organizaci a na platný charitativní účel.  Vždy je třeba provést náležitou kontrolu („due diligence“) charitativní 
organizace (potvrdit její správu a registrační údaje). Je třeba se vyvarovat charitativních darů a sponzorování akcí 
spojených s veřejnými činiteli, zákazníky a / nebo jejich rodinnými příslušníky. Pokud náležitá kontrola odhalí takové 
spojení, je třeba před poskytnutím jakéhokoli daru nebo sponzorské platby jménem společnosti požádat vedoucího 
právního oddělení o povolení. 

S výhradou provedení příslušných náležitých kontrol a případného povolení vedoucím právního oddělení lze na úrovni 
obchodní jednotky schválit jednorázové charitativní dary v hodnotě do 5 000 GBP (s výhradou obvyklých postupů 
podávání zpráv o činnosti, které mohou být čas od času zavedeny). Jakékoli charitativní dary / příspěvky nad tuto 
hodnotu budou vyžadovat předchozí písemný souhlas vedoucího právního oddělení. 

Spolupracovníci Skupiny by měli zajistit přesné zaznamenávání údajů o všech darech prostřednictvím centrálně 
vedeného rejstříku, který spravuje příslušný vedoucí právního oddělení.  
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Střety zájmů 

Společníci skupiny jsou povinni každoročně oznamovat veškeré odpovědné funkce, podíly nebo jiné účasti v jakémkoli 
subjektu spřízněné strany. Pro účely těchto zásad se spřízněnou stranou rozumí jakékoli partnerství, společnost nebo 
fyzická osoba (nebo příbuzný), která obchoduje se Skupinou nebo jakoukoli obchodní jednotkou. 

Rozhodnutí o náborech a přijímaní zaměstnanců 

Žádné osobě nesmí být nabídnuta placená nebo neplacená pozice nebo povýšení na žádost nebo doporučení 
zákazníka nebo veřejného činitele jinak než prostřednictvím běžných náborových postupů Skupiny. 

Rozhodnutí o náboru a povýšení musí být přijímána v souladu s následujícími principy:   

• Spolupracovníci skupiny by na klíčovou / vedoucí pozici neměli být jmenováni, pokud byla bezúhonnost a etické 
chování tohoto Spolupracovníka Skupiny předmětem odůvodněného obvinění nebo porušení těchto zásad; a 

• každá obchodní jednotka provede protikorupční náležitou kontrolu („due diligence“) kandidátů na vedoucí 
pozice a / nebo pozice s vyšším rizikem korupce (např. finance, prodej, marketing, nákup atd.).    

Vedení záznamů 

Skupina a její Spolupracovníci by měli zajistit: 

• Vedení přesných finančních záznamů a zavedení odpovídajících vnitřních kontrol dokládajících obchodní 
odůvodnění plateb třetím stranám; 

• vedení přesné evidence všech přijatých nebo nabízených pohoštění / darů (vede vedoucí právního oddělení). 
K zajištění přesnosti těchto záznamů by všichni Spolupracovníci Skupiny měli tyto informace co nejdříve 
nahlásit. Skupina bude každoročně (nebo častěji, bude-li to považovat za nutné) vyžadovat kopie těchto 
záznamů od každé obchodní jednotky tak, aby mohla provádět namátkové audity, které bude čas od času 
považovat za nutné; 

• že, všechny žádosti o proplacení výdajů souvisejících s pohoštěním, dary a / nebo výdaji vynaloženými u třetích 
stran byly předloženy v souladu s příslušnými pravidly Skupiny a zajistili, aby v těchto žádostech byl důvod 
výdaje jasně zaznamenán;  

• vedení přesných záznamů o všech hodnocení rizik provedených v souvislosti s bojem proti úplatkářství a 
korupci a o dalších relevantních informacích; 

• přesné záznamy o všech smlouvách, které obsahují právo na audit Skupiny, včetně podrobností o okolnostech, 
za kterých bude toto právo uplatněno (např. pravidelně nebo na základě obvinění). Jakákoli žádost o audit od 
třetí strany musí být oznámena vedoucímu právnímu oddělení dané obchodní jednotky; 

• přesné záznamy o všech podaných prohlášeních o střetu zájmů. 
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PŘÍLOHA Č. 1: VZOROVÉ ZNĚNÍ USTANOVENÍ PRO BOJ PROTI ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI 

Vzorové znění ustanovení boje proti úplatkářství a korupci ve vztahu ke smlouvám o zprostředkování a 
distribuci: 

1. “Zprostředkovatel / distributor potvrzuje, že se on a ani (pokud je mu známo) žádný z jeho zaměstnanců nebo 
přidružených osob se v souvislosti s touto smlouvou nedopustil trestného činu podle zákona Spojeného 
království o úplatkářství z roku 2010 (UKBA), amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách z roku 
1977 (ve znění pozdějších předpisů) (FCPA) nebo jakéhokoli jiného platného zákona proti úplatkářství nebo 
korupci (zejména pak Zákona č.40/2009 ČR ve znění pozdějších předpisů). 

2. Zprostředkovatel / distributor se ve vztahu ke Skupině zavazuje, že: 
3. se nezúčastní žádného korupčního jednání v souvislosti se svými závazky vyplývajícími z této dohody a zajistí, 

že nikdo z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců se tohoto jednání nezúčastní; 
4. podnikne veškeré přiměřené kroky (včetně absolvování školení zaměřeného na rizika a náležité kontroly) 

vedoucích k zajištění, že se její zástupci, subdodavatelé, konzultanti a reprezentanti nedopustí žádného 
korupčního jednání v souvislosti s jakoukoli záležitostí týkající se této smlouvy; 

5. zajistí, že její ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci budou dodržovat zásady Skupiny boje proti 
úplatkářství a korupci v platném znění; 

6. podnikne veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jeho zástupci, subdodavatelé, konzultanti a 
reprezentanti dodržovali zásady Skupiny boje proti úplatkářství a korupci v platném znění, jejíž kopie je, 
pokud ji Skupina zástupci již neposkytla, k dispozici na písemnou žádost; 

7. nebude uzavírat žádné dohody se osobou v souvislosti s touto smlouvou přidruženou, pokud taková dohoda 
nebude obsahovat závazky se stejnými podmínkami, jaké jsou obsaženy v tomto článku; 

8. má a bude mít zavedeny odpovídající postupy ve smyslu Zákona č.40/2009 ČR a zákona UKBA a zajistí jejich 
dodržování, jakož i dodržování zákona FCPA a všech dalších platných protikorupčních právních předpisů; 

9. co nejdříve oznámí Skupině jakékoli porušení závazků obsažených v tomto článku a / nebo jakékoli skutečné 
či potenciální porušení Zákona č.40/2009, zákona UKBA, zákona FCPA nebo jakéhokoli jiného platného 
právního předpisu proti úplatkářství a korupci, o kterém se dozví. 

10. Pro účely této dohody se za úplatkářství považuje přímé nebo nepřímé nabízení, slibování, schvalování nebo 
poskytování finanční nebo jiné výhody nebo čehokoli hodnotného jiné osobě s úmyslem přimět tuto osobu 
(nebo třetí stranu) k poskytnutí nepatřičné pomoci nebo výhody, nebo k ovlivnění jednání, rozhodnutí, nebo 
opomenutí, které je v rozporu s povinnostmi osoby (nebo odměna za to), s cílem řídit, získat nebo udržet si 
obchodní činnost nebo obchodní výhodu při výkonu činnosti. 

11. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této smlouvy, Skupina má právo okamžitě pozastavit smlouvu a 
veškeré z ní plynoucí platby v případě, že obdrží informace, které v dobré víře a podle vlastního uvážení 
považuje za důkaz porušení jakéhokoli závazku ze strany zástupce / distributora uvedeného v odstavcích 1 a 
2 výše.  Skupina neodpovídá zprostředkovateli / distributorovi za žádné nároky, ztráty, náklady nebo škody 
související s jejím rozhodnutím pozastavit platby podle tohoto odstavce.   

12. V případě získání takového důkazu a / nebo pozastavení má Skupina a / nebo její zástupce právo provést u 
zprostředkovatele / distributora audit, aby se ujistil, že nedošlo k porušení. Zprostředkovatel / Distributor je 
povinen při takovém auditu nebo souvisejícím šetření plně spolupracovat.   

13. Aniž by byl dotčen výše uvedený článek 2, je Skupina oprávněna okamžitě vypovědět smlouvu písemným 
oznámením a vymáhat po zprostředkovateli / distributorovi náhradu škody vzniklé v důsledku takového 
vypovězení, pokud se Skupina v dobré víře a podle vlastního uvážení důvodně přesvědčí, že: 

14. došlo k porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených v článku 2;   
15. se zprostředkovatel / distributor nebo kterýkoli jeho zaměstnanec dopustil nebo se pokusil dopustit 

jakéhokoli korupčního jednání; 
16. jakákoli osoba jednající jménem zprostředkovatele / distributora v souvislosti s touto smlouvou, ať už s 

vědomím zástupce / distributora nebo bez něj, se dopustila jakéhokoli korupčního jednání. 
17. Zprostředkovatel / distributor odmítne plně spolupracovat při auditu Skupiny nebo souvisejícím šetření. 
18. V případě takového vypovězení je tato smlouva neplatná ab initio a Skupina nenese vůči zprostředkovateli / 

distributorovi žádnou odpovědnost za neuhrazené poplatky, náhrady nebo jiné kompenzace vyplývající z této 
smlouvy, ani za jakékoli jiné ztráty, náklady, nároky nebo škody, které zprostředkovateli / distributorovi přímo 
nebo nepřímo vzniknou v důsledku takového vypovězení.”   

 



PŘÍLOHA Č. 2: PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, KDY JE NUTNÉ OZNÁMIT MOŽNÉ ÚPLATKÁŘSTVÍ ČI KORUPCI 

Níže uvedený seznam je k těmto zásadám přiložen s cílem poskytnout praktické příklady, kdy byste měli 
nahlásit obavy v souvislosti s úplatkářstvím a korupcí. Tento seznam není vyčerpávající (a v případě 
pochybností byste se měli obrátit na vedoucího právního oddělení): 

• zjistíte, že třetí strana používá nebo byla obviněna z používání nevhodných obchodních praktik; 

• zjistíte, že třetí strana má pověst týkající se placení úplatků, vyžaduje, aby jí byly úplatky placeny, nebo má pověst 
osoby, která má "zvláštní vztahy" se zahraničními veřejnými činiteli; 

• se dozvíte, že veřejný činitel nebo jeho přímý příbuzný má majetkový nebo jiný podíl ve třetí straně; 

• třetí strana trvá na vyplacení provize nebo poplatku dříve, než se s námi zaváže podepsat smlouvu nebo pro nás 
vykonávat funkci či proces, nebo požaduje značný "poplatek za úspěch”; 

• třetí strana požaduje platbu v hotovosti a / nebo odmítá podepsat formální smlouvu o provizi nebo poplatku 
nebo předložit fakturu či potvrzení o provedení platby; 

• třetí strana požádá o provedení platby do jiného státu nebo zeměpisné lokality, než kde je třetí strana usazena 
nebo má sídlo podnikání, a / nebo požádá o samostatné platby na jiné bankovní účty; 

• třetí strana požaduje neočekávaný dodatečný poplatek nebo provizi za "zprostředkování" služby - např. za rychlé 
proclení zboží; 

• se zdá, že třetí strana nemá žádné relevantní odborné znalosti nebo zkušenosti k provedení požadovaných 
služeb; 

• třetí strana požaduje bohatou zábavu nebo dary před zahájením nebo pokračováním smluvních jednání nebo 
poskytováním služeb; 

• třetí strana požaduje, aby byla provedena platba za účelem "přehlédnutí" možného porušení právních předpisů; 

• třetí strana poskytla v souvislosti s transakcí nepravdivé dokumenty a / nebo požádala o anonymitu; 

• třetí strana požaduje poskytnutí zaměstnání nebo jinou výhodu známému nebo příbuznému (např. úhradu 
školného); 

• obdržíte fakturu od třetí strany, která se zdá být nestandardní, upravená na míru nebo která vyžaduje platbu 
fyzické nebo právnické osobě, která není uvedena ve smlouvě; 

• třetí strana trvá na použití vedlejších dopisů nebo odmítá písemně uvést dohodnuté podmínky; 

• třetí strana odmítne přistoupit k protikorupčním závazkům Skupiny; 

• zjistíte, že nám byla vyúčtována provize nebo poplatek, které se zdají být vzhledem k uvedené poskytnuté službě 
nebo v porovnání s tržními sazbami vysoké; 

• třetí strana požaduje či vyžaduje využití agenta, zprostředkovatele, konzultanta, distributora nebo dodavatele, 
kterého obvykle nevyužíváme nebo který nám není znám; 

• třetí strana Vám nabídne neobvykle štědrý dar nebo vám nabídne velkorysé pohoštění. 
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