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EXTERNÍ ZÁSADY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ 
 

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 9. prosince 2020 

1. VYMEZENÍ ZÁSAD 
 

Naší politikou je provádět veškeré naše podnikání čestným a etickým způsobem. Zastáváme 

nulovou toleranci vůči úplatkářství a korupci. V rámci našich obchodních jednání a vztahů 

jsme odhodláni ve všech místech svého působení vystupovat profesionálně, spravedlivě a 

čestně. Zavazujeme se zavádět a prosazovat účinné systémy dodržování tohoto přístupu v 

našem podnikání a od třetích stran, jednajících v našem zastoupení, očekáváme, že si osvojí 

přinejmenším tyto standardy. 

 
2. KDO MUSÍ TYTO ZÁSADY DODRŽOVAT? 

 
Tyto zásady se týkají všech osob pracujících pro kteroukoli společnost ze skupiny Devro 

(dále každá z nich jednotlivě, jako „společnost ze Skupiny“ a společně „Skupina“ nebo „my“ 

a ostatní mluvnické tvary tohoto zájmena) včetně zástupců, dodavatelů, externích poradců, 

zástupců z řad třetích stran (dále včetně distributorů) a obchodních partnerů, sponzorů a 

jakýchkoli dalších osob přidružených ke kterékoli společnosti ze Skupiny, ať už se tato 

nachází kdekoli (dále jen „vy“ a ostatní mluvnické tvary tohoto zájmena). 

 

3. ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE 
 

3.1 Co je to úplatkářství a korupce? 

(i) Úplatkářstvím se rozumí nabízení, slibování, poskytnutí nebo přijetí jakéhokoli 

finančního nebo jiného zvýhodnění za účelem přimět příjemce nebo jakoukoli jinou 

osobu, aby v rámci plnění své funkce jednala nepřípustně, dále odměňování těchto 

osob za jejich dřívější nepřípustné jednání nebo případy, kdy příjemce jedná 

přijetím zvýhodnění nepřípustně. 

(ii) Zvýhodněním se rozumí peníze, dary, půjčky, poplatky, pohoštění, služby, slevy, 

přidělení zakázky nebo cokoli jiného, co má hodnotu. 

(iii) Osoba jedná nepřípustně, jedná-li protizákonně, neeticky nebo v rozporu s 

očekáváním dobré víry a nestrannosti nebo zneužije-li své postavení důvěry. 

Nepřípustné jednání může souviset s libovolnými podnikatelskými nebo profesními 
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aktivitami, veřejnými funkcemi, úkony v rámci pracovního poměru nebo jinými 

aktivitami prováděnými jakoukoli organizací libovolného druhu nebo v jejím 

zastoupení. 

(iv) Korupce je zneužití svěřené moci nebo postavení za účelem dosažení osobního 

zisku. 

 
3.2 Nabízet, slibovat, dávat, požadovat nebo přijímat úplatek je považováno za trestný čin. 

Osobám shledaným vinnými hrozí trest odnětí svobody v trvání až 10 let nebo pokuta, 

případně obojí.  

 
3.3 Nepřípustné jednání 

(i) Není přípustné, abyste vy (nebo osoba jednající vaším jménem): 
• poskytli, přislíbili či nabídli platbu, dárek či pohoštění s očekáváním 

nebo v naději na získání nějakého obchodního zvýhodnění nebo abyste 

poskytli odměnu za dřívější obchodní zvýhodnění; 

• poskytli nebo přijali dar nebo pohoštění během jakéhokoli obchodního 

jednání nebo v průběhu veřejné soutěže, pokud by toto mohlo být vnímáno 

jako záměrné nebo pravděpodobné ovlivňování výsledku; 

• přijali platbu, dar či pohoštění od třetí strany, kdy víte nebo máte podezření, 

že tyto jsou nabízeny s očekáváním, že za ně bude poskytnuto nějaké 

obchodní zvýhodnění této třetí straně nebo komukoli jinému; 

• přijali od třetí strany pohoštění, které je za daných okolností nepřiměřeně 

opulentní nebo výstřední; 

• nabídli politikům nebo politickým stranám – případně od nich přijali – dárek; 

• vyhrožovali nebo se mstili osobě, která se odmítla podílet na trestném činu 

úplatkářství nebo která vyjádřila obavy podle těchto zásad; 

• podíleli na jakékoli jiné činnosti, která by mohla vést k porušení těchto zásad. 

 

(ii) Je zakázáno provádět platby jakéhokoli druhu (ať již provize, propagační výdaje, 

osobní výdaje, zboží zdarma nebo jakékoli jiné) distributorům nebo obchodním 

zástupcům (nebo jejich zaměstnancům nebo zástupcům) v jakékoli jiné zemi než 

tam, kde už se realizoval prodej nebo v níž má distributor nebo obchodní zástupce 

faktické místo podnikání. 

3.4 Uplácení za účelem urychlení vyřízení či dosažení obchodního prospěchu 
 

(i) Neposkytujeme ani nepřijímáme žádný druh úplatků za urychlené vyřízení 

(facilitation payments) nebo za obchodní prospěch (kickbacks). 

 

Uplácení za účelem urychlení vyřízení (facilitation payments) známé také jako 

„podplácení“ nebo „podmazávání“ zahrnuje většinou malé, neoficiální platby 

poskytnuté za účelem zajištění nebo urychlení rutinní nebo nezbytné činnosti 
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(prováděné např. státním úředníkem). 

 

Uplácení za účelem dosažení obchodního prospěchu (kickbacks) jsou typicky 

platby učiněné výměnou za obchodní prospěch nebo výhodu. 

 

(ii) Musíte se vyhýbat veškerým činnostem, které by mohly vést k nabídce nebo přijetí 

jakéhokoli úplatku, ať už za urychlení rutinního postupu nebo za obchodní prospěch, 

a to z naší strany nebo naším jménem, nebo které by mohly návrh nebo přijetí 

takového úplatku naznačovat. Budete-li požádáni, abyste naším jménem provedli 

nějakou platbu, vždy byste měli věnovat pozornost tomu, k jakému účelu platba 

slouží a zda je požadovaná částka přiměřená charakteru dodaného zboží nebo 

poskytnutých služeb. Vždy si vyžádejte účet s podrobným odůvodněním platby. 

Budete-li mít jakékoli podezření, obavy nebo dotazy ohledně nějaké platby, obraťte 

se na tajemníka společnosti ze Skupiny. 

 

3.5 Dárky, pohoštění, výdaje 
(i) Naší politikou je uplatňovat zdrženlivost a poskytovat třetím stranám pohoštění nebo 

zábavné aktivity v rozumné a přiměřené míře, resp. od nich přijímat takové 

pohoštění nebo zábavné aktivity za účelem: 

• navázání nebo udržování dobrých obchodních vztahů; 

• zlepšování nebo udržování naší pověsti a dobrého jména nebo 

• efektivního marketingu nebo prezentace našich výrobků a/nebo služeb. 

 

(ii) Dávání nebo přijímání darů je povoleno, jsou-li splněny následující požadavky: 

• výše uvedené není prováděno s cílem ovlivnit třetí stranu za účelem získání 

nebo udržení obchodu nebo obchodního zvýhodnění nebo s cílem poskytnout 

odměnu za umožnění nebo zachování obchodu nebo obchodního 

zvýhodnění nebo v rámci explicitní nebo implicitní výměny za výsady nebo 

výhody; 

• je prováděno naším, a nikoli vaším jménem; 

• nejedná se o hotovost nebo její ekvivalent (jako např. dárkové poukazy nebo 

poukázky); 

• je to s přihlédnutím k důvodům poskytnutí daného daru, jeho hodnotě a 

načasování za daných podmínek vhodné; 

• darování probíhá otevřeně, a nikoli tajně; 

• v případě poskytnutí daru státnímu úředníkovi se jedná o dar nízké finanční 

hodnoty (méně než 20 GBP) se jménem/logem společnosti; 

• je v souladu s platnými místními zákony; 

• jejich příjemce není politik nebo politická strana. 
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(iii) Obecně je přípustné přijímat malé dary jako pera, kalendáře, diáře atd. nízké 

hodnoty, zvláště nesou-li jméno nebo logo společnosti, a mohou být proto 

považovány za předměty reklamního charakteru. 

(iv) Uznáváme, že se praktiky jednotlivých zemí a regionů liší, a co může být normální 

a přijatelné v jedné oblasti, nemusí být přijatelné v druhé. Vhodným kritériem 

posouzení je přiměřenost a opodstatněnost dárku, pohoštění či platby při 

zohlednění všech daných okolností. Vždy je třeba zvážit, s jakým záměrem se 

poskytují. 

3.6 Dary 
 

(i) Neposkytujeme příspěvky politickým stranám. 

(ii) Poskytujeme dary pouze na dobročinné účely, které jsou legální a etické podle 

místních zákonů a předpisů.  

 

3.7 Vedení záznamů 
 

(i) Všechny účetní záznamy, faktury a další dokumenty musí být připraveny s 

absolutní přesností a úplností. Účty nesmí být vedeny „mimo účetnictví“ („off-

book“), a tím umožňovat nebo zatajovat nepřípustné platby. 

(ii) Je zakázáno zřizovat jakékoli utajené nebo neevidované fondy nebo utajený nebo 

neevidovaný majetek pro jakýkoli účel. 

(iii) V účetní evidenci nesmí být z žádného důvodu uveden nepravdivý nebo smyšlený 

údaj. 

(iv) Žádná platba nesmí být schválena ani provedena s vědomím nebo ve srozumění 

s tím, že nějaká část této platby bude použita pro jiný účel než ten, který je uveden 

v dokumentech k platbě. 

 

3.8 Etická linka - kontakty 
 

(i) Je-li vám nabídnut úplatek nebo jste-li o něj požádáni, případně se domníváte či 

máte podezření, že došlo k uplácení, korupci nebo jinému porušení těchto zásad, 

jste povinni tuto skutečnost co nejdříve nahlásit. Pokud si nejste jisti, zda se v 

daném případě jedná o úplatkářství či korupci, obraťte se na tajemníka společnosti 

ze Skupiny, případně použijte naši externě obsluhovanou důvěrnou informační 

linku pro hlášení znepokojivých skutečností („whistleblowing hotline”) EthicsPoint. 

Kontaktní údaje tajemníka společnosti ze Skupiny a linky EthicsPoint jsou uvedeny 

v příloze k těmto zásadám. 

(ii) Zaměstnanci, kteří odmítnou přijmout nebo nabídnout úplatek nebo kteří projeví 

své obavy nebo nahlásí něčí pochybení, se někdy obávají možných následků. 

Snažíme se povzbuzovat otevřenost a podpoříme každého, kdo v rámci těchto 
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zásad vyjádří v dobré víře upřímné obavy, i kdyby se později prokázalo, že byly 

mylné. 

(iii) Zavazujeme se zajistit, že nikdo neutrpí žádnou újmu kvůli tomu, že se odmítl 

podílet na uplácení nebo korupci nebo že v dobré víře oznámil své podezření na 

dřívější nebo případné budoucí skutečné nebo potenciální uplácení nebo jiný 

trestný čin korupce. Újma zahrnuje výhrůžky nebo další nežádoucí jednání spojená 

s nahlášením podezření. Pokud jste přesvědčeni, že jste takovou újmu utrpěli, 

neprodleně o tom informujte tajemníka společnosti ze Skupiny.  

 

4. ZDANĚNÍ 
 

4.1 Společnosti ze skupiny budou plnit své povinnosti spočívající v placení veškerých daní, které 

jsou spravedlivě vybírány. Zatímco rozumné daňové plánování je přijatelné a proti daňovým 

požadavkům mohou být v dobré víře vzneseny námitky, nebudeme se podílet na 

nezákonných či agresivních snahách za účelem vyhnutí se daňovým povinnostem. 

 

4.2 Nebudeme ani pomáhat druhým, aby své daňové povinnosti obcházeli. 

 
5. STŘET ZÁJMŮ 

 
5.1 Jste povinni zdržet se obchodů, finančních nebo jiných přímých či nepřímých zájmů nebo 

vztahů, které jsou v rozporu se zájmy Skupiny nebo které ohrožují vaši loajalitu vůči Skupině. 

Je nutné vyvarovat se jakékoli aktivity, která by se mohla, byť jen zdánlivě, jevit jako 

způsobilá vyvolat takový střet, nebo takovou aktivitu ukončit, ledaže je rozhodnuto, že taková 

aktivita není pro Skupinu škodlivá ani jinak nevhodná. 

 

5.2 Střet nebo zdánlivý střet zájmů může nastat mnoha způsoby. V závislosti na okolnostech lze 

za střet zájmů považovat: 

 

(i) vlastnictví konkurenční společnosti nebo obchodní podíl v takové společnosti, ať 

již přímo nebo nepřímo, například prostřednictvím rodinných příslušníků; 

(ii) podíl na zisku nebo napomáhání ostatním podílet se na zisku jako důsledek využití 

důvěrných informací nebo obchodních příležitostí, které jsou dostupné z důvodu 

angažovanosti ve Skupině; 

(iii) udržování úzkého nebo dlouhodobého vztahu/přátelství s pracovníkem společnosti 

ze Skupiny (před navázáním obchodního vztahu se společností ze Skupiny); 

(iv) nákup či prodej cenných papírů jakékoli jiné společnosti s využitím neveřejných 

informací získaných na základě vaší angažovanosti ve Skupině nebo poskytnutí 

takovýchto informací ostatním. 

 

5.3 Shrnuto a podtrženo: vlastní střet zájmů nebo zdánlivý střet zájmů jste povinni písemně 
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oznámit své obvyklé kontaktní osobě ve společnosti ze Skupiny nebo tajemníkovi 

společnosti ze Skupiny. V konečném výsledku procesu zahrnujícího oznámení, projednání 

a konzultaci může nakonec dojít ke schválení určitých vztahů nebo transakcí na základě 

zjištění, že i přes počáteční pochybnosti nejsou pro Skupinu nebezpečné. Bez tohoto 

postupu jsou ale veškeré střety zájmů zakázané, i když Skupinu nepoškozují. 

 

6. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ 
 

6.1 Podnikání Skupiny podléhá po celém světě značné státní regulaci. V souladu s obchodní 

filozofií Skupiny zásadně dodržujeme zákony každé země, ve které naše společnosti 

podnikají, mimo jiné příslušné antimonopolní předpisy a zákony o ochraně hospodářské 

soutěže, zákony a předpisy o ochraně životního prostředí a příslušné bezpečnostní a 

pracovněprávní předpisy. 

 

6.2 Sankce. Politikou Skupiny je dodržovat všechny právní předpisy a všechna nařízení, 

embarga nebo omezující opatření stran obchodních, hospodářských a finančních sankcí, jež 

se Skupiny týkají a jež jsou aplikované, přijaté nebo vymáhané Radou bezpečnosti OSN, 

Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Spojeným královstvím a jejich příslušnými 

vládami, veřejnými institucemi a agenturami. 

 
7. PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD 

 

V případě porušení těchto zásad uplatníme svá práva, což může zahrnovat ukončení 
našeho vztahu s vámi. 
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Příloha 
Kontaktní údaje 

 
 
 
 

1. Tajemník společnosti ze Skupiny 
 
Andrew Money 
andrew.money@devro.com 
Tel: +44 (0)7824 140621 

 
 
2. EthicsPoint (externě obsluhovaná důvěrná informační linka) – kontaktní údaje   

 
Webové stránky:  
devro.ethicspoint.com 

 
Telefonní čísla: 
Austrálie – 1800 575 094 

Čína – 400 120 4710 

Česká republika – 800 144 479 

Německo – 0800 1810259 

Hongkong – 800 930 962 

Japonsko – 0800-111-2166 

Nizozemsko – 0800 0232824 

Nový Zéland – 0800 753 247 

Rusko – 8 800 100 96 56 

Spojené království – 0800 069 8050 

USA – 833-316-0539 
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