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ÚVOD 

Asahi Europe & International Ltd. má najvyšší možný záujem na stanovení vysokých štandardov integrity a 
obchodnej etiky. 

Naša skupina sa zaväzuje viesť svoje podnikanie zodpovedne a v súlade s najvyššími právnymi a etickými 
štandardami. Transparentné a etické fungovanie je nielen všeobecne správna vec, je to správne pre 
podnikanie.  

V Kódexe etického správania Asahi Group Holding stojí, že „V súvislosti so získavaním obchodných príležitostí 
alebo udržaním existujúcich zmluvných vzťahov sa zdržíme všetkých rokovaní, ktoré môžu vzbudiť podozrenie 
z podplácania, vrátane poskytovania pohostenia, darčekov alebo príspevkov, ktoré porušujú právne predpisy 
alebo ktoré by prekročili všeobecne akceptované štandardy spoločenského správania. 

Vo väčšine krajín, v ktorých AEI  pôsobí, platia zákony zakazujúce nepatričné platby, vrátane úplatkov. Stále 
viac krajín takisto prijíma zákony zakazujúce aj úplatkárstvo, ku ktorému dochádza za hranicami príslušnej 
krajiny (najmä v prípade platieb verejným činiteľom). Porušovanie týchto zákonov je závažný zločin, ktorý 
môže mať za následok vysoké tresty v občianskoprávnom a trestnom konaní. 

 
 

KOHO SA TÁTO SMERNICA TÝKA? 

Táto Smernica je záväzná pre Asahi Europe & International Ltd., jej dcérske spoločnosti, rovnako ako pre 
ďalšie spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní alebo ovláda (“AEI”) a stanovuje minimálne štandardy, 
ktoré musí dodržiavať.  

 

ČO JE ÚPLATKÁRSTVO? 

Úplatkárstvo či podplácanie je možné opísať ako darovanie či prijímanie čohokoľvek cenného (zvyčajne sú to 
peniaze, dar, pôžička, odmena, služba, provízia alebo pohostenie) akoukoľvek osobou ako nepatričného stimulu 
alebo odmeny za získanie obchodnej zákazky alebo akejkoľvek inej výhody.  

K podplácaniu môže dochádzať vo verejnej sfére (napr. úplatok pre verejného činiteľa) alebo v komerčnej 
sfére (napr. úplatok pre zamestnancov zákazníka). K podplácaniu môže dôjsť aj vtedy, keď je nepatričná 
platba vykonaná alebo sprostredkovaná treťou osobou. 

Úplatky a nezákonné provízie môžu okrem iného zahŕňať:  

 dary a neprimerané či nepatričné výdavky na zábavu, pohostenie, cestovanie alebo ubytovanie; 

 platby od zamestnancov alebo obchodných partnerov, napríklad zástupcov/splnomocnencov, 
sprostredkovateľov kontaktov (tzv. introducers) alebo konzultantov;  

 ďalšie „služby“ poskytované verejným činiteľom alebo zákazníkom, ako napríklad spolupráca s firmou, 
ktorá patrí členovi rodiny verejného činiteľa alebo členovi rodiny zákazníka;  

bezplatné využívanie služieb spoločnosti, jej zariadenia alebo majetku. 
 
 
NAŠA SMERNICA O ÚPLATKÁRSTVE: 

 

(i) Všeobecné informácie 

Žiadny dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť či ponúknuť úplatok v akejkoľvek podobe menom AEI. Počas 
vášho zapojenie do činnosti pre AEI nikdy nesmiete:  

 Ponúkať, vyplácať alebo poskytovať čokoľvek hodnotného verejnému činiteľovi s cieľom 
nečestného získania obchodnej zákazky alebo akejkoľvek výhody pre AEI. Pojem „verejný činiteľ“ by 
mal byť chápaný veľmi široko ako akákoľvek osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo platená zo štátnych 
prostriedkov, alebo vykonáva verejnú funkciu, vrátane úradníkov štátnych podnikov a verejných 
medzinárodných organizácií.  

 Pokúšať sa prinútiť verejného činiteľa, či už vo vašej krajine alebo v zahraničí, vykonať niečo 
nezákonné alebo neetické. Zaplatiť akejkoľvek osobe, ak viete, alebo máte dôvodné podozrenie, že 



 

celá platba alebo jej časť by mohla byť poskytnutá verejnému činiteľovi. Z tohto dôvodu by ste mali 
byť opatrní pri výbere tretích strán, napríklad zástupcov a konzultantov (pozrite pokyny nižšie).  

 Zriaďovať neevidovaný („tajný“) fond na akýkoľvek účel.  

 Akokoľvek inak používať nezákonné alebo nepatričné prostriedky (vrátane úplatkov, služieb, 
vydierania, finančných výplat, stimulov, tajných provízií alebo iných odmien) s cieľom ovplyvniť 
správanie druhých; alebo poskytovanie čohokoľvek cenného, ak viete, že by to bolo proti pravidlám 
organizácie príjemcu takú vec prijať. 

 Robiť čokoľvek, čo by malo prinútiť, napomáhať alebo dovoliť inej osobe porušiť tieto pravidlá.  

 Ignorovať alebo nenahlásiť akýkoľvek náznak úplatku.  

Okrem dodržiavania konkrétnych zákazov uvedených v tejto smernici sú dodávatelia povinní uplatňovať 
zdravý rozum a úsudok pri posudzovaní toho, či by akékoľvek dojednanie mohlo byť vnímané ako korupčné 
alebo inak nepatričné. 

 

(ii) Úplaty za vybavenie  

Podľa zásad AEI sú platby za uľahčenie vybavenia určitej veci („podmazávanie“) zakázané. Takéto platby nie 
je možné poskytovať verejným činiteľom, ani keby sa jednalo o drobnú sumu a/alebo to bola v danej krajine 
obvyklá prax. Pokiaľ je to potrebné, zabezpečia AEI spoločnosti pre zamestnancov zodpovedajúce školenia a 
podporu pri zabraňovaní takýmto platbám. 

 

(iii) Zástupcovia a subdodávatelia 

Dodávatelia by nemali zadávať svoju prácu pre AEI žiadnej subdodávateľskej strane, ak majú dôvod 
domnievať sa, že táto bude menom AEI poskytovať úplatky.  

Dodávatelia by sa mali snažiť zabezpečiť, aby akákoľvek tretia strana, ktorú si najímajú, neponúkala, 
neposkytovala, nepožadovala ani neprijímala nepatričné platby menom AEI. Všetky poplatky a výdavky 
preplácané tretím stranám by mali predstavovať patričnú a ospravedlniteľnú odmenu za poskytované legitímne 
služby. O všetkých platbách týkajúcich sa podnikania AEI sa musia viesť presné finančné záznamy. 
 
 

HLÁSENIE ÚPLATKÁRSTVA A PODOZRIVÉ ČINNOSTI 

 

V prípade, že sa dodávateľ dozvie o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom porušení tejto smernice, je 
povinný to ohlásiť svojej obvyklej kontaktnej osobe na strane Spoločnosti – ak to nie je vhodné, potom na 
etickú linku („whistleblowing hotline“)  alebo manažérovi právnych služieb Spoločnosti alebo manažérovi 
právnych služieb AEI (Head of Legal, AEI) či manažérovi interného auditu Spoločnosti alebo manažérovi 
interného auditu AEI (Head of Internal Audit, AEI).                                   

Sú zavedené procesy, ktoré zabezpečia vyšetrenie takýchto sťažností a prijatie vhodných opatrení. 
 
 

ZOZNAM KONTAKTOV 

Etická linka (Whistleblowing hotline): hlásenia prostredníctvom internetu: 
www.asahieuropeinternational.ethicspoint.com 
  



 

 

Etická linka (Whistleblowing hotline) – telefónne čísla: 

Štát  Telefónne číslo  

Argentína  8 003 458 171 

Rakúsko  800 068 741 

Brazílie  8 007 645 023 

Kanada  (800) 451-5686  

Kolumbie  18 005 189 922 

Česká republika  800 144 478 

Fínsko  800 413 790 

Francie  0 805 08 93 54  

Nemecko 0800 1802079 

Hongkong  800 963 779 

Maďarsko 80 088 299 

Čína  4 001 204 702 

Írsko  8 000 608 788 

Taliansko 800 582 753 

Japonsko  0800-100-9058  

Južná Kórea  080 880 4971 

Holandsko  0 8 000 226 683 

Nórsko  800 62 298 

Poľsko  0-0-800-4911988  

Rumunsko 800 890 298 

Rusko  8 800 301 37 68  

Južní Afrika  800 983 095 

Slovensko 0800 002 589 

Španielsko  900 999 390 

Švédsko  020 88 15 87  
Švajčiarsko  800 834 772 
Tchaj-wan  00801 49 1536  
Spojené kráľovstvo & Severní 
Írsko 

8 000 608 788 

Spojené státy americké  (800) 451-5686  
 
 
 
 

 


