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ÚVOD
Asahi Europe & International Ltd. má nejvyšší možný zájem na stanovení vysokých standardů
integrity a obchodní etiky.
Naše skupina se zavazuje vést své podnikání zodpovědně a v souladu s nejvyššími právními a
etickými standardy. Transparentní a etické fungování je nejen obecně správná věc, je to správné pro
podnikání.
V Kodexu etického chování Asahi Group Holding stojí, že „V souvislosti se získáváním obchodních
příležitostí nebo udržením stávajících smluvních vztahů se zdržíme se veškerých jednání, která mohou
vzbudit podezření z podplácení, vč. poskytování pohoštění, dárků nebo příspěvků, které porušují právní
předpisy nebo které by překročily obecně přijímané standardy společenského chování .
Ve většině zemí, ve kterých AEI působí, platí zákony zakazující nepatřičné platby, včetně úplatků. Stále více
zemí rovněž přijímá zákony zakazující i úplatkářství, k němuž dochází za hranicemi příslušné země (zvláště
v případě plateb veřejným činitelům). Porušení těchto zákonů je závažným trestným činem, který může mít
za následek vysoké tresty v občanskoprávním a trestním řízení.

KOHO SE TATO SMĚRNICE TÝKÁ?
Tato Směrnice je závazná pro Asahi Europe & International Ltd., její dceřiné společnosti, stejně jako na další
společnosti, které přímo či nepřímo vlastní nebo ovládá (“AEI”) a stanovuje minimální standardy, které musí
dodržovat.

CO JE ÚPLATKÁŘSTVÍ?
Úplatkářství či uplácení lze popsat jako darování či přijímání čehokoliv cenného (obvykle jsou to peníze, dar,
půjčka, odměna, služba, provize nebo pohoštění) jakoukoliv osobou jako nepatřičného stimulu či odměny za
získání obchodní zakázky nebo jakékoliv jiné výhody.
K uplácení může docházet ve veřejné sféře (např. úplatek pro veřejného činitele) nebo v komerční sféře
(např. úplatek pro zaměstnance zákazníka). K uplácení může dojít i tehdy, když je nepatřičná platba
provedena nebo zprostředkována třetí osobou.
Úplatky a nezákonné provize mohou mimo jiné zahrnovat:


dary a nepřiměřené či nepatřičné výdaje na zábavu, pohoštění, cestování nebo ubytování;



platby od zaměstnanců nebo obchodních partnerů, např. zástupců/zmocněnců, zprostředkovatelů
kontaktů (tzv. introducers) nebo konzultantů;



další 'služby' poskytované veřejným činitelům nebo zákazníkům, jako např. spolupráce s firmou,
která patří členovi rodiny veřejného činitele nebo členovi rodiny zákazníka;



bezplatné využívání služeb společnosti, jejího zařízení nebo majetku.

NAŠE SMĚRNICE O ÚPLATKÁŘSTVÍ
(i) Obecně
Žádný dodavatel není oprávněn poskytnout či nabídnout úplatek v jakékoli podobě jménem AEI. Během
vašeho zapojení do činnosti pro AEI nikdy nesmíte:


Nabízet, vyplácet nebo poskytovat cokoliv hodnotného veřejnému činiteli za účelem nečestného
získání obchodní zakázky nebo jakékoliv výhody pro AEI. Pojem "veřejný činitel" by měl být chápán
velice široce jako jakákoliv osoba, která je přímo nebo nepřímo placena ze státních prostředků, nebo
vykonává veřejnou funkci, včetně úředníků státních podniků a veřejných mezinárodních organizací.



Pokoušet se přimět veřejného činitele, ať už ve vaší zemi nebo v zahraničí, udělat něco
nezákonného nebo neetického. Zaplatit jakékoliv osobě, pokud víte, nebo máte důvodné
podezření, že celá platba nebo její část by mohla být poskytnuta veřejnému činiteli. Z tohoto
důvodu byste měli být opatrní při výběru třetích stran, např. zástupců a konzultantů (viz pokyny níže).



Zřizovat neevidovaný ("tajný") fond k jakémukoliv účelu.



Jakkoliv jinak používat nezákonné nebo nepatřičné prostředky (včetně úplatků, služeb, vydírání,
finančních výplat, stimulů, tajných provizí nebo jiných odměn) za účelem ovlivnění jednání druhých; nebo
poskytování čehokoliv cenného, pokud víte, že by to bylo proti pravidlům organizace příjemce takovou
věc přijmout.



Dělat cokoliv, co by mělo přimět, napomáhat nebo dovolit jiné osobě porušit tato pravidla.



Ignorovat nebo nenahlásit jakýkoliv náznak úplatku.

Kromě dodržování konkrétních zákazů uvedených v této směrnici jsou dodavatelé povinni uplatňovat zdravý
rozum a úsudek při posuzování toho, zda by jakékoli ujednání mohlo být vnímáno jako korupční nebo jinak
nepatřičné.
(ii) Úplaty za vyřízení
Dle zásad AEI jsou platby za usnadnění vyřízení určité věci („podmazávání“) zakázány. Takovéto platby
nelze poskytovat veřejným činitelům, ani kdyby se jednalo o drobnou částku a/nebo to byla v dané zemi
obvyklá praxe. Pokud je to třeba, zajistí skupinové společnosti pro zaměstnance odpovídající školení a
podporu při zabraňování takovýchto plateb.
(iii) Zástupci a subdodavatelé


Dodavatelé by neměli zadávat svoji práci pro AEI žádné subdodavatelské straně, pokud mají důvod se
domnívat, že tato bude jménem AEI poskytovat úplatky.



Dodavatelé by se měli snažit zajistit, aby jakákoliv třetí strana, kterou si najímají, nenabízela,
neposkytovala, nepožadovala nebo nepřijímala nepatřičné platby jménem AEI. Všechny poplatky a
výdaje proplácené třetím stranám by měly představovat patřičnou a ospravedlnitelnou odměnu za
poskytované legitimní služby. Musí být vedeny přesné finanční záznamy o všech platbách týkajících se
podnikání AEI.

HLÁŠENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A PODEZŘELÉ ČINNOSTI
V případě, že se dodavatel dozví o jakémkoliv skutečném nebo domnělém porušení této směrnice, je
povinen to ohlásit své obvyklé kontaktní osobě na straně Společnosti – pokud to není vhodné, pak na
etickou linku („whistleblowing hotline“) Společnosti, nebo manažerovi právních služeb Společnosti a /nebo
manažerovi právních služeb AEI (Head of Legal, AEI) či manažerovi interního auditu Společnosti a /nebo
manažerovi interního auditu AEI (Head of Internal Audit, AEI).
Jsou zavedeny procesy, které zajistí vyšetření takovýchto stížností a přijetí náležitých opatření.

SEZNAM KONTAKTŮ
Etická linka (Whistleblowing hotline): hlášení prostřednictvím internetu:
www.asahieuropeinternational.ethicspoint.com

Etická linka (Whistleblowing hotline) – telefonní čísla:

Stát

Telefonní číslo

Argentina

8 003 458 171

Rakousko

800 068 741

Brazílie

8 007 645 023

Kanada

(800) 451-5686

Kolumbie

18 005 189 922

Česká republika

800 144 478

Finsko

800 413 790

Francie

0 805 08 93 54

Německo

0800 1802079

Hongkong

800 963 779

Maďarsko

80 088 299

Čína

4 001 204 702

Irsko

8 000 608 788

Itálie

800 582 753

Japonsko

0800-100-9058

Jižní Korea

080 880 4971

Holandsko

0 8 000 226 683

Norsko

800 62 298

Polsko

0-0-800-4911988

Rumunsko

800 890 298

Rusko

8 800 301 37 68

Jižní Afrika

800 983 095

Slovensko

0800 002 589

Španělsko

900 999 390

Švédsko

020 88 15 87

Švýcarsko

800 834 772

Tchaj-wan

00801 49 1536

Spojené království & Severní
Irsko

8 000 608 788

Spojené státy americké

(800) 451-5686

