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Úvod

Naša spoločnosť sa zaviazala viesť svoje podnikanie zodpovedne a
v súlade s najvyššími právnymi aj etickými štandardami. Transparentné
a etické fungovanie nie je len správnou vecou, ale v konečnom
dôsledku je aj dobré pre podnikanie.
V našom Kódexu etického správania (ďalej „Kódex“) stojí, že „Nie je
dovolené, priamo ani nepriamo, ponúkať, vyplácať, požadovať ani
prijímať žiadne nepatričné platby (napr. úplatky alebo nezákonné
provízie) v akejkoľvek podobe“.
Vo väčšine krajín, v ktorých pôsobíme, platia zákony zakazujúce
výplatu nepatričných odmien, napríklad úplatkov.
Porušovanie týchto zákonov je vážnym trestným činom, ktorý môže
mať za následok vysoké tresty v občianskoprávnom a trestnom konaní.

Koho sa táto smernica
týka?

Čo je úplatkárstvo?

Táto Smernica je záväzná pre všetkých dodávateľov skupiny ABE
GROUP a stanovuje minimálne štandardy, ktoré musia dodávatelia
vždy dodržiavať.

Úplatkárstvo je možné definovať ako darovanie či prijímanie
čohokoľvek cenného (obvykle peniaze, dar, pôžička, odmena, služba,
provízia alebo pohostenie) akoukoľvek osobou ako nepatričný motív na
získanie zákazky alebo akékoľvek inej výhody.
K úplatkárstvu môže dôjsť vo verejnej sfére (napr. úplatok pre
verejného činiteľa) alebo komerčnej sfére (napr. úplatok pre
zamestnancov zákazníka). Ako úplatkárstvo je možné považovať, keď
nepatričná platba pochádza od tretej osoby alebo je sprostredkovaná
cez tretiu osobu.
Úplatky a nezákonné provízie môžu zahŕňať, avšak nie sú výlučne
obmedzené na:

•

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

•

platby od zamestnancov, obchodných partnerov, ako napr.
obchodných zástupcov, sprostredkovateľov kontaktov alebo
konzultantov;

•

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

•

bezplatné využívanie služieb spoločnosti, jej zariadení alebo
majetku.

Naša smernica o
úplatkárstve:
(i) Všeobecné informácie

Žiadny dodávateľ nie je oprávnený vyplácať alebo ponúkať
úplatok v akejkoľvek podobe menom našej spoločnosti.
V priebehu vášho pôsobenia pre našu spoločnosť nikdy nesmiete:
•

Ponúkať, vyplácať ani poskytovať čokoľvek hodnotného
verejnému činiteľovi s cieľom nečestného získania zákazky
alebo akejkoľvek výhody pre spoločnosť Asahi Breweries
Europe Limited. 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 vašom štáte
alebo v zahraničí, vykonať niečo nezákonné alebo neetické.

•

Zaplatiť akejkoľvek osobe, ak viete, alebo máte dôvodné
podozrenie, že celá platba alebo jej časť bude poskytnutá
verejnému činiteľovi. Mali by ste preto byť opatrní pri výbere
tretích strán, napríklad sprostredkovateľov a konzultantov (pozrite
pokyny nižšie).

•

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

•

Akokoľvek inak používať nezákonné alebo neprimerané
prostriedky (vrátane úplatkov, služieb, vydierania, finančných
výplat, stimulov, tajných provízií alebo iných odmien) s cieľom
ovplyvniť rozhodovanie 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
ďalšej osobe porušiť tieto pravidlá.

•

Ignorovať alebo nenahlásiť akýkoľvek návrh na úplatok.

Okrem dodržiavania konkrétnych zákazov v tejto Smernici sú
Dodávatelia povinní uplatňovať zdravý rozum a úsudok pri hodnotení
akýchkoľvek dohovorov, či by nemohli byť vnímané ako korupčné alebo
inak nepatričné.
(ii) Úplaty za vybavenie

Podľa Smernica ABE GROUP je tzv. úplata za zjednodušenie
vybavenia zakázaná. Takéto úplatky by nemali byť ponúkané verejným
činiteľom ani v prípade malých súm, hoci by v danej krajine išlo o
bežnú prax.

(iii) Zástupcovia a
subdodávatelia

Dodávatelia by nemali zadávať svoju prácu pre organizáciu ABE
GROUP žiadnej ďalšej subdodávateľskej strane, ak majú dôvod
domnievať sa, že táto bude menom ABE GROUP ponúkať úplatky.
Dodávatelia by sa mali snažiť zabezpečiť, aby akákoľvek tretia strana,
ktorú si spoločnosť najala, neponúkala, nepožadovala ani neprijímala
nepatričné platby menom ABE GROUP. Všetky poplatky a výdavky
preplácané tretím stranám by mali predstavovať patričnú a
ospravedlniteľnú odmenu za poskytované legitímne služby. Spoločnosť
musí viesť presné finančné záznamy o všetkých takýchto platbách
týkajúcich sa podnikania organizácie ABE GROUP.

Hlásenie úplatkárstva a
podozrivé činnosti

Ak sa dodávatelia dozvedia o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom
porušení tejto Smernice, je ich povinnosťou ohlásiť to obvyklej
kontaktnej osobe na strane organizácie ABE GROUP, prípadne, ak to
nie je vhodné, právnemu oddeleniu ABE GROUP. Sú zavedené
procesy, ktoré zabezpečia vyšetrenie takýchto sťažností a podniknutie
patričných krokov

