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Protikorupční politika 

I. ÚČEL 

Společnost Eaton nenabízí ani nepřijímá úplatky ani jiné korupční platby v žádné formě. Náš závazek 
eticky obchodovat, čestně jednat a dodržovat právní předpisy je základem našich hodnot a etického 
kodexu. Tato politika stručně shrnuje naše zásady: zakazujeme úplatkářství a korupci a chceme 
obchodovat způsobem, který je v souladu s naší etikou, hodnotami a příslušnými právními předpisy. 

II. ROZSAH PLATNOSTI 
 

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance, dočasné spolupracovníky, vedoucí pracovníky a ředitele 
společnosti Eaton a rovněž na její dceřiné a přidružené společnosti („společnost Eaton“). Tato politika, je-
li tak stanoveno v příslušné smlouvě, se vztahuje také přímo na zástupce třetích stran a jiné obchodní 
partnery, kteří se společností Eaton spolupracují. 

Definice hlavních pojmů jsou uvedeny dále. Tuto politiku je nutné si přečíst současně s dalšími zásadami 
společnosti Eaton: etický kodex, zásady pro dary a pohoštění, zásady pro cestovní výdaje, zásady ve 
veřejných záležitostech, zásady při sjednávání kontraktů s federální vládou USA, kodex chování pro 
dodavatele a jiné relevantní zásady společnosti Eaton. 

III. ZÁSADY 
 

A. ÚPLATKY A JINÉ KORUPČNÍ PLATBY JSOU ZAKÁZÁNY  

Společnost Eaton a zástupci třetích stran musí dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony, včetně 
amerického protikorupčního zákona (Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA“), britského protikorupčního 
zákona (U.K. Bribery Act, „UKBA“) a obdobných zákonů. Společnost Eaton a zástupci třetích stran mají 
zakázáno přímo i nepřímo nabízet, slibovat či dávat jakékoli úplatky či jiné korupční platby jakékoli osobě 
či organizaci nebo je od ní požadovat či přijímat, včetně státních subjektů, státních úředníků, společností 
a zaměstnanců společností. Tyto zákazy platí celosvětově bez ohledu na regionální zvyklosti, místní 
praktiky a konkurenční podmínky. 

B. DROBNÉ NÁPOMOCNÉ PLATBY 

Společnost Eaton zakazuje drobné nápomocné platby. Zaměstnanci společnosti Eaton musí nahlásit 
veškeré požadavky na drobné nápomocné platby či žádosti o ně svým vedoucím a oddělení pro etiku 
a dodržování zásad. 

C. PLATBY POD NÁTLAKEM  

Platby pod nátlakem nejsou porušením této politiky. Zaměstnanci společnosti Eaton musí nahlásit 
veškeré požadavky na platby pod nátlakem či žádosti o ně svým vedoucím a oddělení pro etiku 
a dodržování zásad, a to před provedením takové platby nebo co nejdříve po jejím provedení. Platby pod 
nátlakem musí být přesně evidovány v souladu s níže uvedenými požadavky na účetní knihy a výkazy.  

D. OČEKÁVÁNÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN 

Společnost Eaton zakazuje úplatky a jiné korupční platby, které jsou poskytovány nebo přijímány nepřímo 
prostřednictvím zástupců třetích stran. Společnost Eaton zavedla programy hodnocení rizik, 
protikorupčních prověrek a správy kontraktů, které snižují riziko korupčních praktik ze strany zástupců 
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třetích stran. Tyto programy je třeba dodržovat, kdykoli vybíráme či řídíme zástupce třetích stran nebo 
s nimi uzavíráme smlouvy.  

E. ÚČETNÍ KNIHY A VÝKAZY  

Společnost Eaton a zástupci třetích stran musí vést přiměřeně podrobné účetní knihy a výkazy, které 
přesně a poctivě odrážejí všechny vzájemné transakce s jakoukoli osobou či organizací, včetně státních 
subjektů, státních úředníků, společností a zaměstnanců společností. Účetní knihy a výkazy musí splňovat 
interní účetní předpisy a postupy společnosti Eaton. 

F. PORUŠENÍ ZÁSAD A HLÁŠENÍ 

Zaměstnanci společnosti Eaton, kteří se dozví o možném nebo skutečném porušení těchto zásad, musí 
takové porušení nahlásit svému vedoucímu a oddělení pro etiku a dodržování zásad. Porušení 
protikorupční politiky může skončit disciplinárním postihem, případně i ukončením pracovního poměru. 
Zaměstnanci společnosti Eaton nebudou trestáni ani vystaveni odvetným krokům za žádné zpoždění, 
ztrátu obchodní příležitosti či jiné důsledky, k nimž došlo, protože odmítli porušit tuto politiku či se jinak 
podílet na korupčních praktikách, případně za to, že takové praktiky nahlásili. 

G. DEFINICE  

„Korupce“ označuje zneužití pravomocí k osobnímu prospěchu.  

„Úplatek“ nebo „korupční platba“ označuje jakoukoli platbu, nezákonnou provizi nebo cokoli 
hodnotného, co jakákoli osoba či organizace přislíbí, nabídne nebo přijme s cílem: (a) neoprávněně 
získat, udržet nebo řídit obchodní zakázku; (b) získat jakoukoli nedovolenou nebo neoprávněnou 
obchodní či osobní výhodu; případně (c) ovlivnit rozhodnutí nebo jednání osoby či organizace, aby 
dosáhla požadovaného výsledku nebo kroku. Úplatek nebo korupční platba zahrnuje cokoli hodnotného, 
co bylo poskytnuto určité osobě, jejímu rodinnému příslušníku nebo společníkovi s korupčním úmyslem 
přímo či nepřímo ovlivnit jednání nebo rozhodnutí dané osoby. „Cokoli hodnotného“ je například hotovost, 
ekvivalenty hotovosti, jako jsou dárkové karty, dále dary, pohoštění, cesty, půjčky, zvýhodněné 
zacházení, příspěvky, dárcovství, odměny, laskavosti a nabídky zaměstnání nebo stáží, bez ohledu na to, 
jak malou mají hodnotu. 

„Nezákonná provize“ je typ úplatku. Jedná se o neetické nebo nezákonné vrácení části platby, která již 
byla provedena v rámci zákonné obchodní transakce. 

„Platba pod nátlakem“ je platba učiněná v reakci na bezprostřední ohrožení bezpečnosti či zdraví 
osoby ve snaze ochránit sebe či druhé. Platba za jiných okolností (například v reakci na hrozbu 
ekonomické újmy či obchodní ztráty) nepředstavuje platbu pod nátlakem. 

„Drobná nápomocná platba“ je platba (obvykle malá částka) učiněná se záměrem zajistit či urychlit 
výkon běžného, státem předepsaného úkonu ze strany státního úředníka. Pro upřesnění: nápomocné 
platby nejsou zákonem dané platby úředních poplatků hrazené přímo státnímu subjektu v souladu 
s příslušnými právními předpisy, stanovenými sazebníky poplatků či jinými oficiální státními dokumenty. 

„Státní úředník“ je osoba, která zastává zákonodárnou, správní nebo soudní pozici bez ohledu na druh 
a úroveň, ať už je zaměstnána, jmenována, nebo volena, na ministerstvu, ve vládní agentuře či státním 
úřadě nebo ve veřejné mezinárodní organizaci nebo která vykonává veřejnou či státní funkci pro 
ministerstvo, vládní agenturu či státní úřad nebo veřejnou mezinárodní organizaci nebo jejich jménem. 
Definice zahrnuje úředníky a zaměstnance společností, které částečně či zcela vlastní nebo ovládá stát 
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(často se označují jako „státem vlastněné“ nebo „státem řízené“ podniky). Dále jsou zde zahrnuty 
politické strany, straničtí funkcionáři, kandidáti na funkci a členové královské rodiny. 

„Veřejná mezinárodní organizace“ je mezinárodní organizace, kterou založily vlády nebo státy 
v souladu s předpisy amerického protikorupčního zákona (FCPA), britského protikorupčního zákona 
(UKBA) a jiných příslušných protikorupčních zákonů, včetně mezinárodních finančních institucí, jako je 
Skupina Světové banky (WBG), Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj (EBRD), Mezinárodní měnový fond (IMF) a Asijská rozvojová banka (ADB), 
a mezinárodních organizací, například Organizace spojených národů.  

„Zástupci třetích stran“ jsou strany, které jsou pověřeny obchodovat v zájmu společnosti Eaton nebo 
jinak jednat jejím jménem. Zástupci třetích stran mohou zahrnovat například obchodní zástupce, 
distributory, konzultanty, makléře, zhotovitele, dodavatele a jiné typy třetích stran, které obchodují 
v zájmu společnosti Eaton nebo jinak jednají jejím jménem. 


	Protikorupční politika

