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Účel protikorupčního školení

Business Use Only

Pro mnoho společností je spolupráce s třetími stranami klíčová. Využitím dovedností a zdrojů třetích stran může 
společnost rozvíjet své podnikání, vstupovat na nové trhy a využívat inovace a zdroje. Může také využít svůj vliv a 
hlavní silné stránky k posílení svých třetích stran k růstu a přispění k tomuto procesu.

To znamená, že spoléhání se na třetí strany přináší rizika. Společnosti jsou stále více závislé na druhých a čelí značné 
výzvě při kontrole rozmanitých oblastí svého podnikání. I když stále více těží ze soustředění dodavatelského řetězce 
na kritické třetí strany, zvyšuje se tím také zranitelnost vůči rizikům, jako je úplatkářství a korupce, narušení kontinuity 
provozu, obavy o životní prostředí nebo nekalé pracovněprávní praktiky a právní dopady nebo poškození pověsti.

Aby se společnosti chránily před riziky, musí pečlivě vybírat své třetí strany, zajistit, aby fungovaly podle 
požadovaných standardů a sledovat jejich aktivity. Výzvou je, jak vybrat, řídit a monitorovat různorodé portfolio třetích 
stran a identifikovat, vyhodnotit a zmírnit skutečně relevantní rizika.

Prostřednictvím tohoto protikorupčního školení NVision podporuje a vyžaduje od třetích stran, se kterými obchoduje, 
aby dodržovaly stejné protikorupční zásady a standardy, které jsou základem našeho společného úspěchu. Toto 
školení vám poskytne informace, co to znamená pro vaše každodenní podnikání s naší Společností.
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Naše Společnost očekává od třetích stran, že se budou řídit těmito zásadami:

- Dodržovat platnou protikorupční legislativu* a nevyvíjet žádnou činnost, která by mohla 

porušovat předpisy v platných protikorupčních zákonech nebo způsobit takové porušení druhou 

smluvní stranou, mimo jiné nevyžadovat, přijímat, nabízet, autorizovat, slibovat nebo provádět 

nezákonné platby přímo, prostřednictvím třetích stran nebo jako zprostředkovatel, včetně (mimo 

jiné) úplatků v peněžní nebo jakékoli jiné formě jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, včetně 

(mimo jiné) vládních a místních orgánů, veřejných činitelů, soukromých společností a jejich 

zástupců.

*Protikorupční zákony - Trestní zákon č. 40/2009 Sb. a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb., FCPA, The Bribery Act (zákona 

Velké Británie „O Boji s úplatkářstvím“, přijatého Parlamentem Velké Británie v roce 2010) a podobné zákony států, na jejichž území Společnost realizuje svoji obchodní 

činnost.

Protikorupční principy

Business Use Only
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- Vyvarujte se jednání vytvářejících střet 

zájmů. V případě existujících 

potenciálních okolností střetu zájmů 

zajistěte, aby byla naše Společnost 

informována.

Protikorupční principy

Business Use Only

- Nepodnikejte žádné kroky, které by 

měly nezákonný vliv na veřejné 

činitele (VČ)** nebo za účelem 

komerčního úplatku.

**Veřejný činitel - jakákoliv česká nebo zahraniční osoba, ať už jmenovaná nebo zvolená, zastávající funkci v zákonodárném, výkonném, správním nebo 

soudním orgánu nebo mezinárodní organizaci. Jakákoliv osoba, která vykonává veřejnou funkci pro stát, včetně funkcí pro vládn í instituci; přední 

politici, představitelé politických stran včetně kandidátů na politických postech, velvyslanci, vlivní funkcionáři státního průmyslu, manažeři a 

zaměstnanci státních institucí včetně lékařů, vojáků, zaměstnanců obcí a krajů, atd.; Osoby, o kterých je známo, že jsou v příbuzenském, přátelském 

nebo obchodním vztahu s veřejnou osobou a/nebo vystupují jménem a/nebo ve prospěch veřejné osoby.

Poznámka: Oproti české právní úpravě veřejného funkcionáře (§ 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) pro účely tohoto nařízení může být 

veřejnou osobou též zaměstnanec orgánů veřejné správy, státní správy a samosprávy, státního podniku, právnické osoby zřízené zákonem, státní 

příspěvkové organizace, obcí nebo krajů, politických stran a zahraniční veřejné osoby.
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- Řádně veďte a uchovávejte všechny 

finanční výkazy a další dokumenty potvrzující 

vynaložené výdaje. Poskytněte plnou podporu 

s ohledem na jakékoli vyšetřování a/nebo 

audit, který by mohl být proveden. Uchovávat 

a chránit veškeré důvěrné informace, o 

kterých se mohou v rámci auditu dozvědět v 

souladu s českou legislativou.

Protikorupční principy

Business Use Only

Naše Společnost otevřeně deklaruje nulovou 

toleranci vůči korupci v jakékoli formě a 

vyžaduje bezpodmínečné dodržování 

klíčových protikorupčních principů a 

požadavků obsažených v Protikorupční 

směrnici.

Více podrobností naleznete v Protikorupční 

směrnici na našem externím portálu NVision

Czech Republic - Compliance and Privacy .

https://www.nvisioncz.com/en/pages/compliance
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Oblasti rizika korupce a náš přístup

Business Use Only

Interakce s veřejnými činiteli (VČ)

• Je zakázáno poskytovat jakékoli hodnoty nebo výhody VČ za účelem 
nezákonného ovlivnění jejich rozhodovacího procesu s cílem získání, udržení 
nebo kontroly obchodních příležitostí.

Dary a náklady na reprezentaci

• Dary a náklady na reprezentaci lze využít k budování dlouhodobých 
partnerství mezi Společností a osobami, s nimiž v rámci svého podnikání 
přichází do styku. Dary a náklady na reprezentaci však lze použít k 
nezákonnému ovlivňování a za určitých podmínek je lze považovat za úplatek.

• Jakékoli korupční schéma zahrnující Dárky a (nebo) náklady na reprezentaci, 
stejně jako jejich vyžadování, jsou nepřijatelné.



8

Oblasti rizika korupce a náš přístup

Business Use Only

Sponzoring, charita a společenská odpovědnost

• Společnost nefinancuje a jakýmkoli jiným způsobem se neúčastní charitativní
a (nebo) sponzorské činnosti za účelem získání jakýchkoli neoprávněných
výhod a preferencí v souvislosti s obchodní činností.

• Charita, sponzoring a aktivity společenské odpovědnosti zaměřené na
nelegální ovlivňování jsou zakázány.

Účast na politických činnostech

• Společnost nefinancuje ani žádným jiným způsobem nepodporuje politické
aktivity.

• Společnost nezakazuje účast zaměstnanců na politických činnostech, pokud
to není v rozporu s příslušnými právními předpisy. Zaměstnanec při těchto
činnostech nepoužívá jméno a majetek společnosti. Společnost musí být
informována dříve, než se zaměstnanec uchází o jakoukoli pozici spojenou s 
politickými aktivitami.
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Oblasti rizika korupce a náš přístup

Business Use Only

Neoficiální platby 

• Je zakázáno provádět jakékoli platby nebo poskytovat jiné výhody, které 
nejsou stanoveny platnými právními předpisy a které jsou nabízeny za účelem 
usnadnění nebo zjednodušení standardního postupu, na který má Společnost 
právo v souladu s právními předpisy, smlouvou nebo z jiných důvodů.

Platby prostřednictvím zprostředkovatelů nebo ve prospěch 
třetích stran

• Je zakázáno provádět platby ve prospěch třetích stran, pokud je známo, nebo 
existují určité důvody se domnívat, že celá nebo část takové platby bude 
použita ke korupci.

• Společnost je oprávněna uplatnit ověřovací postupy týkající se jakýchkoli 
třetích stran za účelem prevence a / nebo identifikace rizik účasti společnosti 
na korupčních činnostech.
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Oblasti rizika korupce a náš přístup

Business Use Only

Střet zájmů

• Naše Společnost a třetí strany se zavazují, že nepodniknou žádné kroky, které 
by vedly ke střetu zájmů, a v přiměřené době upozorní druhou stranu na 
možné okolnosti střetu zájmů, o kterých se dozví.

Smluvní vztahy
•Zákaz mimosmluvních vztahů - jakákoli smlouva nebo dohoda, uzavřená naší 
Společností, v písemné nebo elektronické formě, musí obsahovat všechny podmínky 
a dohody, na základě kterých je tato smlouva nebo dohoda uzavírána.

•Naše Společnost provádí náležitou úroveň due diligence (kontroly rizika třetí strany) 
před zahájením zakázky u třetích stran a pravidelně ji opakuje.

•Do každé smlouvy/dohody je zahrnuta protikorupční doložka, která potvrzuje 
dodržování platné protikorupční legislativy oběma protistranami.
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Oblasti rizika korupce a náš přístup

Business Use Only

Marketing

• Jakékoli marketingové aktivity jsou zakázány, pokud by byly zaměřeny na: 
získání jakýchkoli nezákonných obchodních výhod; výplatu odměny 
veřejnému činiteli, zástupcům obchodních organizací a / nebo jakékoli jiné 
osobě za účelem ovlivnění jejich jednání, neplnění jejich povinností nebo 
získání nekalé obchodní výhody.

Účetní postupy

• Nedodržování nebo pokus o nedodržování postupů vnitřní finanční kontroly, 

nesprávnost nebo padělání účetních výkazů Společnosti je zakázáno.
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Naše Společnost provádí náležitou úroveň due diligence 

před zahájením spolupráce s třetími stranami a 

pravidelně ji opakuje.

Due Diligence spočívá v získávání a kontrole informací o třetí straně. Neberte si

to osobně - není to nic proti vám. Je to jen vhodná mezinárodní metoda

aplikovaná za účelem kontroly třetích stran kvůli varovným signálům, abychom

naší Společnosti umožnili vyhnout se spolupráci s třetími stranami, která by mohla

vést k poškození dobrého jména nebo právní odpovědnosti. Je to systematický,

periodický proces prováděný při uzavírání smlouvy nebo dohody s třetí stranou.

Kvalifikační dotazník pro dodavatele se používá za účelem získání informací od 

dodavatele v oblastech, jako jsou: obecné informace o dodavateli včetně 

kontaktů, kvality a bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, financí a dodržování 

předpisů (compliance).

Due Diligence (kontrola rizik) – třetí strany

Business Use Only
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Due Diligence se vztahuje i na vámi zapojené subdodavatele k provádění prací nebo 

poskytování služeb na základě vaší smlouvy s naší Společností.

Následující informace o těchto subdodavatelích musí být sdíleny s naší Společností buď před 

uzavřením smlouvy, nebo také během platnosti smlouvy.

❑ subdodavatel komunikuje s veřejným činitelem jménem nebo v zájmu společnosti NVision

Czech Republic a.s./NVision Czech Republic ICT a.s.; A/NEBO

❑ subdodavatel je přidružen k veřejnému činiteli nebo je s ním spřízněn; A/NEBO

❑ subdodavatel se dopustil porušení platných protikorupčních zákonů (pokud takové 

informace jsou dostupné ze spolehlivých zdrojů).

Bližší informace o povinnosti poskytovat informace o subdodavatelích jsou zdokumentovány v 

nařízení o zveřejňování subdodavatelů jako povinná příloha smlouvy s dodavatelem. Další 

podrobnosti o povinnosti sdílet informace o subdodavatelích po dobu platnosti smlouvy 

naleznete na našem externím portálu NVision Czech Republic - Compliance and Privacy .

Due Diligence (kontrola) subdodavatelů

Business Use Only

https://www.nvisioncz.com/en/pages/compliance


14

Společnosti a jednotlivci mohou nést odpovědnost za úplatky, které jejich zástupci, konzultanti, obchodní zástupci, 

distributoři, právníci, účetní, makléři a další zprostředkovatelé třetích stran poskytují veřejným činitelům jejich jménem.

Ke zmírnění tohoto rizika se od společností očekává, že budou u svých třetích stran provádět due diligence kontrolu a 

monitorovat jejich aktivity. Od společností se také očekává, že mají zaveden dostatečný kontrolní proces, aby rozpoznaly 

varovné signály korupce související s třetími stranami, které využívají.

I když existence varovného signálu automaticky nevylučuje spolupráci s konkrétní třetí stranou, zaručuje detailnější 

kontrolu společnosti, čímž se zabrání možné korupci.

Oblasti vyžadující zvláštní pozornost u třetích stran

Business Use Only
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Reputační riziko

Business Use Only
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o • Transakce nebo třetí strana jsou v zemi známé rozšířenou korupcí, měřeno indexem vnímání korupce 
Transparency International nebo jinými podobnými indexy.

• Třetí strana uplatnila nesprávné platební postupy při předchozím nebo probíhajícím formálním nebo 
neformálním vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo hrozbě žaloby.

• Třetí strana nebo kterýkoli její manažér vůči kterým již byla dříve vedena trestní nebo občanskoprávní žaloba za 
činy naznačující nezákonné, nevhodné nebo neetické chování.

• Třetí strana má špatnou obchodní pověst.

• Tvrzení, že třetí strana provedla nebo má sklon provádět zakázané platby nebo neoficiální platby veřejným 
činitelům.

• Třetí strana nemá zaveden dostatečný compliance program nebo etický kodex nebo jej odmítá zavést.

• Třetí strana se zdráhá přijmout protikorupční doložky a/nebo nařízení o zveřejňování informací o 
subdodavatelích.
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Vztahy s veřejnými činiteli

Business Use Only
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• Někteří akcionáři, vedoucí pracovníci, členové představenstva, klíčoví zaměstnanci 
společnosti nebo jejich rodinní příslušníci jsou veřejnými činiteli.

• Třetí strana je zcela nebo částečně (přímo či nepřímo) vlastněna veřejným 
činitelem/subjektem nebo má přímé či nepřímé vazby na vládní činitele/subjekty.

• Třetí strana dříve pracovala pro vládu nebo je úzce propojena s politickou elitou.

• Třetí strana bude v průběhu práce pro vaši společnost často komunikovat s veřejnými 
činiteli (včetně celních úředníků), vládními agenturami nebo vládou kontrolovanými subjekty.

• Proslýchá se, že třetí strana má nezveřejněného skutečného vlastníka.

• Třetí strana poskytuje velké nebo časté politické příspěvky.

• Primárním účelem zapojení třetí strany je její konexe s veřejnými činiteli
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Vlastnictví a řízení

Business Use Only
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• Je těžké určit konečného vlastníka třetí strany.

• Vlastnictví je prostřednictvím toho, co by mohlo být určeno jako fiktivní společnost.

• Třetí strana nebo její vlastník (vlastníci) je registrován v daňovém ráji/registrován v offshore
zemích.

• Existují náznaky vlastnictví zmocněnce/v zastoupení.

• Třetí strana má složitou nebo nekonvenční vlastnickou strukturu.
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Nedostatečné schopnosti

Business Use Only
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• Třetí strana podniká v jiném oboru, než pro který byla najata.

• Třetí strana postrádá zkušenosti nebo předchozí seznámení s produktem, službou, oborem 
nebo průmyslem.

• Třetí strana nemá kanceláře nebo personál, nebo postrádá odpovídající zařízení nebo 
personál, aby mohla práci vykonávat.

• Třetí strana má nekonvenční podnikovou strukturu.

• Adresa podniku třetí strany je místo pro doručení pošty, virtuální kancelář nebo malá 
soukromá kancelář, která by nemohla pojmout firmu požadované velikosti.

• Od třetí strany se neočekává, že bude provádět podstatnou práci.

• Třetí strana nepůsobí příliš dlouho nebo byla založena teprve nedávno

• Plán třetí strany pro provedení práce je vágní a/nebo naznačuje spoléhání se na kontakty 
nebo vztahy.
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Způsob platby

Business Use Only
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•Třetí strana požaduje neobvyklou platbu předem.

•Poplatek, provize nebo množstevní sleva poskytnutá třetí straně je neobvykle vysoká v porovnání s tržní sazbou.

•Odměna třetí strany má být založena na výkonu (tj. poplatky za úspěch, bonusové poplatky a jiné nepředvídatelné 
poplatky).

•Třetí strana nabízí předkládání nebo předkládá navýšené, nepřesné nebo podezřelé faktury.

•Třetí strana požaduje, aby faktura odrážela vyšší částku, než je skutečná cena poskytnutého zboží

•Faktura třetí strany vágně popisuje poskytnuté služby.

•Třetí strana požaduje platbu v jurisdikci mimo její domovskou zemi, která nemá žádný vztah k transakci nebo subjektům 
zapojeným do transakce – zejména pokud je země offshore finančním centrem.

•Třetí strana požaduje provedení platby jiné třetí straně nebo zprostředkovateli.

•Třetí strana navrhuje využití fiktivních společností.

•Třetí strana požaduje, aby byly platby provedeny na dva nebo více účtů.

•Třetí strana sdílí platbu s ostatními, jejichž identita není zveřejněna.

•Třetí strana odmítá řádně doložit výdaje.

•Třetí strana vyvíjí nátlak na společnost, aby provedla platby naléhavě nebo v předstihu.

•Třetí strana požaduje vysokou zálohovou platbu předem.
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Neobvyklé okolnosti

Business Use Only

N
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ti •Třetí strana odmítá souhlasit s tím, že bude dodržovat FCPA, UKBA, ekvivalentní platnou protikorupční 

legislativu, zákony proti praní špinavých peněz nebo jiné podobné zákony a předpisy.

•Třetí strana odmítne podepsat písemnou smlouvu nebo požaduje provedení služeb bez písemné smlouvy, 
pokud se o ni žádá.

•Třetí strana trvá na tom, že její identita zůstane důvěrná nebo že vztah zůstane utajen.

•Třetí strana odmítá prozradit identitu svých skutečných vlastníků, ředitelů, vedoucích pracovníků nebo jiných 
zmocněnců.

•Třetí strana odmítá odpovídat na otázky týkající se due diligence (kontroly rizika).

•Třetí strana odmítá ve smlouvách povolit doložky o auditu.

•Návrh třetí strany, že není třeba dodržovat protikorupční zásady.

•Návrh třetí strany, že jinak nezákonné jednání je přijatelné, protože je to norma nebo zvyk v konkrétní zemi.

•Podezřelá prohlášení třetí strany, jako je potřeba plateb za „starání se o věci“ nebo „dokončení obchodu“.

•Třetí strana požaduje schválení výrazně nadměrného rozpočtu nebo neobvyklých výdajů.
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Kdykoli budete čelit situaci, kdy budete požádáni o malý úplatek, ať už 

se to týká cel, imigrace nebo jiného problému, pamatujte na následující:

• Zeptejte se, proč je platba nezbytná, na základě čeho, jako je tarif, 

zákon, pravidlo nebo nařízení

• Vyžádejte si dokumentaci k platbě, jako je faktura nebo účtenka

• Požádejte o rozhovor s nadřízeným úředníka nebo přímým 

nadřízeným, abyste potvrdili, že platba je nezbytná a legitimní

• Odkažte úředníka na protikorupční politiku vaší společnosti

• Chcete-li zvýšit transparentnost, zapojte svého nadřízeného nebo 

manažera nebo dokonce právní oddělení nebo Compliance

Managera.

Někdy bude fungovat jednoduché „ne“.

Pamatujte – jakékoli nesprávné platby, které provedete, bez ohledu 

na to, jak malé jsou, vystaví vás a naši Společnost trestnímu 

stíhání.

Jak říci NE korupci

Business Use Only
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Naše společnost poskytuje komunikační kanály pro třetí strany.

Protistrany mohou zaslat zprávu o porušení zásad nebo požadavků protikorupční politiky a příslušných

protikorupčních právních předpisů následujícím způsobem:

• zasláním e-mailu na Unified Hotline na: external.hotline.mts@b1.ru;

• telefonicky: 800 143-403 - pro bezplatné volání z území České republiky

• prostřednictvím elektronického formuláře na webu hotline-mts.b1.ru (anonymně nebo vlastním

jménem).

Formy hlášení porušení protikorupčních zásad

Business Use Only

mailto:external.hotline.mts@b1.ru
https://hotline-mts.b1.ru/Issue/Create
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Děkujeme, že jste se zúčastnili našeho

Protikorupčního školení pro Třetí strany!

Business Use Only


