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Globální zásady boje proti 
úplatkářství a korupci společnosti 
Avient
Společnost Avient přísně zakazuje jakékoliv podvody, 
úplatkářství a další korupční obchodní praktiky ve všech 
našich obchodních činnostech kdekoli na světě. Tyto 
Zásady se vztahují na společnost Avient a její dceřiné 
společnosti, včetně všech vedoucích pracovníků, 
zaměstnanců, zástupců a dalších třetích stran jednajících 
jménem společnosti Avient. Společnost Avient podnikne 
disciplinární opatření proti jakékoli osobě, která se 
dopustila úplatkářství nebo korupce, a to až do a včetně 
ukončení pracovního poměru. 

Společnost Avient vyvinula komplexní program pro 
implementaci těchto Zásad prostřednictvím příslušného 
vedení, školení, vyšetřování a dohledu. Korporátní právník 
pro etiku ve spolupráci s právním oddělením je odpovědný 
za poskytnutí rad o interpretaci a uplatňování těchto 
Zásad, podpory prostřednictvím školení a vzdělávání a 
odpovídání na nahlášené obavy. 

Korupční obchodní aktivity zakázané těmito 
Zásadami zahrnují mimo jiné úplatky, platby 
za urychlení úředních úkonů, nezákonné 
provize, nevhodné nebo nepřiměřené 
dary nebo pohoštění nebo cokoli jiného 
hodnotného nebo nabídnutého k získání 
nepřiměřené obchodní výhody. Tyto typy 
korupčních obchodních aktivit se vztahují 
na kohokoli, s kým spolupracujeme nebo 
chceme spolupracovat. Nabízení čehokoli 
hodnotného by nemělo být zaměněno s 
přiměřenými a omezenými zákonnými výdaji 
za dary, obchodní zábavu a jiné legitimní 
činnosti přímo související s výkonem práce 
pro společnost Avient. 1 

Důležitost dodržování předpisů
Bez ohledu na to, kde na světě působíme, se zákony proti 
úplatkářství a korupci vztahují na naše podnikání, mimo 
jiné včetně zákona o zahraničních korupčních praktikách 

1 V části Dary a pohoštění Kodexu chování společnosti Avient a naše Zásady pro dary a 
zábavu získáte informace o tom, jak určit, zda jsou vámi navrhované výdaje povoleny.

(FCPA) a britského protikorupčního zákona. I když se 
zákony jednotlivých zemí liší, tyto zákony stanovují jako 
nezákonné zapojit se do jakékoli formy korupce nebo 
úplatkářství a vyžadují, aby společnosti vedly účetní knihy, 
záznamy a účty v přiměřené míře. Porušení může mít za 
následek poškození pověsti společnosti Avient, vážné 
postihy a vězení. 

Je důležité dodržovat zákony proti úplatkářství a korupci 
v každé zemi, ve které podnikáme, a posilovat povědomí a 
pozornost při jednání se zeměmi nebo v zemích, kde hrozí 
vyšší riziko úplatkářství a korupce. 

Naše odpovědnost 
Všichni zaměstnanci, spolupracovníci a třetí strany jednající 
jménem společnosti Avient odpovídají za pochopení a 
dodržování těchto Zásad a každý z nich má povinnost:

• Seznamte se s příslušnými aspekty Zásad a sdělte je 
svým podřízeným.

• Ptejte se, jestliže jsou Zásady nebo akce požadovaná 
v konkrétní situaci nejasné

• Řádně spravujte a monitorujte obchodní aktivity 
prováděné prostřednictvím třetích stran

• Dávejte pozor na náznaky nebo důkazy možného 
pochybení

• Okamžitě oznamte porušení nebo podezření na 
porušení předpisů prostřednictvím příslušných 
kanálů

Zákony proti úplatkářství a korupci stanoví jako nezákonné, 
když jakákoli společnost nebo osoba, která může nabízet, 
slibovat, vyplácet nebo schvalovat platbu čehokoli 
hodnotného každému jednotlivci 2 k udržení nebo 
zajištění zakázky nebo získání jiné nepatřičné obchodní 
výhody. Tento zákaz platí, pokud je nabídka nebo platba 
realizována přímo nebo prostřednictvím jiné osoby. 

2  Sem patří jakýkoli vládní úředník a/nebo zaměstnanec soukromého sektoru
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Aby bylo možné dodržovat zákony proti úplatkářství a 
korupci, nesmí žádný spolupracovník nebo třetí strany 
jednající jménem společnosti Avient nikdy nikomu nabízet 
nebo od nikoho přijímat, přímo či nepřímo, jakoukoli formu 
daru, zábavy nebo čehokoli cenného, když je smyslem 
takového úplatku:

• Získání nebo udržení zakázky

• Ovlivnění obchodního rozhodnutí

• Zajištění neférové výhody

Zákony proti úplatkářství a korupci mají dalekosáhlý dosah 
a lze je vykládat velmi všeobecně. Porušení může nastat i v 
následujících případech:

• Neexistuje žádný záměr ke korupčnímu jednání

• Platba, dar nebo pohoštění jsou pouze nabízeny nebo 
slibovány, ale neuskuteční se

• Platba je provedena, ale není dosaženo 
požadovaného výsledku

• Platba je ve prospěch někoho jiného než dárce 
(například nasměrování zakázky třetí straně)

• Zda daná osoba může navrhnout nebo požadovat 
úplatek

• Společnost má pocit, že je již oprávněna k akci nebo 
výhodě

• Když daná osoba „měla vědět“, že došlo k úplatkářství 

Co je úplatek?
„Úplatkem“ je nabídka nebo slib poskytnutí nebo darování 
nebo povolení předat cokoliv hodnotného nebo jinou 
výhodu k nepatřičnému ovlivňování jednání jiné osoby. 
Úplatky mohou zahrnovat:

• Dary v hotovosti a peněžní ekvivalenty (dárkové 
certifikáty nebo dárkové poukazy)

• Dary, zábavu a pohoštění tam, kde neexistuje 
jasně daný obchodní důvod, nebo jsou nad rámec 
přiměřené obchodní potřeby 

• Platby cestovních výdajů nebo poskytování dovolené

• Platby státnímu úředníkovi, který následně ignoruje 
platný celní požadavek nebo urychlí vrácení daně 

• Osobní služby, pozornosti nebo půjčky

• Nabídky zaměstnání nebo jiných výhod pro rodinného 
příslušníka nebo přítele jednotlivce

• Příspěvky politickým stranám a kandidátům

• Charitativní dary a sponzorství

Poručení mohou přestavovat i jiné méně zřejmé položky. K 
příkladům patří mimo jiné:

• Příspěvky v naturáliích

• Investiční příležitosti

• Pozice ve společných podnicích

• Výhodné nebo směrované subdodavatelské smlouvy

Tento zákaz platí, pokud by daná položka byla přímo ve 
prospěch dané osoby nebo jiné osoby, jako je rodinný 

příslušník, přítel nebo obchodní pracovník. 

Uplácení vládních činitelů 
Kdo je „vládní činitel?“

„Vládní činitel“ může být v podstatě kdokoli, kdo má vládní 
zplnomocnění nebo kdo pracuje pro nebo je zástupcem 
vládního nebo státem kontrolovaného subjektu. Pro účely 
protikorupčních zákonů mezi vládní činitele patří:

• Úředníci a zaměstnanci státní správy (federální, státní, 
místní), oddělení nebo agentury

• Jakákoli osoba jednající v oficiálním pověření nebo 
jménem jakékoli vlády, oddělení nebo agentury

• Politické strany, představitelé politických stran a 
kandidáti na veřejnou funkci

• Úředníci a zaměstnanci komerčních podniků 
vlastněných vládou/státem nebo vládou/státem 
řízených komerčních podniků, včetně částečně 
vlastněných subjektů

• Úředníci a zaměstnanci veřejných mezinárodních 
organizací, jako je Organizace spojených národů

Identifikace veřejného činitele může být často zjevná, ale 
ne vždy. Někdy se jednotlivci nemusí považovat za vládní 
činitele nebo nemusí za ně být považováni ani vládou své 
země, ale mohou přesto splňovat definice výše uvedeného 
vládního činitele. Zaměstnanci společnosti Avient jsou 
odpovědní za určení, zda navrhovaná aktivita zahrnuje  
 
vládní činitele a je přijatelná, a měli by se obrátit na právní 
oddělení, pokud se vyskytnou nějaké otázky nebo obavy.
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Komerční úplatkářství
Kromě zákazu uplácení vládních činitelů společnost 
Avient také zakazuje úplatkářství a korupci při obchodních 
jednáních. Zaměstnanci by nikdy neměli nabízet 
stávajícím nebo potenciálním zákazníkům, dodavatelům 
nebo jiným třetím stranám ani od nich přijímat cokoli 
cenného, aby získali zakázky nečestným způsobem nebo 
nečestný prospěch pro společnost Avient. Naše pověst 
integrity je důležitější než potenciální zisky, které lze získat 
nepatřičným jednáním s jinými osobami a organizacemi. 

Platby za rychlé vyřízení a 
nezákonné provize
Platby za rychlé vyřízení jsou neoficiální poplatky vládnímu 
činiteli za účelem usnadnění (urychlení) schválení určitého 
typu činnosti. Platby za rychlé vyřízení rozostřují linie 
mezi právním a nezákonným jednání, protože mohou 
být interpretovány jako úplatky. Nezákonné provize jsou 
obvykle částky vyjednané mimo platbu za zboží, které byly 
proplaceny příjemci úplatku. 

Společnost Avient nenabízí ani nepřijímá platby za rychlé 
vyřízení nebo nezákonné provize jakéhokoli druhu nebo 
od vládních činitelů, zákazníků, dodavatelů nebo jiných 
obchodních partnerů. Zaměstnanci a třetí strany by se měli 
vyhnout činnostem, které by mohly vést nebo naznačovat, 
že společnost Avient učiní nebo přijme platbu za rychlé 
vyřízení nebo nezákonnou provizi. Mohou nastat situace, 
kdy mohou platby za rychlé vyřízení nebo nezákonné 
provize ohrozit osobní bezpečnost zaměstnance (nebo 
jejich rodiny). Za těchto okolností se obraťte okamžitě na 
pracovníka pro korporátní etiku (ethics.officer@avient.com) 
nebo hlavního právníka (legal.officer@avient.com).

Spolupráce se zástupci, 
distributory a dalšími třetími 
stranami
Společnost Avient může čas od času využít zástupce, 
distributora, poradce nebo jiného prostředníka k podpoře 
svých obchodních aktivit nebo může spolupracovat s 
obchodními partnery ve společném podniku nebo v 
jiné obchodní struktuře. Tyto vztahy jsou důležité pro 
společnost Avient a poskytují cenné příspěvky v mnoha 
oblastech podnikání. Mohou také představovat výzvy 

ohledně dodržování předpisů, takže společnost Avient 
musí mít vhodná opatření k zabránění úplatkářství. 

Většina protikorupčních zákonů platí, ať už je úplatek 
proveden přímo subjektu nebo prostřednictvím zástupce, 
konzultanta nebo jiného zprostředkovatele. Společnost 
Avient jako společnost a její jednotliví vedoucí pracovníci 
a zaměstnanci mohou nést odpovědnost za nepřiměřené 
platby provedené zástupcem nebo jiným prostředníkem, 
pokud existuje skutečné povědomí nebo důvod vědět, 
že úplatek bude proplacen. Úmyslné ignorování – což 
zahrnuje opodstatněný dotaz, pokud existují podezřelé 
okolnosti – není to obhajoba. 

Z tohoto důvodu je důležité, aby společnost Avient před 
a během tohoto vztahu provedla hloubkovou kontrolu 
zástupců a dalších třetích stran.

Proces náležité péče a schvalování
Před zapojením nebo obnovením stávající smlouvy se 
zástupcem, distributorem nebo jinou třetí stranou je 
nutné, aby právní oddělení provedlo kontrolu a smlouvu 
schválilo. Obraťte se na svého právního partnera, aby 
vyžádal náležitou hloubkovou kontrolu a zajistil, že jste 
obdrželi písemný souhlas před zahájením spolupráce 
s jakýmkoli zástupcem nebo třetí stranou. Od třetích 
stran se očekává, že se smluvně zavážou k dodržování 
zákonů proti úplatkářství a korupci. Po některých třetích 
stranách se může rovněž požadovat absolvování školení 
o dodržování předpisů. 

Aby se minimalizovalo riziko, musí společnost Avient 
zvážit určité faktory předtím, než vstoupí do vztahu s 
třetími stranami a všechny třetí strany musí splňovat 
následující normy:

• Dobrá pověst – má potřebnou zkušenost a 
odbornost

• Důvěryhodnost – obchodní reference podporují 
tvrzení o odborné kvalifikaci třetí strany

• Finanční stabilita – adekvátní zdroje pro plnění 
závazků

• Etické a právní postupy – závazek dodržovat všechny 
platné zákony, včetně protikorupčních zákonů; a

• Závazek – provádí potvrzení a souhlas s 
dodržováním těchto Zásad
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Výstražné signály
Společnost Avient může být také v souladu se zákony 
proti úplatkářství a korupci odpovědná za jednání 
svých zástupců a jiných třetích stran (včetně partnerů ve 
společném podniku). Pokud máte důvodné podezření, 
že zástupce nebo jiná třetí strana může zaplatit úplatek 
a nepodniknete vhodná opatření, aby se buď zabránilo v 
uskutečnění platby, nebo jste uvědomili svého právního 
partnera, mohla by být společnost Avient považována za 
takovou společnost, která úplatek schválila. K výstražným 
signálům, které je třeba sledovat, patří:

• Třetí strana se nachází nebo podniká v zemi s 
vysokou mírou korupce

• Zákazník, dodavatel nebo třetí strana

• Má námitky na smluvní doložky týkající se 
dodržování zákonů proti úplatkářství a korupci

• Usiluje o smluvní omezení konkurence

• Rozděluje nákup do skupiny menších nákupů, 
aby se zabránilo schválení vyžadovaným vládou 
nebo vedením společnosti Avient

• Je vlastněno nebo spravováno vládním činitelem 
nebo někým, kdo je úzce spojen s vládním 
činitelem

• Žádá o neuvedení v účetnictví nebo peněžní 
úpravy ceny. 

• Není ochoten/ochotna poskytnout informace 
nezbytné pro společnost Avient k provedení 
hloubkové kontroly.

• Dodavatel nebo jiná třetí strana

• Požaduje platbu na osobní nebo zahraniční 
bankovní účet

• Postrádá zkušenosti s produktem, terénním, 
průmyslovým nebo kvalifikovaným personálem

• Vznáší námitky k podrobnému prohlášení o 
zaměstnání

Požadavky na účetnictví a 
uchovávání záznamů
V souladu se zákony proti úplatkářství a korupci musí 
společnost Avient a její přidružené společnosti vést přesné 
a podrobné účetní knihy a záznamy a udržovat adekvátní 
systém interních kontrol. Tyto požadavky platí pro 
všechny naše obchodní aktivity ve všech našich lokalitách 

a jsou implementovány pomocí standardních účetních 
pravidel a postupů společnosti Avient. Tato pravidla a 
postupy musí dodržovat všichni zaměstnanci bez výjimky. 

Společnost Avient nepovoluje, aby byly vytvořeny nebo 
používány účty „mimo účetní knihu“ nebo „na tajný 
fond“. Finanční prostředky v „drobné hotovosti“ nejsou 
také povoleny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat, když 
mohou transakce zahrnovat platby vládním činitelům. 
Veškeré platby vládním činitelům musí být neprodleně 
oznámeny a řádně zaznamenány a zahrnují účel, částku 
a další relevantní faktory. Žádosti o falešné faktury nebo 
platby výdajů, které jsou neobvyklé, nadměrné nebo 
neadekvátně popsané, musí být odmítnuty a neprodleně 
oznámeny. Zavádějící, neúplné nebo falešné záznamy v 
účetních knihách a záznamech společnosti Avient nejsou 
nikdy přijatelné.

Hlášení možných porušení  
Každý zaměstnanec, který má důvod se domnívat, že došlo 
k porušení těchto Zásad nebo že k němu může dojít, musí 
neprodleně nahlásit své pochybnosti všem níže uvedeným 
zdrojům, aby bylo možné provést důkladné vyšetřování. 

• Váš vedoucí nebo jakýkoli manažer společnosti 
Avient

• Pracovník oddělení korporátní etiky e-mailem na 
adresu ethics.officer@avient.com 

• Právní poradce společnosti Avient e-mailem na 
adresu legal.officer@avient.com 

• Jakýkoli člen právního oddělení

• Horká linka pro etiku společnosti Avient 

Horká linka pro etiku společnosti 
Avient 
Horká linka pro etiku je k dispozici celosvětově ve více než 
20 jazycích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to telefonicky 
nebo prostřednictvím webu. Hlášení prostřednictvím 
webu nebo telefonu na horké lince pro etiku obdrží 
nezávislá společnost, která tyto informace předá poradci 
pro korporátní etiku. Veškeré zprávy budou do maximální 
možné míry anonymní. Web horké linky pro etiku naleznete 
na adrese avient.ethicspoint.com. Můžete podat dotaz 
nebo stížnost prostřednictvím tohoto webu nebo zavolat 
na horkou linku třetí strany na kterékoli z telefonních čísel 
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uvedených na webu. Pokud hlásíte jakýkoli problém týkající 
se platby, uveďte prosím následující informace (v rozsahu, 
ve kterém tyto údaje znáte): 

• Částka a účel platby

• Identifikace a pracovní zařazení osoby provádějící 
platbu

• Okolnosti, za kterých byla platba provedena

• Identita každé osoby, která o platbě ví

Ochrana před odvetou 
Odveta v jakékoli formě vůči zaměstnanci, který v dobré 
víře oznámí porušení nebo možné porušení těchto Zásad, 
je přísně zakázána. Zaměstnanci, kteří tyto Zásady poruší, 
budou vystaveni disciplinárnímu řízení, až po a včetně 
ukončení pracovního poměru. 
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Rychlý odkaz: PRO A PROTI APLIKACE ZÁKONŮ  
O ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI

CO DĚLAT
• Vezměte na vědomí, že společnost Avient zakazuje jakoukoli formu úplatkářství a korupce a neumožňuje platby za 

rychlé vyřízení úředních úkonů.

• Znejte příslušné aspekty našich Zásad proti úplatkářství a korupci a sdělujete je podřízeným a třetím stranám.

• Ptejte se, když jsou Zásady nebo požadované kroky nejasné

• Okamžitě oznámte porušení nebo podezření na porušení předpisů svému nadřízenému, právnímu oddělení nebo na 
horké lince pro etiku

• Berte na vědomí, že „hodnota“ není nutně měřena v penězích

• Berte na vědomí, že úplatky mohou zahrnovat následující: 

• Dary v hotovosti a ekvivalentech hotovosti (dárkové certifikáty nebo dárkové poukazy)

• Dary, zábavu a pohoštění tam, kde neexistuje jasně daný obchodní důvod, nebo jsou nad rámec přiměřené 
obchodní potřeby

• Platby cestovních výdajů nebo poskytování dovolené

• Zaplacení vládnímu činiteli, který následně ignoruje platný celní požadavek nebo urychlí vrácení daně

• Osobní služby, pozornosti a půjčky

• Nabídky zaměstnání nebo jiných výhod pro rodinného příslušníka nebo přítele osoby, která má vliv

• Příspěvky politickým stranám a kandidátům

• Charitativní dary a sponzorství

• Jiné méně zjevné položky zahrnují příspěvky v naturáliích, investiční příležitosti a výhodné nebo směrované 
subdodavatelské smlouvy

• Víte, že tento zákaz platí, pokud by daná položka měla prospěch přímo pro jedince nebo pro jinou osobu, jako je 
rodinný příslušník, přítel nebo obchodní partner

• Vedete účetní knihy, záznamy a účty přiměřeně podrobně a přesně a poctivě, aby uváděly transakce

• Provádíte hloubkovou kontrolu zástupců, distributorů a dalších třetích stran před zapojením a během trvání vztahů a 
získání souhlasu právního oddělení

• Řádně spravujete a monitorujete obchodní aktivity prováděné prostřednictvím třetích stran

CO DĚLAT
• Nenabízejte, neslibujte, neplaťte ani neschvalujte platbu čehokoli cenného jakémukoli vládnímu činiteli a/nebo 

zaměstnanci soukromého sektoru, aby pomohli společnosti Avient získat nebo udržet zakázku nebo zajistit jiné 
nepatřičné obchodní výhody. Tento zákaz platí, pokud je nabídka nebo platba realizována přímo nebo prostřednictvím 
jiné osoby.

• Neprovádějte zavádějící, neúplné nebo falešné záznamy v účetních knihách a záznamech společnosti Avient 

• Při jednání s třetími stranami neignorujte varovné signály
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Severní Amerika
Globální centrála Avon Lake, 

Spojené státy

33587 Walker Road Avon Lake, OH, 
Spojené státy 44012

Bezplatná linka: +1-866-765-9663
Telefon: +1-440-930-1000

Fax: +440 930 3064

Asie a Tichomoří
Regionální centrála Šanghaj, Čína

2F, Blok C 200 Jinsu Road
Pudong, 201206 Šanghaj, Čína

Telefonní číslo: +86 (0) 21 6028 4888
Fax: +86 (0) 21 6028 4999

Jižní Amerika 
Regionální centrála Sao Paulo, 

Brazílie

Av. Francisco Nakasato, 1700
13295-000 Itrevea Sao Paulo, 

Brazílie

Telefonní číslo: +55 11 4593 9200

Evropa
Regionální centrála Pommerloch, 

Lucembursko

19 Route de Bastogne Pommerloch, 
Lucembursko, L-9638

Telefonní číslo: +352 269 050 35
Fax: +352 269 050 45

www.avient.com

http://www.avient.com

