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Zásady ACCO Brands týkající se úplatkářství a korupce
Společnost ACCO Brands je odhodlána podnikat eticky, čestně a v souladu s platnou právní úpravou.
To znamená i zákaz úplatkářství a korupce.
Zásady
Společnost ACCO Brands, a to včetně jejích zaměstnanců, úředníků, ředitelů a zástupců z řad třetích stran
a obchodních partnerů, kteří jednají jejím jménem nebo v zájmu společnosti, nenabízí ani nepřijímá
úplatky nebo podplácení, a to v jakékoli podobě. Netolerujeme korupci ve spojení s jakýmkoli naším
obchodním jednáním, ať již s vládou nebo se stranou z privátního sektoru.
Korupce poškozuje respekt ve vztahu k roli práva, vytváří neférovou soutěž, zpomaluje ekonomický vývoj,
škodí inovacím a přispívá vládní a sociální nestabilitě.
Pro společnost ACCO Brands může zapojení do úplatkářství nebo korupce mít za následek trvalou škodu
na našich značkách a pověsti, zničení důvěry zákazníků či akcionářů a podřadné produkty. Porušení
protikorupčních zákonů může mít za následek pokuty a penále v řádu několika milionů dolarů a pro
účastníky také může představovat pobyt za mřížemi.
Povinné dodržování
Tyto zásady poskytují pokyny pro jednání v situacích, při kterých dochází k uplácení nebo korupci. Jejich
účelem je zajistit, že všichni zaměstnanci, úředníci, ředitelé a všichni zástupci z řad třetích stran
a obchodní partneři společnosti ACCO Brands, kteří pracují jménem společnosti ACCO Brands, chápou
a dodržují zásady společnosti ACCO Brands týkající se úplatkářství a korupce a platnou právní úpravu.
Dodržování těchto zásad, stejně jako amerických a mezinárodních zákonů proti korupci, je povinné. Jejich
nedodržení může mít za následek disciplinární řízení, které může skončit až ukončením pracovního
poměru nebo ukončením obchodní spolupráce se společností ACCO Brands.
Stejně tak, pokud máte informace, že tyto zásady mohly být porušeny, nebo jste byli požádáni o zaplacení
nebo přijetí úplatku nebo o jakékoli jiné porušení těchto zásad, jste POVINNI to okamžitě nahlásit
mezinárodnímu oddělení compliance společnosti ACCO Brands na adrese GlobalCompliance@acco.com,
právnímu oddělení, oddělení lidských zdrojů, vašemu nadřízenému nebo prostřednictvím portálu
MySafeWorkplace. MySafeWorkplace je bezpečný, anonymní a důvěrný.
Jak je popsáno v zásadách etického a obchodního chování společnosti ACCO Brands, má společnost ACCO
Brands velmi přísné zásady proti odvetě, aby ochránila každého, kdo v dobré víře nahlásí podezření na
provinění, a to včetně podezření na úplatkářství nebo korupci.
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Dary, jídla a zábava
V rámci různých protikorupčních zákonů je nezákonné poskytovat peníze nebo cokoli jiného hodnotného
(jako například dary, jídlo, stáže, zaměstnání, cesty, sponzorské dary, politické příspěvky nebo zábavu)
jednotlivcům za účelem získání nebo udržení obchodu nebo za účelem zajištění jakékoli nepatřičné
výhody. Tyto zákony ale nezakazují přiměřené obchodní dary, jídla, cesty a zábavu. Nicméně existuje
několik důležitých pravidel, která je nutné dodržovat:


Nepatřičné výhody nebo zvláštní zacházení: Nikdy neposkytujte ani nepřijímejte cokoli
hodnotného výměnou za ovlivnění rozhodnutí nebo získání zvláštního zacházení.



Žádná extravagantní jídla nebo dary: Držte se přiměřených jídel nebo darů – propagační dary
s názvem nebo logem společnosti ACCO Brands jsou ještě lepší.



Žádná hotovost: Hotovost nebo její ekvivalenty (jako jsou dárkové poukazy nebo dárkové kupony
vyšších hodnot) nejsou nikdy přijatelnými obchodními dary.



Opakování: Časté dary stejnému jednotlivci, ačkoli nejsou hodnotné, jsou nepřijatelné.



Transparentnost: Dary musí být předávány otevřeně a při vhodných příležitostech – ne v tajnosti
nebo prostřednictvím třetí strany.



Znalost místních zákonů: Zjistěte si, jaké jsou místní zákony země ještě před tím, než přijmete
nebo předáte dar, abyste zajistili, že je dodržujete.



Chápejte požadavky zákazníka: Někteří zákazníci vyznávají nulovou toleranci vůči darům, proto
se seznamte s pravidly zákazníka ještě před přijetím nebo předáním jakéhokoli daru.



Zvláštní pravidla pro vládní úředníky: Pokud jste nezávislou třetí stranou pracující pro společnosti
ACCO Brands jejím jménem, kontaktujte ještě před předáním daru vládnímu úředníkovi místní
právní oddělení nebo oddělení compliance, abyste zajistili dodržování zákonů.
Jednání se zástupci z řad třetích stran a obchodními partnery

Společnost ACCO Brands podniká globálně a přichází do styku s mnoha zástupci z řad třetích stran
a obchodními partnery, včetně dodavatelů, smluvních dodavatelů, konzultantů, prodejců a partnerů ze
společných podniků. V souladu s protikorupčními zákony může být společnost ACCO Brands odpovědná
za jednání těchto třetích stran, pokud nabídnou nebo předají něco hodnotného za účelem získání
prospěchu pro společnost ACCO Brands.
Pro minimalizaci rizika, že se zástupce z řad třetích stran nebo obchodní partner zaplete do nevhodného
chování jménem společnosti ACCO Brands, zavedla společnost u některých perspektivních obchodních
partnerů postupy hloubkové kontroly. Tyto postupy zajišťují, že společnost provádí vhodné zhodnocení
historie třetí strany, ještě před tím, než s ní vstoupí do obchodního vztahu. Od vás se vyžaduje, abyste
tento proces podporovali a požadovali hloubkovou kontrolu ještě před svým prvním jednáním nebo
obnovením smlouvy s třetími stranami s vyšší mírou rizika. Třetí strany s vyšší mírou rizika jsou definovány
v postupech hloubkové kontroly třetích stran, které jsou dostupné na stránce Global Compliance
SharePoint: https://accobrands.sharepoint.com/sites/Corporate/Dept/GC/SitePages/Home.aspx.
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Při jednání se zástupci z řad třetích stran a obchodními partnery se od zaměstnanců společnosti ACCO
Brands očekává, že budou jasně komunikovat přístup nulové tolerance společnosti ACCO Brands
k úplatkářství a korupci. Od zástupců z řad třetích stran a obchodních partnerů společnosti ACCO Brands
se očekává, že budou chápat a dodržovat tyto zásady a veškerou platnou právní protikorupční úpravu.
Naši zástupci z řad třetích stran a obchodní partneři společnosti mají také povinnost zajistit, že jejich
subdodavatelé chápou a dodržují tyto zásady a veškerou platnou právní protikorupční úpravu.
Při jednání se třetími stranami a subdodavateli se mějte na pozoru před těmito výstražnými ukazateli,
které mohou naznačovat úplatek nebo nevhodné chování:


Tradují se zvěsti, že třetí strana má pověst někoho, kdo nabízí nebo přijímá úplatky.



Třetí strana poskytuje minimální podrobnosti na fakturách nebo prohlášeních o výdajích nebo
vyžaduje paušální platby.



Třetí strana žádá platbu nebo poplatek předem nebo v nepřiměřené výši.



Třetí strana žádá, aby platby probíhaly prostřednictvím třetí strany nebo přes jinou zemi.



Třetí strana žádá platbu v hotovosti.



Třetí strana má rodinný vztah s vládním úředníkem nebo tvrdí, že má „zvláštní vztah“
s konkrétním úředníkem nebo vládním subjektem.



Vládní úředník trvá na tom, aby společnost ACCO Brands využila konkrétního poradce nebo
takového, který má jen malou nebo žádnou zjevnou přidanou hodnotu.



Třetí strana nemá žádnou nebo jen krátkou historii poskytování služeb, na které byla najata.



Třetí strana není správně registrována nebo zapsána, aby mohla podnikat.

Pokud se setkáte s některým z těchto výstražných ukazatelů, prosím, oznamte to mezinárodnímu oddělení
compliance společnosti ACCO Brands na adrese GlobalCompliance@acco.com, právnímu oddělení,
oddělení lidských zdrojů, vašemu nadřízenému nebo prostřednictvím portálu MySafeWorkplace.
Usnadňující platby
Usnadňující platby – také označované jako „podmáznutí“ nebo urychlovací platby – nejsou přípustné
a jsou společností ACCO Brands přísně zakázány. V omezených případech se mohou uplatňovat výjimky
(například při bezprostředním ohrožení zdraví a bezpečnosti). Toto se vztahuje na veškeré situace bez
ohledu na výši částky.
Pokud vás někdo požádá nebo vyžaduje zaplacení úplatku nebo usnadňující platby, nebo máte
podezření, že došlo k zaplacení nebo přijetí úplatku nebo usnadňující platby, prosím, oznamte to
mezinárodnímu oddělení compliance společnosti ACCO Brands na adrese GlobalCompliance@acco.com,
právnímu oddělení, oddělení lidských zdrojů, vašemu nadřízenému nebo prostřednictvím portálu
MySafeWorkplace.
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Důležitost přesných záznamů
Některé protikorupční zákony stanovují zvláštní provinění v případě neschopnosti vést přesné záznamy
obchodních transakcí. Ujistěte se, že veškeré příslušné záznamy – včetně faktur a hlášení o výdajích –
přesně odráží dotčené obchodní transakce. Nikdy neuvádějte zkreslené informace, nevynechávejte
informace ani jakkoli neupravujte záznamy a zprávy, abyste ostatní uvedli v omyl. Nikdy ani ostatním
v takové činnosti nepomáhejte.
Držte se mimo šedou zónu
Tyto zásady jsou navrženy tak, aby vám pouze poskytly informace o tom, jak dodržovat zákony, ale také
aby vám pomohly vyhýbat se spornému chování ve spojitosti s podnikáním společnosti ACCO Brands. Tady
je několik užitečných tipů, jak se vyhnout porušení:


Když máte pochyby nebo obavy, ptejte se!



Nenechte sporné chování bez povšimnutí. Berte dodržování zákonů vážně a podporujte v tom
i ostatní.



Buďte bdělí! Sledujte pozorně třetí strany, zvláště pokud jednáte s vládními úředníky jménem
společnosti ACCO Brands nebo ve prospěch společnosti ACCO Brands.



Pokud jste slyšeli nějaké zvěsti o nevhodných platbách nebo jiných podezřelých činnostech, nikdy
je neignorujte! Informujte kterýkoli z kontaktů uvedených výše, aby situaci mohly prošetřit
a podniknout vhodná nápravná opatření.

Pokud máte ohledně těchto zásad jakékoli dotazy nebo dotazy týkající se toho, zda je konkrétní chování
v souladu s těmito zásadami, kontaktujte mezinárodní oddělení compliance společnosti ACCO Brands na
adrese GlobalCompliance@acco.com, právní oddělení, oddělení lidských zdrojů, vašeho nadřízeného
nebo se obraťte na portál MySafeWorkplace.
Při předcházení úplatkářství a korupci nejde jen o to,
co podle zákona musíme dělat, jde o to udělat správou věc!
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