Globální protikorupční zásady pro
dodavatele a zástupce
Následující pokyny jsou z velké části odvozeny z protikorupčního zákona pro zahraniční
společnosti Spojených států („FCPA“), britského zákona proti úplatkům z roku 2010 („britský
zákon proti úplatkům“) a dalším platným protikorupčním zákonům a jakékoliv odchýlení od
těchto pokynů je zakázáno.
JAKÝKOLIV DODAVATEL NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI
HANESBRANDS INC. NEBO KTERÉKOLIV Z JEJÍCH POBOČEK ČI
SOUVISEJÍCÍCH SUBJEKTŮ („HBI“), KTERÝ PORUŠÍ TYTO POKYNY, BUDE
PORUŠOVAT SVOJI SMLOUVU SE SPOLEČNOSTÍ HBI. Navíc jakýkoliv dodavatel
nebo zástupce, který bude shledán vinným z porušení zákona FCPA, britského zákona proti
úplatkům nebo jiných protikorupčních zákonů může být vystaven: (1) pokutám trestního práva
a/nebo uvěznění ve Spojených státech či v zahraničí za každé poručení a (2) neomezené výši
občanských pokut. Podobné porušení může také společností HBI vystavit vážným trestním a
občanským sporům a škodám na reputaci.
A. PŘEHLED ZÁKONA FCPA
Účelem zákona FCPA je zakazovat společnostem, včetně HBI, jejím zaměstnancům,
zástupcům, agentům a zahraničním pobočkám v provádění nebo nabízení nelegálních plateb
nebo politických příspěvků veřejným zástupcům zahraničních zemí (tj. mimo Spojené státy) za
účelem získání nebo udržení podnikání nebo zajištění nevhodné výhody. Zákon se v příslušné
části vztahuje na občany Spojených států, společnosti vedené ve Spojených státech (jako HBI)
nebo s pobočkami vedenými ve Spojených státech a na subjekty nebo osoby jednající jménem
společností ve Spojených státech nebo jiných zahrnutých subjektů. Zákon FCPA obsahuje dvě
hlavní složky: Ustanovení (1) proti úplatkům a (2) kontroly účetnictví.
1.
Ustanovení proti úplatkům. Zákon FCPA zakazuje uplácení nebo nabízení
úplatků zahraničním úředníkům, zahraničním politickým stranám, úředníkům stran nebo
kandidátům na zahraniční politický úřad za účelem získání nebo udržení podnikání nebo
přesměrování podobného podnikání na osoby nebo jiným způsobem zajištění nevhodné výhody.
Termín „zahraniční úředník“ zahrnuje jakékoliv úředníky nebo zaměstnance
mezinárodní agentury, zahraniční vlády (tj. „mimo Spojené státy“) nebo ministerstva, agentury
nebo zástupců zahraniční vlády, zaměstnance libovolného vládou vlastněného (zcela nebo
částečně) subjektu, zahraniční politické strany, úředníka zahraniční strany nebo kandidáta na
zahraniční politický úřad a jakoukoliv osobu vystupující jménem jedné nebo kombinace výše
uvedených možností, včetně vládních zaměstnanců na částečný úvazek a jiných osob, pokud
existuje důvod věřit, že takové osoby by předaly zakázanou platbu nebo výhodu úředníkovi nebo
zaměstnanci zahraniční vlády. Členové rodiny předchozích kategorií nebo členové rodiny
královské rodiny jsou také považováni za „zahraniční úředníky“.
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Definice „úplatku“ v zákoně FCPA obsahuje cokoliv hodnotného (peníze nebo
cokoliv jiného) předaného nebo nabídnutého jako pobídku k získání, udržení nebo přímému
podnikání nebo zajištění nevhodné výhody jiným způsobem. Úplatek musí pouze ovlivnit
zahraničního úředníka, aby udělal nebo se zdržel jednání, které porušuje jeho zákonnou
povinnost.
2.
Ustanovení účetní kontroly. Zákon FCPA vyžaduje, aby veřejně obchodované
společnosti ve Spojených státech, včetně HBI, vedly rozumně úplné a přesné účetní knihy a
záznamy a vytvořili „odpovídající“ systémy interních účetních kontrol, které uspokojí požadavky
zákona FCPA. Tyto požadavky vedení účetnictví a záznamů mají za cíl bránit technikám
skrývání nezákonných úplatků, například černých „podmazávacích“ fondů a úmyslně
nezaznamenaných ilegálních plateb. Pokyny stanovené dále níže obsahují určité postupy, které
je nutné dodržet pro zajištění dodržování požadavků vedení účetnictví a ukládání záznamů
zákona FCPA. Níže uvedené postupy nejsou vyčerpávající.
B. BRITSKÝ ZÁKON PROTI ÚPLATKŮM
Podobně jako zákon FCPA, tak i britský zákon proti úplatkům považuje uplácení
zahraničních veřejných činitelů za trestný čin (v tomto případě úředníků mimo Spojené
království). Britský zákon proti úplatkům však také považuje za trestné (i) uplácení soukromých
osob nebo společností nebo (ii) přijetí libovolného úplatku. Jak osoby a subjekty společností
(jako HBI) mohou podle britského zákona proti úplatkům spáchat trestné činy.
Společnost HBI podniká ve Spojeném království a snaží se vyhovět britskému
zákonu proti úplatkům na celém světě. Od společnosti se očekává, že provede všechny rozumné
kroky, aby zabránila třetím stranám v placení úplatků jejím jménem, a v případě selhání
zabránění vyplacení úplatků těmito osobami může být vystavena trestní odpovědnosti. Z tohoto
důvodu je klíčové, abyste plně pochopili a dodrželi tyto pokyny a program dodržování pravidel
společnosti HBI.
C. POKYNY ZÁSAD
Následující pokyny se vztahují na všechny dodavatele nebo zástupce společnosti HBI a
třetí strany pracující jménem společnosti HBI.
1.

Žádný dodavatel nebo zástupce společnosti HBI nesmí:
a. platit (v hotovosti nebo jiným způsobem) nebo poskytovat cokoliv
hodnotného veřejným činitelům (což zahrnuje jakékoliv úředníky nebo
zaměstnance vlády, vládou vlastněných subjektů, mezinárodních agentur,
politických stran nebo kandidátů na politický úřad a libovolných osob
jednajících jménem těchto osob nebo členů rodiny těchto osob).
b. předávat libovolné dary veřejným činitelům.
c. platit nebo poskytovat finanční nebo jiné výhody (hotovost, dary nebo jiné
věci) jiným podnikatelům nebo subjektům za účelem získání nebo udržení
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podnikání nebo pro účely získání neférové obchodní výhody.
NEUPLÁCEJTE! TEČKA! ŽÁDNÉ VLÁDNÍ ČINITELE! ŽÁDNÉ
SOUKROMÉ STRANY!
d. přijímat platby nebo finanční či jiné nefinanční dary nebo odměny za
účelem poskytnutí neférové výhody pro jiné podnikatele nebo subjekty
jednající se společností HBI. NEPŘIJÍMEJTE ÚPLATKY! TEČKA!
2.
Žádný dodavatel nebo zástupce se nesmí účastnit činností, ať už doma nebo v
zahraničí, o kterých ví nebo má důvodné podezření, že obchází systémy, postupy a kontroly
společnosti HBI týkající se (i) interního účetnictví, výdajů a nakupování nebo (ii) prodeje,
směny, převodu nebo likvidace majetku.
3.
Pokud je nějaký dodavatel nebo zástupce kontaktován nebo požádán o skrytí
identity druhé strany v transakci nebo k účasti v ilegální platbě, platbě „mimo účetní záznamy“,
platbě v hotovosti nebo platbě třetí straně nebo na bankovní účet mimo zemi, ve které jsou
služby poskytovány, musí odmítnout takovou činnost a musí neprodleně nahlásit situaci
společnosti HBI.
Jakékoliv nenahlášené činnosti, které se zdají být nekonzistentní s těmito zásadami,
budou vhodným způsobem prošetřeny. S ohledem na jakékoliv porušení pravidel budou
provedena vhodná opatření (až do a včetně ukončení smlouvy dodavatele nebo zástupce se
společností HBI).
Tyto zásady neřeší všechny prvky zákonů FCPA, britského zákona proti úplatkům,
místních protikorupčních zákonů a protikorupčních norem. Místo toho je jejich účelem obecně
vysvětlit zákony FCPA a britského zákona proti úplatkům a poskytování pokynů pro dodavatele
HBI a zástupce. Je na zodpovědnosti dodavatele nebo zástupce, aby se seznámili s požadavky
zákonů FCPA, britského zákona proti úplatkům, místních protikorupčních zákonů a
souvisejícími precedenčními zákony nebo právním prostředím.
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