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1. Proč je to důležité
Úplatkářství a korupce narušují konkurenční prostředí na trzích, zvyšují náklady na podnikání a oslabují důvěru
zákazníků. Poskytování nebo přijímání úplatků, bez ohledu na jejich výši, není za žádných okolností přijatelné, a
proto k osobám, které se dopustí úplatkářství, přistupujeme s nulovou tolerancí. Ve všech zemích, kde Tesco
působí, je úplatkářství nezákonné a trestá se vysokými pokutami a tresty odnětí svobody. Naši pověst mohou
poškodit byť jen obvinění z úplatkářství nebo korupčního jednání.

2. Účel těchto pravidel
Účelem těchto pravidel je stanovit pro naše obchodní partnery minimální požadavky v oblasti dodržování
protikorupčních právních předpisů.

3. Na koho se tato pravidla vztahují
Tato pravidla platí pro dodavatele, poradce, smluvní strany a agenturní pracovníky v souvislosti s jejich pracovní
činností vykonávanou pro Tesco nebo jejím jménem. Společnost Tesco zavedla tato Protikorupční pravidla, která
se vztahují na všechny pracovníky zaměstnané ve společnostech, jejichž majoritním vlastníkem je Tesco, nebo
které jsou provozovány manažmentem Tesco. Očekáváme rovněž, že společnosti, ve kterých Tesco vlastní
menšinový podíl, zavedou protikorupční pravidla, opatření a postupy, které jsou v souladu s těmito pravidly.
Nedodržení těchto pravidel může mít za následek disciplinární postihy jakýchkoli pracovníků nebo ukončení smluv
s dodavateli a jinými třetími osobami, které spolupracují se společností Tesco.

4. Co je úplatkářství?
Tato pravidla definují úplatkářství jako nabídku, příslib, poskytnutí, přijetí nebo žádost o cokoliv hodnotného za
účelem ovlivnění rozhodování jiné osoby. Úplatkářstvím se rozumí rovněž odměna jiné osoby za určitý úkon nebo
rozhodnutí. Mezi příklady výše uvedeného patří mimo jiné nabídky hotovosti nebo ekvivalentu hotovosti, služby,
nabídky zaměstnání, dary na charitativní činnost, příspěvky na politickou činnost, úhrada nákladů na cestování
a/nebo zábavu, jídlo a dary.

5. Třetí osoby a přidružené osoby
Přidružená osoba představuje třetí osobu, která poskytuje služby pro Tesco nebo jedná jeho jménem. Definice
přidružené osoby je úmyslně široká a zahrnuje partnery ve společném podniku (joint venture), dceřiné sp olečnosti
a zástupce společnosti Tesco spolu se smluvními partnery, konzultanty a dodavateli, pokud vykonávají služby pro
Tesco nebo jeho jménem. Může se rovněž jednat o realitní developery, kteří v našem zastoupení získávají povolení,
přepravce zajišťující přeshraniční přepravu našeho zboží nebo advokátní kanceláře, které nás zastupují při
transakcích. Mezi přidružené osoby patří také osoby usilující o získání stavebního povolení nebo oprávnění k prodeji
alkoholu v našem zastoupení, společnosti spravující nákupní centra, které dohlížejí na naše nákupní centra, externí
poradci jednající se státní správou jiných států či zástupci, kteří v našem zastoupení zajišťují dodávky oděvů.
Pokud se přidružená osoba dopustí trestného činu úplatkářství jménem společnosti Tesco, může být Tesco
obviněno z úplatkářství, a to i v případě, kdy Tesco nevědělo, že tato osoba zaplatila úplatek. Je proto důležité, aby
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byla u třetích osob ještě před tím, než budou jednat jménem společnosti Tesco, provedena přiměřená kontrola.

6.Podplácení veřejného činitele
Podplácení veřejných činitelů představuje ve většině zemí trestný čin. Podle britského zákona o úplatkářství je
úplatkářství zahraničních veřejných činitelů specifický trestní čin. Pracovníci společnosti Tesco a osoby jednající v
našem zastoupení proto musejí být při jednání s veřejnými činiteli obzvláště obezřetní. Jakákoliv činnost, která je
pokusem o podplacení veřejného činitele nebo která může takový dojem vyvolat, je zakázána.
Definice veřejného činitele je úmyslně široká a zahrnuje mimo jiné volené a nevolené činitele v zákonodárné,
správní nebo soudní funkci, členy královské rodiny a kandidáty na veřejnou funkci. Zahrnuje také osoby, které
vykonávají veřejné funkce ve státní, místní nebo obecní správě nebo v jakékoliv státní agentuře či v jakémkoliv
státním podniku, a vedoucí pracovníky nebo činitele vykonávající veřejné funkce ve státních podnicích, zástupce v
mezinárodních organizacích (jako např. Organizace spojených národů nebo Světová banka) a jejich blízké rodinné
příslušníky. Mezi veřejné činitele patří dále pracovníci místních stavebních úřadů, kteří vydávají povolení pro
výstavbu prodejen, ředitel státního přístavu, v němž probíhá celní odbavení našeho zboží, nebo zaměstnanec
státem provozovaného podniku, který je z velké části kontrolován státem.

7. Platby za rychlé vyřízení
Platby za rychlé vyřízení představují drobné úplatky poskytované za účelem urychlení administrativního procesu,
například vydání povolení nebo oprávnění místním úřadem. Tyto platby jsou podle těchto pravidel zakázány, a to
bez ohledu na to, kde jsou poskytovány. Zákonem povolené zrychlené postupy (například přednostní odbavení na
letišti nebo urychlené vydání víza či provedení pasové služby) jsou přijatelné, musejí ovšem být transparentní a
dostupné všem, a za žádných okolností nesmějí být hrazeny přímo určité osobě. Tyto zákonné postupy
nepředstavují platby za rychlé vyřízení.

8. Dary a pohoštění
Tesco CE se usiluje o to, aby se naše vztahy se všemi dodavateli a obchodními partnery zakládaly na vysokých
standardech podnikatelské etiky a integrity. Jelikož naši pověst mohou poškodit byť jen obvinění z úplatkářství
nebo korupčního jednání, rozhodli jsme se zavést politiku “zákazu darů” (tzv. No Gift policy).
Pravidla společnosti Tesco zakazují pracovníkům přijímat dary od našich dodavatelů a obchodních partnerů. Tento
zákaz se týká darů jakéhokoliv druhu a hodnoty. Podobná pravidla se uplatní i pro pohoštění (např. pozvání na
koncert, do divadla, na sportovní akci, rybařský výlet), jehož primárním účelem není obchodní činnost, popř.
obchodní prvek je podružný či zcela chybí.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat poskytování (nebo přijímání) darů či pohoštění v souvislosti s veřejnými činiteli
nebo jejich blízkým rodinným příslušníkům, neboť právě zde mohou vyvolávat dojem korupčního jednání. Dle
těchto pravidel je proto jakékoli přijímaní nebo poskytování darů veřejným činitelům přísně zakázáno.
Pozvání na pracovní setkání, recepce nebo veletrhy lze akceptovat, je potřeba je však předem schválit našimi
odpovědnými řediteli. Setkání u obchodních obědů/večeří lze akceptovat za podmínky dodržení principů
transparentnosti a jasného obchodního vymezení. Očekáváme, že u těchto typů akcí si své výdaje uhradíme sami.
Pro další pokyny a informace se prosím podívejte na naše Pravidla pro přijímání darů a pohoštění.
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9. Financování akcí a charitativních iniciativ společnosti Tesco
ze strany dodavatelů
Svým zaměstnancům poskytujeme návod, kdy jsou dodavatelé oprávněni financovat interní akce společnosti
Tesco nebo charitativní iniciativy.
Pro interní akce skupiny Tesco (např. oslavy) nevyhledáváme ani nepřijímáme finanční prostředky od dodavatelů.
Pokud je dodavatelům nabídnuta možnost zakoupení vstupenek na interní akce skupiny Tesco, nesmí být cena
těchto vstupenek uplatněna ke snížení nákladů na pořádání dané akce, včetně nákladů pro účastníky ze skupiny
Tesco.
Pokud organizujeme charitativní akce, například sportovní akce nebo charitativní večeře, platí obecné pravidlo,
že náklady na pořádání akce nese společnost Tesco. Pokud dodavatel vystupuje jako jeden ze sponzorů
charitativní iniciativy, bude jeho sponzorská role jasně a náležitě přiznána společností Tesco. Společnost Tesco si
nepřipíše zásluhy za příspěvky, které poskytl dodavatel nebo jiné osoby. Dodavatele ani jiné osoby nikdy
vystavujeme nátlaku za účelem zakoupení vstupenek na akce společnosti Tesco nebo sponzorování akcí
společnosti Tesco.

10. Příspěvky nebo dary na politickou a charitativní činnost
Přestože se zástupci státní správy a dalšími osobami celosvětově spolupracujeme na krocích zvyšujících kvalitu
života našich zákazníků a komunit, jako obchodní společnost nemáme žádnou politickou příslušnost a
neposkytujeme žádné dary na politickou činnost. Finanční a jinou podporu za účelem celkovéh o zlepšení kvality
života komunit, v nichž působíme, ovšem můžeme poskytovat kvalifikovaným neziskovým organizacím. Příspěvky
nebo dary na charitativní činnost nesmějí být nikdy poskytovány s očekáváním, že tím Tesco získá neoprávněné
výhody. Dary charitativním organizacím spojeným s veřejnými činiteli a jejich rodinami představují významné riziko
úplatkářství a měly by být vždy pečlivě zváženy a zaznamenány v souladu s našimi Pravidly pro oblast politických
darů.

11. Oznamování podezření na porušení pravidel
V případě podezření, že došlo k porušení těchto pravidel nebo by k němu mohlo v budoucnu dojít, prosím obraťte
se na naší Linku ochrany zájmů určenou pro třetí strany (Supplier Protector Line). Jako předmět uveďte
“Tescosuppliers”:
•

Web: www.expolink.co.uk/tescosuppliers

•

Linka ochrany Česká republika: 800 142 428

•

Linka ochrany Maďarsko: 06800 14863

•

Linka ochrany Slovensko: 0800 004461

•

Linka ochrany Polsko: 00800 441 2392 nebo bezplatně na 00800 442 1245
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Linku ochrany zájmů (Protector Line) provozuje nezávislá třetí strana, která vám umožní sdílet jakékoli podezření
důvěrně.
Vyvíjíme maximální úsilí, aby dodavatelé, kteří se odmítnou účastnit na úplatkářství, nebo učiní oznámení, nebyli
vystaveni negativním dopadům. Netolerujeme žádná odvětná opatření vůči těmto osobám. Pokud v dobré víře
oznámíte podezření z úplatkářství, nebudete za tento krok čelit žádným nepříznivým důsledkům, a to ani
v případě, že by se dané podezření nepotvrdilo.
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