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Bridgestone přísně zakazuje všechny formy úplatků. 

Zaměstnanec společnosti Bridgestone nebo jakákoli třetí strana 

jednající jménem společnosti Bridgestone nesmí za žádných 

okolností nabízet, poskytovat, přijímat ani dostávat nic 

hodnotného nikomu ani od někoho, včetně státního úředníka, za 

účelem získání nebo udržení obchodu nebo jiné neoprávněné 

výhody. 

PROHLÁŠENÍ Pojem „zaměstnanci“ zahrnuje také ředitele a vedoucí pracovníky 

společností Bridgestone. 

“Zprostředkovatel“ zahrnuje jakéhokoli agenta, konzultanta, 

distributora, lobbistu, poskytovatele přepravy nebo logistiky, 

agenta pro celní odbavení, makléře a partnera společného podniku 

nebo jiného zástupce třetí strany jednající jménem společnosti 

Bridgestone nebo jednající společně s Bridgestone. 

Termíny, které používáme 

Úvod

Prohlášení o 
zásadách a aplikace 

V roce 2018 společnost Bridgestone vyvinula a uvedla na trh Kodex 

chování. Kodex chování společnosti Bridgestone, inspirovaný Posláním 

společnosti Bridgestone a Naším způsobem obsluhy poskytuje praktické 

pokyny pro řešení mnoha etických problémů, kterým můžete jako 

zaměstnanec společnosti Bridgestone čelit. 

ÚČEL TÉTO POLITIKY 

Globální politika společnosti Bridgestone v oblasti boje proti úplatkům 

znovu potvrzuje postoj společnosti Bridgestone k úplatkům a korupci, 

jak je to popsáno v Kodexu chování. Tato politika rovněž poskytuje 

praktické pokyny a popisuje požadavky společnosti Bridgestone týkající 

se prevence úplatků a způsobu řešení rizik úplatků. 

Jako globální společnost musí společnost Bridgestone dodržovat 

všechny příslušné zákony proti úplatkářství. Tyto zákony obvykle 

zahrnují zákaz podplácení státních úředníků a jakékoli jiné třetí strany, 

požadavky na knihy a záznamy a trestní a občanskoprávní sankce za 

porušení. 

APLIKACE TÉTO POLITIKY

Tyto zásady se vztahují na zaměstnance všech společností Bridgestone 

po celém světě, včetně společných podniků, které kontrolujeme, a 

jakékoli třetí strany jednající jménem společnosti Bridgestone. Pokud se 

účastníme vztahu společného podniku, ale nekontrolujeme ho, vyzveme 

naše partnery, aby přijali podobné požadavky pro společný podnik a při 

svých vlastních operacích dodržovali tyto zásady. 

Společnosti Bridgestone mohou mít místní zásady s obsahem, který se 

s těmito zásadami překrývá. Pokud jsou místní zásady méně omezující 

než tyto zásady, použijí se tyto zásady. Tato politika samozřejmě 

nemůže pokrýt každou situaci. Nenahrazuje dobrý úsudek a zdravý 

rozum. Doporučujeme vám kontaktovat člena právního oddělení, 

pokud máte pochybnosti o zákonnosti nebo etice postupu nebo chcete 

pouze pochopit související právní rizika. 

NAŠE ODPOVĚDNOSTI JAKO ZAMĚSTNANCŮ

Jako zaměstnanci společnosti Bridgestone musíme všichni: 

• Prokazovat integritu ve všem, co děláme.

• Seznámit se s Kodexem chování, těmito zásadami a dalšími zásadami

společnosti, které mohou platit v našich pobočkách, a dodržovat je,

abychom zajistili dodržování všech příslušných zákonů proti

úplatkům a chránili majetek a pověst společnosti Bridgestone.

• Kontaktovat BridgeLine nebo promluvit si s jakoukoli osobou

uvedenou v části „Kam hledat pomoc“ v Kodexu chování ohledně

možných porušení Kodexu nebo zásad či jiných etických záležitostí.

NAŠE OBCHODOVÁNÍ S DODAVATELI

Pravidla a očekávání stanovená v těchto zásadách slouží také jako 

soubor očekávání pro naše dodavatele. Kromě toho má společnost 

Bridgestone specifické zásady zadávání zakázek, včetně Globální 

zásady udržitelného zadávání zakázek, které stanoví požadavky na 

působení dodavatelů. Pamatujte, že reputace a chování našich 

dodavatelů může přímo ovlivnit společnost Bridgestone. Obchodujte 

pouze se společnostmi, které dodržují zákon a rozumějí našemu 

závazku dodržovat předpisy a etiku a jednají důsledně podle nich. 

DŮSLEDKY NESPLNĚNÍ 

Porušení zákonů proti úplatkům může mít pro společnost Bridgestone a 

zúčastněné osoby vážné následky, včetně trestních a občanskoprávních 

sankcí a dokonce i uvěznění. Společnost Bridgestone se zavazuje 

dodržovat předpisy a bere porušení těchto zásad velmi vážně. 

Nedodržení těchto zásad ze strany kteréhokoli zaměstnance může mít za 

následek disciplinární řízení, včetněukončení pracovního poměru. Dále 

bude ukončen obchodní vztah s jakýmkoli zprostředkovatelem, který 

nedodrží tyto zásady. 

Tato politika je živým dokumentem a může být pravidelně aktualizována. 
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Termíny, které používáme 

 
 

 

 

 

 

 

 Co je úplatkářství? 

 

Úplatkářství je forma korupce, která narušuje důvěru veřejnosti a 

našich zákazníků, ohrožuje hospodářský a sociální rozvoj a je v 

rozporu s hodnotami a kulturou společnosti Bridgestone. Ačkoli nikdy 

nesmíte nikomu ani od nikoho nabízet ani přijímat úplatky, v mnoha 

zemích musíte být obzvláště ostražití, abyste při jednání s úředními 

osobami nesplňovali žádnou formu úplatku. 

Nezapomeňte, že je vaší odpovědností pochopit, zda je někdo, s kým 

jednáte, úřední osobou. Pokud si nejste jisti, měli byste vyhledat pomoc 

od právního oddělení. 

 

  

  

 
 

„Úplatek“ je poskytování nebo nabízení něčeho hodnotného, ať už 

přímo či nepřímo, jakékoli osobě, co přiměje příjemce ke zneužití 

svého postavení nebo k získání či zachování jakékoli nepatřičné 

výhody.. 
 

“Cokoli hodnotného” je široce definováno. Může zahrnovat 

prakticky jakoukoli formu výhod, jako jsou hotovost nebo peněžní 

ekvivalenty (např. dárkové karty nebo dárkové poukázky), dary, 

provize, jídlo a zábava, cestovní výdaje, využívání prázdninových 

domů, výhody, jako jsou vzdělávací nebo pracovní příležitosti pro 

přátele a příbuzné , dary určeným charitativním organizacím, slevy, 

půjčky, politické příspěvky, příznivý výsledek úředního rozhodnutí a 

rozhodnutí o přidělení zakázky nebo pokračování v obchodování. 

Definice „Úřední osoby“ je velmi široká. Zahrnuje státního 

zaměstnance (včetně zaměstnanců regulačních agentur, oddělení a 

dalších veřejných orgánů, jako jsou univerzity), kandidáta nebo 

zaměstnance politické strany, zaměstnance státního nebo státem 

kontrolovaného podniku, zaměstnance veřejné mezinárodní 

organizace (např. Organizace spojených národů, Světová banka nebo 

Světová obchodní organizace), kteréhokoli člena královské rodiny a 

každého, kdo jedná v rámci úřední pravomoci jménem národního, 

státního nebo místního správního orgánu. 
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Dary, jídlo, zábava a 

cestování 

  

 
   

 

Výměna dárků, jídla, zábavy a cestování se zákazníky, dodavateli a 

dalšími obchodními partnery může být důležitou součástí budování 

dobré vůle a rozvoje vztahů. V mnoha zemích to může být také přijatý a 

vhodný obchodní zvyk. Tento postup však může někdy způsobit rizika 

spojená s dodržováním předpisů a pokud bude nesprávně proveden, 

může porušit příslušné zákony a zásady společnosti. 

 
Ve společnosti Bridgestone nemůžeme dopustit, aby výměna darů, jídla, 

zábavy nebo cestování nevhodně ovlivňovala náš nezávislý obchodní 

úsudek nebo nezávislý obchodní úsudek příjemce. Pokud se zapojujete 

do některé z těchto činností, měli byste si být vědomi toho, že 

společnost má požadavky a postupy, které je třeba dodržovat. 

 
Pokud máte pochybnosti o vhodnosti těchto činností nebo o tom, zda 

jsou v souladu se zásadami společnosti nebo platnými zákony, měli 

byste vyhledat pomoc od právního oddělení. 

 KLÍČOVÉ POŽADAVKY  

 
 

Vzhledem ke zvláštním rizikům spojeným s jednáním s úředními 

osobami musíte před nabídnutím nebo poskytnutím jakéhokoli daru, 

jídla, zábavy nebo čehokoli jiného hodnotného úřední osobě získat 

písemné povolení od právního oddělení. 

 
Pamatujte, že i jiné společnosti mají zásady týkající se darů, jídel a zábavy. 

Dbejte na tyto zásady a před nabídnutím takových dárků a zábavy se 

zeptejte, zda by to neporušilo zásady společnosti příjemce. 

Za určitých okolností může být pro společnost Bridgestone přijatelné 

poskytovat cestování a ubytování zákazníkům, dodavatelům nebo jiným 

obchodním partnerům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Globální politika společnosti Bridgestone proti úplatkářství

 

Kdykoli uvažujete o nabídce, přijetí nebo poskytnutí jakéhokoli 

daru, jídla nebo zábavy, musíte zajistit splnění následujících kritérií: 

• Souvisí to s legitimním obchodním účelem; 

• Je to nepravidelné a jedná se o přiměřené množství za daných 

okolností; 

• Neočekává se, že bude poskytována výměnou za laskavost nebo 

nepřiměřenou obchodní výhodu; 

• Vyhovuje to našemu Kodexu chování, platným zákonům a 

jakýmkoli dalším zásadám nebo postupům ve vaší oblasti; 

• Neuvede to do rozpaků ani společnost Bridgestone ani příjemce, 

pokud by podrobnosti byly zveřejněny; a 

• Je to řádně nahlášeno a zdokumentováno v účetních knihách a 

záznamech společnosti. 

8 9 

 KLÍČOVÉ POŽADAVKY  
 

Pokud uvažujete o nabídce nebo poskytnutí platby výdajů 

souvisejících s cestováním pro zákazníka, dodavatele nebo 

obchodního partnera, musíte zajistit splnění následujících kritérií: 

Souvisí to s legitimním obchodním účelem, jako je propagace, 

předvedení nebo vysvětlení produktů nebo služeb společnosti 

Bridgestone, prohlídky našich zařízení nebo plnění smlouvy;  

Je to nepravidelné a jedná se o přiměřené množství za daných 

okolností; 

Není poskytována výměnou za laskavost nebo nepřiměřenou 

obchodní výhodu; 

Je v souladu s naším Kodexem chování, příslušnými zákony a 

jakýmikoli místními zásadami nebo postupy; 

Neuvede to do rozpaků ani společnost Bridgestone ani příjemce, 

pokud by podrobnosti byly zveřejněny; 

Účast na obchodních aktivitách (např. propagační akce, 

předvádění produktů a prohlídky zařízení) je povinná; 

Žádná denní hotovost není poskytována; 

Neposkytují se žádné vedlejší výlety nespojené s obchodní 

činností; a 

Je to řádně nahlášeno a zdokumentováno v účetních knihách a 

záznamech společnosti. 

Obecné požadavky na dary, jídlo 

a zábavu 

Obecné požadavky na 

cestování 
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Jednání s třetími stranami 

 
Společnost Bridgestone nese odpovědnost nejen za úplatky nabízené, 

placené nebo přijímané zaměstnanci, ale také v případě, že tak činí 

zprostředkovatelé. Při přijímání a spolupráci se zprostředkovateli buďte 

velmi opatrní. Stejně jako zaměstnancům společnosti Bridgestone je 

zakázáno zprostředkovatelům nabízet, poskytovat, přijímat nebo 

přijímat cokoli hodnotného komukoli nebo od někoho, včetně úřední 

osoby, za účelem získání nebo udržení obchodu nebo jakékoli jiné 

neoprávněné výhody. 

 

Abyste předešli úplatkům, musíte si vždy být vědomi činností, které 

zprostředkovatelé provádějí jménem společnosti Bridgestone, a dávat 

pozor na varovné signály, které mohou naznačovat potenciální zneužití. 

Abyste snížili riziko úplatků zprostředkovatelem, musíte při výběru a 

hodnocení zprostředkovatelů pečlivě vybírat a předem identifikovat 

potenciální obavy z úplatkářství, které mohou vyplynout z 

navrhovaného vztahu. Tato „náležitá péče proti úplatkům“ je kritickou 

součástí našeho programu proti úplatkářství. 

 NÁLEŽITÁ PÉČE  

 

V průběhu procesu náležité péče proti úplatkům a také během plnění 

smlouvy je důležité hledat „varovné signály“, které mohou naznačovat, 

že při výběru nebo při práci se zprostředkovatelem je třeba další 

vyšetřování. 

 

 PŘÍKLADY “VAROVNÝCH SIGNÁLŮ”  

Měly by být použity vhodné závazky a cílená smluvní ustanovení, která 

pomohou snížit identifikovaná rizika, včetně jakýchkoli rizik nebo 

jiných relevantních informací zjištěných při zjištěních náležité péče, a 

smluvní ustanovení by měla být pravidelně sledována, aby bylo 

zajištěno, že zprostředkovatel jedná v souladu se smlouvou. Mohou být 

také použita další opatření a záruky, včetně certifikací shody a školení. 

Vaše povinnosti náležité péče nekončí, jakmile je vybrán a zapojen 

zprostředkovatel. Měli byste pečlivě vysvětlit naše očekávání ohledně 

dodržování předpisů, neustále sledovat aktivity zprostředkovatele a 

udržovat si přehled o „varovných signálech“, abyste zajistili dodržování 

předpisů po celou dobu trvání zakázky. 
 

Náležitá péče je také zásadní v kontextu nových obchodních aktivit, 

jako jsou akvizice a společné podniky. Před zahájením jakékoli 

takovéto aktivity se poraďte s právním oddělením o vhodné náležité 

péči a ochranných opatřeních ke zmírnění úplatkářských rizik. 
 

Chcete-li se dozvědět více o procesu náležité péče společnosti 

Bridgestone v oblasti boje proti úplatkům, navštivte prosím intranetový 

server pro dodržování předpisů ve vaší oblasti nebo kontaktujte právní 

oddělení. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak se tyto zásady a náš 

program náležité péče proti úplatkářství vztahují na konkrétní obchodní 

aktivitu nebo zapojení jakékoli konkrétní třetí strany, nebo pokud máte 

jakékoli obavy ohledně potenciálního nebo stávajícího 

zprostředkovatele, obraťte se na právní oddělení pro pomoc. 
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• Společnost Bridgestone v přístupu k náležité péči proti 

úplatkům uplatňuje přístup založený na posouzení rizik. 

I když množství času a úsilí potřebné k dokončení 

procesu bude záviset na různých faktorech, postup 

náležité péče proti úplatkům bude obvykle zahrnovat 

následující: 

• Posouzení obchodního odůvodnění, služeb a struktury 

kompenzace pro navrhovanou zakázku; 

• Shromažďování a vyhodnocování informací o 

Zprostředkovateli a jeho vlastnictví a správě, včetně 

obchodního zázemí, reputace, kvalifikace a finančních 

informací; 

• Posuzování veškerých vztahů s úředními osobami; 

• Reagování na varovné příznaky nebo nesrovnalosti; 

a 

• Získání veškerých požadovaných schválení před 

zakázkou. 
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Mezi příklady „varovných signálů“ patří: 

• Zprostředkovatel je nebo má blízké rodinné nebo obchodní 

vazby na úřední osobu; 

• Zprostředkovatele doporučila úřední osoba, zejména ta, která 

má pravomoc rozhodovat o daném obchodu; 

• Zprostředkovatel doporučený naším obchodním 

partnerem nemá odborné znalosti ani předchozí 

zkušenosti v pracovní oblasti, pro kterou je 

doporučován; 

• Zprostředkovatel požaduje poplatek/provizi, která je 

nadměrná nebo která má být vyplacena v hotovosti; 

• Zprostředkovatel požaduje neobvyklé platební podmínky, jako 

je paušální platba předem, platba na účet na jméno jiné strany, 

platba v měně, která s transakcí nesouvisí, nebo platba ve třetí 

zemi, zejména pokud se jedná o země s malou bankovní 

transparentností; 

• Zprostředkovatel navrhuje, že pro získání obchodu nebo 

„uzavření obchodu“ může být nezbytná určitá částka peněz; 

• Zprostředkovatel požaduje náhradu mimořádných, špatně 

zdokumentovaných výdajů nebo výdajů na poslední chvíli; a 

• Náležitá péče proti úplatkům upozorňuje na přítomnost 

nevysvětlených subdodavatelů nebo dodavatelů, které 

zprostředkovatel navrhuje ponechat pro pomoc při jednání s 

úřady. 
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Zprostředkovatelská 

odměna 

 

 
   

 

Zákaz úplatků společnosti Bridgestone se vztahuje na všechny nesprávné 

platby, včetně „zprostředkovatelských“ odměn. Protože tyto platby 

představují formu korupce, společnost Bridgestone zakazuje používání 

plateb zprostředkovatelských odměn, i když jsou takové platby místně 

obvyklé. 

Zákony mnoha zemí stanoví přísná omezení a v některých případech 

zakazují společnostem přispívat na politické strany. Společnost 

Bridgestone zakazuje, aby finanční prostředky, zdroje nebo prostředky 

společnosti byly používány k přímé nebo nepřímé podpoře jakékoli 

politické strany nebo kandidáta, pokud to nebylo předem schváleno 

právním oddělením a případně oddělením pro vztahy s úřady a pokud to 

není provedeno v přísném souladu s vašimi regionálními a místními 

zásadami. 

V rámci našeho závazku v oblasti společenské odpovědnosti, Našeho 

způsobu obsluhy, Bridgestone aktivně podporuje charitativní účely v 

komunitách, ve kterých působíme po celém světě. 

 
Poskytování charitativních příspěvků může čas od času vytvořit pro 

společnost Bridgestone riziko korupce. Rizika mohou nastat různými 

způsoby, včetně případů, kdy charitativní organizace ve skutečnosti 

neexistuje, je čelním nebo krycím subjektem nebo je spojena s úřední 

osobou. V důsledku toho je důležité při výběru charitativních organizací 

provádět náležitou péči a postupovat opatrně a mít jistotu, že příspěvky 

budou použity k zamýšlenému účelu a nebudou přesměrovány 

nesprávnému příjemci.. 

 

 

 

 

Jakýkoli charitativní příspěvek, který je vyžadován úřední osobou, je 

poskytován organizaci spojené s úřední osobou nebo je poskytován 

úřednímu subjektu, musí být předem schválen právním oddělením. 
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 KLÍČOVÉ POŽADAVKY  
 

Pokud uvažujete o nabídce nebo poskytnutí charitativního 

příspěvku, musíte zajistit, aby byla splněna následující kritéria: 

Není nic nabízeno, slibováno ani poskytováno za účelem získání 

nebo udržení obchodu nebo pro jakoukoli jinou neoprávněnou 

výhodu; 

Je v souladu se zásadami společnosti Bridgestone, příslušnými 

zákony a místními zásadami nebo postupy; 

Neposkytuje se úřední osobě a nic nenasvědčuje tomu, že bude 

příspěvek přesměrován na osobní použití jednotlivé úřední 

osobě; a 

Je to řádně nahlášeno a zdokumentováno v účetních knihách a 

záznamech společnosti. 

 
„Zprostředkovatelská odměna“ je malá odměna pro úřední 

osobu za urychlení nebo usnadnění běžných akcí nebo služeb, 

jako je zpracování víz, povolení nebo udělení licence, poskytování 

služeb nebo nakládka nebo vykládka nákladu. Společnost 

Bridgestone zakazuje používání zprostředkovatelských odměn. 

Termíny, které používáme 

Politické příspěvky Charitativní příspěvky 



 
 

 

 

 

 

 
Knihy a záznamy 

Hlášení obav nebo 
potenciálních porušení 

 
  

 
Aby se zabránilo pokusům o skrytí nesprávných plateb prostřednictvím 

neúplné nebo falešné dokumentace, stanovily zákony proti úplatkům 

požadavky na vedení knih, záznamů a příslušných interních kontrol. V 

souladu s těmito zákony společnost Bridgestone vyžaduje, aby její 

účetní knihy a záznamy věrně a přesně odrážely transakce společnosti a 

dispozice s aktivy. 

 
Všichni zaměstnanci Bridgestone jsou odpovědní za zajištění toho, že 

dodržují účetní knihy, záznamy a požadavky na vnitřní kontrolu 

vztahující se na jejich role a odpovědnosti. To zahrnuje vedení záznamů 

o veškeré náležité péči a příslušných souhlasech požadovaných podle 

těchto zásad a zajištění toho, aby všechny platby a výdaje byly 

spravedlivě a přesně zaznamenány v účetních knihách a záznamech 

společnosti.. 

Pokud víte nebo máte podezření, že může dojít k porušení těchto zásad 

nebo že k nim dojde, musíte věc neprodleně nahlásit právnímu oddělení. 

Případně můžete záležitost nahlásit BridgeLine. Pokud to zákon 

povoluje, lze zprávy na BridgeLine podávat anonymně. 

 
  | BridgeLine 

Bridgestone zakazuje odvetná opatření, pokud jsou obchodní jednání nebo 

etické problémy hlášeny v dobré víře. Použijte následující odkaz pro 

přístup k BridgeLine pro vaši oblast: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

Audity 

 

Společnost Bridgestone pravidelně provádí audity příslušných operací 

společnosti Bridgestone, aby pomohla zajistit trvalé dodržování těchto 

zásad a příslušných zákonů proti úplatkům. S těmito auditními 

činnostmi musíte spolupracovat a nikdy do nich nezasahovat ani jim 

nebránit. 
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Otázky a odpovědi 

 

 

 

 
 

Časté dotazy 

 

Otázka: Chápu, že „zprostředkovatelské odměny“ (malé platby 

úředním osobám za účelem urychlení rutinních transakcí) jsou 

zásadami společnosti zakázány. Považují se oficiálně povolené 

poplatky, jako jsou poplatky za urychlení obnovení pasu nebo 

žádosti o vízum, za „zprostředkovatelské odměny“? 

 
Odpověď: Platby urychlující vyřízení pro úřady (nikoli pro jednotlivce), 

které jsou oficiálně schváleny (například poplatek za urychlené 

zpracování obnovení pasu nebo žádosti o vízum) a jsou pokryty 

oficiálním úředním potvrzením, nepředstavují „zprostředkovtelské 

odměny“, a proto jsou obecně povoleny. Pokud si nejste jisti, zda je 

urychlující platba vhodná a legální, kontaktujte právní oddělení. 
 

Otázka: Vím, že úplatky jsou zakázány, ale co když mi úřední 

osoba (například policista nebo imigrační úředník) pohrozí 

zadržením nebo ublížením, pokud mu nedám nominální hotovostní 

platbu? 

 

Odpověď: Společnost Bridgestone uznává, že ve velmi vzácných 

situacích může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost zaměstnance, 

pokud takové žádosti nevyhoví. Pokud máte pocit, že vaše zdraví nebo 

bezpečnost jsou v bezprostředním nebezpečí, a podle vašeho názoru je 

nejlepším způsobem, jak se chránit, provést platbu, zásady společnosti 

by vám takovou platbu nezakazovaly. Tyto typy plateb nejsou úplatky. 

Jakmile dorazíte na bezpečné místo, okamžitě nahláste platbu svému 

nadřízenému, právnímu oddělení a případně bezpečnostnímu oddělení. 

Platba musí být také řádně nahlášena a zdokumentována v účetních 

knihách a záznamech společnosti. 

Otázka: Vím, že je v rozporu se zákonem provádět platby 

úředním osobám, ale všichni mi říkají, že je to jediný způsob, jak 

v této zemi něco zařídit. Mohu to obejít najímáním agenta, který 

zaplatí úředníkům provizi? 

 
Odpověď: Ne. Vyplácení úplatků úředním osobám je v rozporu se 

zákonem bez ohledu na to, zda je platba provedena přímo nebo nepřímo 

prostřednictvím třetí strany. Důsledky těchto plateb mohou být vážné jak 

pro vás, tak pro společnost. Nemůžete obejít své právní odpovědnosti 

ani právní povinnosti společnosti najímáním agentů, aby dělali to, co 

nemáte povoleno. Při zvažování najmutí agenta je proto nutné provést 

náležitou péči, aby bylo možné pečlivě posoudit důvody pro najmutí, 

zda jsou navrhované služby přiměřené poplatkům, které mají být 

zaplaceny, a zjistit zázemí, pověst a kvalifikace agenta. Poraďte se s 

právním oddělením a zjistěte více o procesu vhodné péče společnosti 

Bridgestone. 

 
Otázka: Úřední osoba plánuje navštívit naše zařízení, aby provedla 

rutinní audit kontroly kvality. Je přípustné zajistit úředníkovi 

během návštěvy jídlo? 

 
Odpověď: Poskytnutí jídla úřední osobě, která navštíví podnikové 

zařízení, je obvykle přípustné, pokud je nepravidelné, náklady na jídlo 

jsou přiměřené a není poskytováno s očekáváním jakékoli přízně. V 

souladu s naším Kodexem chování byste úředním osobám neměli bez 

předchozího písemného souhlasu právního oddělení nabízet nebo dávat 

žádné dary, pohoštění nebo jiné hodnotné předměty. Musíte také 

zajistit, aby byly dodržovány všechny ostatní zásady a postupy 

společnosti, včetně těch ve vaší lokalitě. 

Otázka: Zákazník požaduje platbu, která se jeví jako úplatek, ale 

není jasné, zda by platba byla podle místních zákonů zakázána. 

Mohu provést platbu? 

 
Odpověď: Před provedením jakékoli takové platby byste se měli obrátit 

na právní oddělení, abyste zjistili, zda je nebo není tato platba vhodná, a 

zda by takové platby mohly porušovat zásady společnosti, místní 

zákony nebo jiné zákony vztahující se na společnost. 

 
Otázka: Řeší politika společnosti Bridgestone v oblasti boje proti 

úplatkům pouze úplatky úředním osobám nebo se zákaz týká také 

úplatkářství jiných stran? 

 
Odpověď: Protikorupční politika společnosti Bridgestone stanoví, že 

jakékoli úplatkářství je absolutně zakázáno. To zahrnuje komerční 

úplatkářství, do kterého nejsou zapojeny úřední osoby. Zaměstnanec 

společnosti Bridgestone nebo třetí strana jednající jménem společnosti 

Bridgestone nesmí za žádných okolností nabízet žádné cenné předměty 

jakékoli třetí straně, včetně úředních a neúředních zákazníků nebo jejich 

zástupců, za účelem získání nebo udržení obchodu nebo jakékoli jiné 

obchodní výhody. Pokud potřebujete další informace nebo pokyny, 

kontaktujte právní oddělení. 

 

 

 

 

 

| BridgeLine Chcete-li najít informace BridgeLine pro vaši polohu, navštivte https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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