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Zpráva generálního ředitele

Společnost Teleflex je nadnárodní dodavatel zdravotnických technologií, 
které lidem pomáhají ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Působíme 
na všech hlavních světových trzích, přímo nebo prostřednictvím našich 
obchodních partnerů. Společně s tím vznikají určitá rizika, zejména 
riziko korupce.

Výkonné vedení společnosti Teleflex i já osobně chceme podnikat 
s nejvyšší mírou poctivosti. Očekáváme od vás důsledné dodržování naší 
Protikorupční politiky.

Ve společnosti Teleflex je jakákoli podoba úplatků a korupce nepřijatelná 
a nebude tolerována. Musíme také zajistit, aby se žádné třetí strany, které 
jednají naším jménem, nezapojovaly do korupce a úplatkářství.

Korupce má mnoho podob. Nejde jen o nabízení peněz někomu jinému. 
Další osobní výhody, například jídlo, dary nebo poplatky za přednášku, 
mohou být také nevhodné. Politika dopodrobna popisuje, jak jednat 
v případě, že se s korupcí setkáte.

Pokud si nejste jisti, jak se zachovat, doporučuji vám obrátit se na právní 
oddělení nebo oddělení dodržování politiky společnosti Teleflex. 
Společnost Teleflex očekává, že se každý z vás ozve s případnými dotazy.

Děkujeme, že chcete pracovat poctivě a v souladu s naší Protikorupční 
politikou!

S pozdravem,

Liam Kelly, prezident a generální ředitel



1 | Cíl
Společnost Teleflex Incorporated („společnost Teleflex“) 
uskutečňuje veškeré své obchodní aktivity čestně a etickým 
způsobem, v plném souladu se zákonem. 

Společnost Teleflex netoleruje úplatkářství nebo korupci 
jakéhokoli druhu, ať už vůči státnímu úředníkovi nebo 
soukromé osobě. Je nezákonné a je v rozporu s našimi 
hodnotami a podkopává naši integritu a pověst.

Při podnikání kdekoliv na světě jsou zaměstnanci, zástupci, 
přidružené společnosti a jakékoli subjekty nebo jednotlivci 
spojení se společností Teleflex odpovědní za dodržování této 

politiky a rovněž příslušných zákonů proti úplatkářství 
a korupci, včetně mimo jiné zákona o zahraničních korupčních 
praktikách USA z roku 1977 v platném znění („FCPA“), zákona 
Velké Británie o úplatkářství a jiných podobných zákonů proti 
úplatkářství a korupci v kterékoli další zemi, kde společnost 
Teleflex podniká. Není nikdy dovoleno nabízet ani poskytovat 
něco, z čeho by měl vládní úředník, HCP nebo jakákoli jiná 
osoba přímo nebo nepřímo prospěch, pro uskutečnění prodeje 
nebo zajištění obchodní výhody pro společnost Teleflex. 
Dokonce není ani přijatelné poskytovat cokoli hodnotného 
jako „odměnu“ za jakýkoli současný nebo minulý vztah se 
společností Teleflex.

2 | Rozsah politiky
Tato politika se vztahuje na:

• Společnost Teleflex a její přímé i nepřímé dceřiné 
společnosti, podniky se společnou majetkovou účastí 
a přidružené společnosti (souhrnně „společnost“),

• Všechny úředníky, ředitele a zaměstnance výše uvedených 
subjektů,

• Všechny konzultanty nebo smluvní dodavatele, kteří pracují 
na jakýchkoli projektech pro společnost nebo pro některou 
z jejích dceřiných společností, podniky se společnou 
majetkovou účastí nebo přidružené společnosti kdekoli na 
světě (viz oddíl 5.D této politiky),

• Jakéhokoli prodejce nebo obchodního partnera, který 
zastupuje společnost nebo pro ni pracuje kdekoli na světě 
(souhrnně označováni jako „třetí strany“). Například mimo 
jiné obchodní zástupce, distributory, celní zástupce atd. (viz 
oddíl 5.D této politiky). 

3 | Správa politiky
Správce dodržování politiky je odpovědný za správu 
a interpretaci této politiky v souladu s Etickým kodexem 
společnosti Teleflex, Kodexem integrity, Kodexem integrity 
třetích stran a Zásadami a postupy integrity („IPP“) pod 
dohledem Výboru pro obchodní etiku a dodržování  
závazků („BECC“) a Výboru pro audit správní rady.  
Správce dodržování politiky poskytuje zprávy BECC a  
Výboru pro audit správní rady o snahách společnosti  

zajistit dodržování této politiky a zákonů proti úplatkářství  
a korupci.

Společnost musí každoročně poskytnout vhodné školení  
proti korupci pro zaměstnance a stanovené třetí strany, na 
základě přístupu posouzení rizika. Doložení školení bude 
zdokumentováno a uloženo. Kopie dokumentů o školení 
budou k dispozici na oddělení dodržování politiky. 
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4 | Definice
pojem definice

Platné předpisy Jakákoli pravidla chování, etický kodex nebo jiný předpis nebo národní pokyny, které jsou platné pro 
zdravotnický průmysl (propagační nebo nepropagační) v jakékoli příslušné zemi

Zákony proti úplatkářství a korupci Jakékoliv platné právní předpisy, regulace nebo platný kodex týkající se prevence úplatkářství v jakémkoli 
aspektu podnikání společnosti v jakékoli příslušné zemi.

Úplatek nebo podplácení Akt nabízení, slibování nebo poskytování finanční nebo jiné výhody jiné osobě s úmyslem přesvědčit ji 
k plnění nepatřičné obchodní nebo veřejné úlohy. Úplatkářství může být „aktivní“ (nabízení, slibování nebo 
poskytování finančních nebo jiných výhod), nebo „pasivní“ (požadování, souhlas s přijetím nebo přijímání 
finanční nebo jiné výhody).

Korupce Chybné jednání s použitím prostředků, které jsou nelegitimní, nemorální nebo neslučitelné s etickými 
normami. Úplatkářství je forma korupce.

Platby pro ovlivnění Drobné platby nižším státním úředníkům pro zajištění urychlení výkonu rutinních správních úkonů.

Státní úředník Jakýkoli příslušník vyššího vedení, zástupce, zaměstnanec, dítě, partner nebo jiný blízký příbuzný jakékoli 
osoby jednající v úřední funkci za nebo jménem federální, státní, krajské, okresní nebo místní správy nebo 
správního útvaru nebo agentury; účelového orgánu nebo veřejné mezinárodní organizace, i když tato osoba 
není zaměstnána přímo vládou nebo veřejnou mezinárodní organizací. To zahrnuje HCP, kteří pracují pro 
veřejná zařízení nebo jejich správy.

Zdravotničtí pracovníci Jakýkoli člověk vykonávající lékařskou profesi nebo jakákoli jiná osoba, která může v rámci své profesní 
činnosti předepisovat, vydávat, dodávat, nakupovat, spravovat, doporučovat nebo používat jakýkoli 
produkt společnosti Teleflex. Jak je zde použito, HCP zahrnuje právnické osoby, jako jsou společnosti, 
partnerství a zdravotnická zařízení, jakož i správci zdravotní péče s vlivem na nákup nebo s rozhodovací 
pravomocí. Jsou to jednotlivci (na klinice či mimo kliniku), včetně mimo jiné lékařů, zdravotních sester, 
techniků a koordinátorů výzkumu nebo zdravotnických organizací, jako jsou nemocnice nebo skupinově 
nakupující subjekty, které přímo či nepřímo nakupují, doporučují, používají zdravotnické přístroje nebo 
zajišťují jejich nákup.

Provize Platba něčeho hodnotného příjemci jako náhrada nebo odměna za vstřícné jednání. Provize jsou formou 
úplatkářství.

Třetí strana Patří sem distributor, obchodní zástupce, poskytovatel služeb, konzultant, smluvní dodavatel nebo jiná třetí 
strana zaměstnaná, přizvaná nebo ponechaná, aby pracovala pro společnost kdekoli na světě v jakékoli 
úloze při podnikání společnosti.

Protikorupční politika 4



5 | Požadavky politiky 
Společnost Teleflex přijala specifické a v některých případech 
regionální IPP platné pro níže diskutovaná témata. Následující 
informace jsou poskytovány pouze pro ilustrativní účely 
a pokyny, ale zaměstnanci společnosti Teleflex, třetí strany 
a kdokoli jiný, na koho se tato protikorupční politika vztahuje, 
se musí vždy odvolávat a spoléhat na konkrétní pokyny 
a pravidla uvedená v Kodexu integrity, Kodexu integrity třetích 
stran a na IPP. Najdete je na intranetu společnosti Teleflex 
(GKN) nebo si lze kopie vyžádat na oddělení dodržování 
politiky. Kodex integrity naleznete na níže uvedených odkazech: 

Pro zaměstnance: https://home.teleflex.com/Intranet/
TeleflexIncorporated/policies/ethics/CompliancePolicies.html

Pro distributory: https://www.teleflex.com/global/compliance/
compliance/index

A | Zákaz podplácení
Je vždy zakázáno poskytovat nebo nabízet něco cenného za 
účelem získání nebo udržení zakázek. Všechny osoby pracující 
pro společnost nebo jejím jménem musí dodržovat FCPA, 
zákon Velké Británie o úplatkářství a všechny platné zákony 
proti úplatkářství a korupci.

1. Společnost zakazuje osobám pracujícím pro společnost 
nebo jejím jménem přímo či nepřímo nabízet, platit, 
slibovat nebo povolovat jakýkoli úplatek, provizi, 
nedovolenou nebo nepatřičnou platbu nebo výhodu 
jakéhokoli druhu jakémukoli státnímu úředníkovi nebo 
soukromé osobě.

2. Osoby pracující pro společnost nebo jejím jménem nebudou 
požadovat, přijímat nebo souhlasit s přijetím jakéhokoli 
úplatku, provize nebo nedovolené či nepatřičné platby nebo 
výhody jakéhokoli druhu od jakéhokoli zákazníka, 
dodavatele nebo jakékoli jiné osoby či subjektu.

3. Podle této politiky jsou platby pro ovlivnění zakázány.

Nezákonná nebo nepatřičná výhoda nebo nabídka může být 
cokoli hodnotného včetně mimo jiné hotovosti, dárkových 
certifikátů, dárků, nabídky cestování a zábavy darovaných za 
účelem ovlivnění kroků druhé strany.

Příklady nepatřičných výhod v rámci této politiky zahrnují 
mimo jiné platby nebo nabídky platby za účelem ovlivnění 
rozhodnutí státního úředníka:

1. K zadání zakázky nebo jiné obchodní příležitosti společnosti;
2. K vydání jakéhokoli správního povolení nebo dokumentace, 

jako například jakéhokoli schválení, povolení, registrace 
nebo licence;

3. K vyvázání společnosti z jinak nutných správních závazků, 
například placení daní, absolvování kontroly nebo získání 
potřebných povolení; a

4. K ovlivnění legislativy nebo jakéhokoli soudního řízení.

B | Účetnictví, záznamy, interní kontroly a transakce
Všechny knihy a záznamy společnosti musí být udržovány 
přesným a úplným způsobem, který zaznamenává všechny 
platby takovým způsobem, že netají jejich pravou podstatu. 
Dále je potřeba, aby společnost zavedla systém interních 
kontrol s cílem poskytnout přiměřenou jistotu pro správu 
finančních transakcí prováděných společností a jejími 
zaměstnanci. Společnost zajistí, aby všechny transakce 
související s jakýmkoli státním úředníkem byly autorizovány 
a přesně zdokumentovány, bez ohledu na výši takové 
transakce. Opomenutí provedení výše uvedeného je 
porušením této politiky a zákona.

Příklady nepatřičných kroků ohledně účtování a evidence 
v rámci této politiky zahrnují mimo jiné:

1. Mimorozvahové položky nebo jiné nezaznamenané zdroje 
zřízené k jakémukoli účelu; a

2. Účetní záznam nebo dokument, který falšuje nebo maskuje 
pravou povahu transakce.

Kromě FCPA musí osoby pracující pro společnost nebo jejím 
jménem dodržovat ostatní zákony proti úplatkářství a korupci. 
V případě, že jsou místní zákony proti úplatkářství a korupci 
přísnější než FCPA nebo politika společnosti Teleflex, je nutné 
dodržovat místní zákony a předpisy.

C | Státní úředníci
Tato politika zakazuje nepatřičné platby jakémukoli  
státnímu úředníkovi, bez ohledu na pozici nebo postavení,  
a platby rodinným příslušníkům, obchodním partnerům, 
podnikatelským subjektům, dobročinným organizacím nebo 
jiným osobám/subjektům, které obdrží platby jménem státního 
úředníka. Konkrétní pokyny naleznete v Kodexu integrity 
společnosti Teleflex, Kodexu integrity třetích stran 
a příslušných IPP.

D | Jednání se třetími stranami
a. Postupy hloubkové kontroly před najímáním třetích 
stran. Zaměstnanci společnosti najímající třetí strany přijmou 
přiměřená opatření, aby zajistili, že jsou třetí strany seriózní, 
poctivé a kvalifikované pro svou úlohu. Společnost by měla být 
dostatečně opatrná při najímání třetích stran i při uzavírání 
smluvních vztahů se třetími stranami a při monitorování nebo 
provádění auditu účetnictví, záznamů a aktivit třetích stran, 
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je–li to považováno za nezbytné. Veškeré postupy hloubkové 
kontroly prováděné společností musí být místně 
zdokumentovány a uchovány.

b. Písemné dohody. Zaměstnanci musí při jednání s třetími 
stranami uzavírat písemné dohody. Dříve, než jsou dohody 
poskytnuty třetí straně, musí být v podobě předem schválené 
právním oddělením společnosti a zahrnovat následující:

1. Musí obsahovat potvrzení, že třetí strana bude dodržovat 
zákony proti úplatkářství a korupci;

2. Musí detailně popisovat poskytované služby;
3. Musí stanovovat platební podmínky.

Kromě toho vyžaduje společnost od třetích stran pravidelné 
písemné potvrzení dodržování protikorupční politiky (viz 
Osvědčení distributora o shodě se zákony USA a Velké 
Británie, které upravuje prodej výrobků společnosti Teleflex, 
nebo „Osvědčení o shodě“ v GKN). Osvědčení o shodě je 
platné po dobu jednoho roku ode dne podpisu.

c. Zákaz nepřímých plateb. Společnost a osoby pracující  
pro společnost nebo jejím jménem mohou být činěny 
odpovědnými za přímé či nepřímé nabídky, sliby nebo platby 
státním úředníkům s cílem udržení nebo nasměrování zakázek 
na jakoukoli osobu nebo získání nepatřičných obchodních 
výhod. To znamená, že pokud je přímá transakce zakázána, 
pak je stejná transakce zakázána i v případě, že je provedena 
nepřímo, například přes distributora nebo obchodního 
zástupce. V souladu s FCPA a dalšími zákony proti úplatkářství 
a korupci společnost zakazuje svým zaměstnancům povolovat 
a podporovat korupční aktivity prostřednictvím třetích stran 
nebo spolupracovat s někým pro zapojení se do korupčních 
aktivit prostřednictvím třetích stran.

d. Zákaz zavírání očí. Při jednání s jakoukoli třetí stranou  
si musí osoby pracující pro společnost nebo jejím jménem 
všímat náznaků, že tato třetí strana může mít podíl na 
podplácení. Každý takový náznak musí být nahlášen v souladu 
s oddílem J této politiky. Za žádných okolností nesmí osoby 
pracující pro společnost nebo jejím jménem ignorovat 
náznaky, že jakákoli třetí strana má podíl na podplácení 
v souvislosti s jakýmkoli podnikem, transakcí nebo činností, 
do které je společnost zapojena nebo na ní má zájem.  
Běžné výstražné signály, kterých byste si měli všimnout, 
zahrnují mimo jiné:

1. Třetí strany se špatnou pověstí;
2. Distributory nebo obchodní zástupce, kteří odmítají potvrdit 

dodržování protikorupčních zákonů podepsáním Osvědčení 
o shodě nebo písemné dohody vyjadřující zásady FCPA;

3. Žádosti o neobvyklé platební podmínky, které by mohly 
svědčit o korupci:
 – Platby předem,
 – Platby v hotovosti,
 – Abnormálně vysoké ceny nebo provize,
 – Zapojení třetích stran nebo skrytých subjektů a
 – Nepřiměřeně velké slevy pro distributory.

e. Hloubková kontrola akvizicí. V rozsahu, v jakém 
společnost usiluje o akvizice subjektů s jakýmikoli operacemi 
nebo aktivitami mimo území Spojených států, musí riziko, 
založené na přístupu hloubkové kontroly spojené s navrhovanou 
akvizicí, zahrnovat v maximální možné míře přiměřenou 
kontrolu shody vybraného subjektu s protikorupčními zákony. 
Výsledky hloubkové kontroly akvizicí musí být zdokumentovány 
a uchovány. Při nebo po dokončení akvizice musí být vybraný 
subjekt integrován do programu dodržování politiky společnosti.

Konkrétní pokyny ohledně jednání s třetími stranami  
naleznete v Kodexu integrity společnosti Teleflex a ve  
vašich regionálních nebo místních IPP.

E | Dary a pohoštění
a. Dary a pohoštění nesmí být poskytovány státním úředníkům 
nebo soukromým osobám, přímo ani nepřímo, pro nepatřičné 
ovlivnění nebo jako odměna za úřední jednání nebo 
rozhodnutí nebo jako skutečná nebo zamýšlená protihodnota 
(quid pro quo) za jakýkoli přínos pro společnost.

b. Dary a pohoštění slíbené, nabízené nebo poskytované 
jménem společnosti musí být menší hodnoty, v souladu 
s obvyklými pozornostmi a v souladu se zákony proti 
úplatkářství a korupci a s platnými předpisy.

c. Žádné dary by měly být nikdy slibovány, dávány a přijímány, 
pokud:
• Jsou hotovostí nebo adekvátní náhradou hotovosti (např. 

dárkový poukaz); nebo
• Vytvářejí zdání nepatřičného vlivu nebo závazku; nebo
• Jsou extravagantní, drahé nebo časté; nebo
• Vybočují z obvyklých a rozumných mezí, které jsou 

standardní a přijatelnou součástí obchodní praxe.

d. Dále zaměstnanci a jejich nejbližší rodinní příslušníci:
• mají zakázáno žádat o dary, odměny, pohoštění, služby 

nebo provize od dodavatelů nebo zákazníků společnosti 
Teleflex bez ohledu na jejich hodnotu; a Neměli by od 
zákazníků nebo dodavatelů přijmout použití jejich majetku, 
přepravu letadlem nebo výlety (včetně výletů 
sponzorovaných zákazníkem nebo dodavatelem) bez 
konzultace s přímým nadřízeným.
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• e. Dary a pohoštění poskytované HCP musí být rovněž 
v souladu s Kodexem integrity společnosti Teleflex, 
Kodexem integrity třetích stran a regionálními/lokálními  
IPP pro vztahy se zdravotnickými pracovníky. Konkrétní 
pokyny naleznete v těchto dokumentech.

F | Politické příspěvky
Etický kodex společnosti zakazuje poskytování firemních 
finančních příspěvků státním úředníkům. Zaměstnanci se 
mohou zapojit do politického procesu a účastnit se ho pouze 
individuálně, ve svém volném čase a na své vlastní náklady.

G | Vztahy se zdravotnickými pracovníky
Společnost vyvinula místní a/nebo regionální zásady pro 
určování vzájemných vztahů se zdravotnickými pracovníky  
na celém světě, které jsou v souladu s platnými předpisy. 
Zásady pro vztahy se zdravotnickými pracovníky se řídí širšími 
principy této politiky a poskytují konkrétní návod v oblastech, 
jako jsou poradenství, organizace nebo podpora školení 
a výuky zdravotnických technik, podpora vzdělávacích 
konferencí třetích stran, dárky, výzkumné a vzdělávací granty, 
dobročinné dary a prodejní a propagační setkání. Pro pokyny 
ke kterékoli z těchto oblastí se podívejte do regionálních nebo 
místních zásad pro vztahy se zdravotnickými pracovníky.

H | Dobročinné dary
Společnost poskytuje pouze dobročinné dary, které jsou 
legální podle FCPA a platných místních zákonů. Pod 
organizace, které mohou přijímat dary, obecně spadají mimo 
jiné charitativní nebo neziskové zdravotnické organizace, 
profesní sdružení zdravotnických pracovníků, univerzity, 
skupiny pacientů a jiné charitativní organizace. Dary nemohou 
být poskytovány jednotlivcům, skupinám soukromých lékařů 
nebo neziskovým subjektům. Dary nesmí být rovněž 
podmíněny získáním zakázky nebo jinou výhodou. Dobročinné 
dary nesmí být vázány na jakékoli prodejní a marketingové 
aktivity; kromě toho nesmí být prodejní a marketingoví 
pracovníci zapojeni do schvalování jakýchkoli darů.

Žádosti o dobročinné dary musí být řádně podloženy 
dokumentací, jak to vyžaduje proces společnosti Teleflex  
pro nadace, a/nebo písemnou žádostí ze strany organizace 
a dokumentací popisující účel a výši daru. Kromě toho 
pracovníci společnosti musí dodržet každý schvalovací proces 
stanovený v dalších platných zásadách, jako jsou zásady 
o darech pro humanitární pomoc. Konkrétní pokyny naleznete 
v regionálních nebo místních zásadách pro klinické a lékařské 
záležitosti („CMA“).

I | Sankce a kázeň
Individuals working for or on behalf of the Company who  
violate this Policy or Anti-Bribery and Corruption Laws will  
be subject to discipline, up to and including termination of 
employment or services. Additionally, individuals working  
for or on behalf of the Company who violate this Policy or  
Anti-Bribery and Corruption Laws may be personally subject 
to severe criminal and civil penalties, imprisonment, and/or 
fines which are not reimbursable by the Company.

`J | Nahlášení případů porušování
Každá osoba, která ví nebo má podezření, že došlo k porušení 
zákonů proti úplatkářství a korupci jakýmkoli zaměstnancem 
nebo třetí stranou pracující pro společnost nebo jejím 
jménem, to musí neprodleně oznámit právnímu oddělení, 
oddělení dodržování politiky nebo oddělení interního auditu, 
správci dodržování politiky nebo na etické lince na www.
TeleflexEthicsLine.com. Proti zaměstnancům nebudou vedena 
odvetná opatření kvůli oznámením o podezření na porušování 
poskytnutým v dobré víře.

K | Další informace
Jakékoliv dotazy týkající se této politiky a zákonů proti 
úplatkářství a korupci by měly být směřovány na právní 
oddělení a oddělení dodržování politiky. 



6 | Reference
• Etický kodex
• Kodex integrity společnosti Teleflex
• Kodex integrity třetích stran
• Zásady kodexu integrity pro vztahy se zdravotnickými pracovníky a státní úředníky 

Často kladené dotazy 
1. Jaké hodnoty přináší dodržování politiky proti 
úplatkářství a korupci do podnikání?
Integrita je pro společnost Teleflex důležitá a plněním 
požadavků zákonů proti úplatkářství a korupci můžeme 
i nadále udržovat naše etické hodnoty. Tyto výhody můžeme 
jinak nazvat také jako:

• Ochrana naší pověsti a hodnoty obchodní značky
• Udržení důvěry veřejnosti v práci, kterou děláme, a v to, 

jak ji děláme
• Možnost obchodovat s větší jistotou
• Získávání a udržování špičkových talentů

2. Co se může stát, pokud společnost Teleflex 
poruší FCPA nebo jiné protikorupční zákony?
Pochybení při dodržování předpisů proti úplatkářství a korupci 
může mít za následek stíhání jak společnosti, tak i jednotlivců. 
Vyšetřování a s ním spojené narušení a náklady mohou mít 
výrazný dopad na podnikání. V nejhorších případech byly 
podnikům uděleny vysoké pokuty, zavedeno drahé a zatěžující 
sledování dodržování předpisů a zamezeno podnikání s vládou 
řízenými subjekty.

3. Co se mi může stát, pokud se podílím na 
porušení FCPA nebo jiných protikorupčních 
zákonů?
Za prvé, bude ukončen váš pracovní poměr u společnosti 
Teleflex. Můžete být také trestně stíháni. Trestní postihy 
mohou zahrnovat vysoké pokuty a odnětí svobody až na 10 let. 
I když nežijete ve Spojených státech, můžete být trestně 
stíháni ze strany USA nebo jiných orgánů státní správy. Také 
se vás může týkat mimořádná výzva Interpolu (Red Notice), 
která by omezila vaši možnost cestovat mezi státy a zabránila 
vám pokračovat v kariéře v oblasti mezinárodního obchodu.

4. Pod FCPA a jiné protikorupční zákony spadají 
platby zahraničním státním úředníkům. Jednám 
s lékaři, zdravotními sestrami a správci nemocnic. 
Proč bych se měl starat o dodržování těchto 
zákonů?
Podle FCPA může být jakýkoli zaměstnanec vládou nebo 
státem řízených podniků považován za veřejného činitele.  
Ve většině zemí na celém světě, kde jsou systémy zdravotní 
péče provozované vládou, jsou lékaři, zdravotní sestry a 
manažeři nákupu nemocnic zaměstnanci státních nemocnic,  
a proto jsou považováni za „státní úředníky“ podle FCPA a 
dalších protikorupčních zákonů. Jakékoliv nepatřičné platby 
nebo získání prospěchu kteréhokoli z nich by mohlo být 
nezákonným úplatkem spadajícím pod zákony proti 
úplatkářství a korupci.

5. Úplatky jsou obvykle platby v hotovosti, je to 
tak? Pokud nedávám státním úředníkům peníze, 
jednám v rámci zákona?
Zákony proti úplatkářství a korupci připouští, že nepatřičné 
výhody nebo úplatky mohou mít mnoho podob. To je důvod, 
proč tyto zákony zakazují poskytování „čehokoli hodnotného“ 
a nejsou omezeny jen na platby v hotovosti. I když se často 
jedná o platby v hotovosti (někdy pod názvem „poradenské 
poplatky“ nebo „provize“ poskytnuté prostřednictvím třetí 
strany), jiné případy zahrnují také cestovní výlohy, dárky, jídlo 
a zábavu, či dokonce osobní laskavosti, jako jsou například 
nabídky zaměstnání.

6. Kde se mohu seznámit s nejnovějšími pokyny 
ohledně zásad proti úplatkářství a korupci?
Protikorupční politika společnosti Teleflex bere v úvahu 
nejnovější požadavky FCPA, zákona Velké Británie 
o úplatkářství a dalších globálních protikorupčních zákonů. 
Tato politika je k dispozici v GKN. 
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7. Pokud bych provedl malou platbu zahraničnímu 
úředníkovi, budu schopen splnit svůj cíl a buď 
uspořit společnosti Teleflex značné množství 
peněz, nebo společnosti Teleflex peníze vydělat. 
Mohu provést platbu?
Ne. Neuspoříte společnosti Teleflex peníze. Ve skutečnosti 
může vaše účast na nezákonné činnosti stát společnost 
Teleflex miliony dolarů a ztrátu dobrého jména a vy byste 
mohl přijít o svou práci a vážně ublížit své kariéře. Pokud vás 
někdo požádá o platbu nebo předloží jakýkoli jiný požadavek, 
který se zdá být nepatřičný, buďte proti a okamžitě volejte 
právnímu oddělení společnosti Teleflex.

8. Distributor mě požádal, abych poskytl dar jisté 
dobročinné organizaci doporučené zdravotnickým 
pracovníkem odpovědným za rozhodnutí nemocnice 
ve věci nákupu výrobků společnosti Teleflex. 
Distributor tvrdí, že je to nezbytný krok pro nákup 
a distribuci výrobků. Mohu poskytnout dar?
Ne. Společnost Teleflex nemůže poskytnout dar dobročinné 
organizaci preferované zdravotnickým pracovníkem za účelem 
ovlivnění rozhodnutí o nákupu. Může to být považováno za 
úplatkářství. Poučte distributora, že politika společnosti Teleflex 
zakazuje poskytování darů, které ovlivňují rozhodování o 
nákupu. Veškeré žádosti o dary musí být provedeny písemně 
přímo neziskovou organizací a schváleny společností Teleflex. 
Jakákoli žádost o dar pro organizaci související se zdravotní 
péčí musí být rovněž schválena v souladu s dalšími příslušnými 
zásadami společnosti Teleflex, jako jsou regionální zásady 
vztahů se zdravotnickými pracovníky.

9. Konzultant společnosti Teleflex, který je zároveň 
zdravotnickým pracovníkem ve státní nemocnici, 
se ptal, zda může vzít člena rodiny na zahraniční 
cestu, kde konzultant jedná jako mluvčí 
společnosti Teleflex. Můžeme to povolit?
Ne. Společnost Teleflex může platit za cestování, stravu 
a ubytování pouze lidem, kteří mají oprávněný obchodní důvod 
tam být. To znamená, že společnost Teleflex nemůže platit za 
hosta konzultanta. I když se host může připojit na své vlastní 
náklady, nedoporučujeme to, jelikož to může vést během cesty 
k nepříjemným situacím. Prosím odraďte konzultanta od úmyslu 
vzít s sebou na cestu jakékoli členy rodiny.

10. Naši konkurenti platí za bohaté dary, zábavu a 
dokonce cestování lékařů a dalších zákazníků. Jak 
jim můžeme konkurovat, pokud odmítáme dělat 
stejné věci?
Bez ohledu na obchodní praktiky konkurentů musíme zůstat 
věrni našim hodnotám. Kromě toho prosazení se nezávisí na 

konkurenčním prostředí a jakákoliv akce prosazení, která 
pramení z porušení zákonů proti úplatkářství a korupci, může 
mít ničivé následky, i když k ní došlo v prostředí, kde je 
úplatkářství běžné. Odpovídající obchodní praktiky umožní 
společnosti Teleflex i vám osobně zabránit těmto následkům, 
udržet si dobrou pověst a hodnotu obchodní značky, získat 
důvěru veřejnosti, obchodovat s důvěrou a přitahovat špičkové 
talenty.

11. Co když platba přímo nesouvisí se získáním 
prodeje?
Jakoukoli platbu, nabídku, slib, dar či jiné převedení hodnoty 
státnímu úředníkovi pro získání obchodní výhody lze 
považovat za nezákonný úplatek. To zahrnuje transakce 
ohledně záležitostí, jako je dosažení registrace produktu, 
licence nebo povolení, minimalizace poplatků nebo daní nebo 
ovlivnění výsledků kontrol zařízení.

12. Může nést společnost Teleflex odpovědnost za 
jednání svých obchodních zástupců, distributorů 
nebo dalších, kteří podnikají jménem společnosti? 
Za jakých okolností?
Ano, společnost Teleflex může nést odpovědnost za přímé 
i nepřímé platby státním úředníkům. Pokud víte nebo máte 
dobrý důvod si myslet, že bude státnímu úředníkovi předána 
nepatřičná platba, například prostřednictvím třetí strany, může 
to být podle zákona hodnoceno jako úplatkářství. To platí 
i v případě, že neexistuje žádný důkaz, že zaměstnanci 
společnosti Teleflex výslovně povolili takovou platbu. Proto je 
důležité provádět hloubkovou kontrolu při našich jednáních se 
třetími stranami, které podnikají v náš prospěch, jako jsou 
obchodní zástupci a distributoři.

13. Chci poskytnout dar, který stojí pouze malou 
finanční částku (kolem 100 USD). Je to v pořádku? 
Určitě by si nikdo nemyslel, že takto malá částka 
může být úplatek.
FCPA a mnoho dalších zákonů proti úplatkářství a korupci ale 
nemá výjimky ohledně minima. Některé soudně stíhané 
případy úplatkářství zahrnovaly relativně skromné dárky. 
Dárky jsou vhodné pouze dle zásad společnosti Teleflex, 
Etického kodexu společnosti Teleflex a odvětvového kodexu 
chování platného ve vašem regionu. Některé vládní subjekty 
navíc zakazují svým zaměstnancům přijímat jakékoli dárky. Je 
důležité znát zákony a zásady, které platí, dříve než něco 
darujete. Další zásady a konkrétní pokyny naleznete 
v zásadách a postupech společnosti Teleflex, a pokud máte 
další dotazy, požádejte o radu oddělení dodržování politiky 
dříve, než budete jednat.
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`14. Nejsem americkým občanem a pracuji pro 
dceřinou společnost Teleflex, která sídlí mimo 
USA. Proč bych se měl starat o dodržování 
právních předpisů Spojených států?
Zákon USA o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“) 
upravuje činnost amerických firem, jako je společnost 
Teleflex, bez ohledu na to, kde tato činnost probíhá. Dokonce 
i když vaše podnikání probíhá zcela mimo USA, mohou být 
vaše aktivity stále předmětem FCPA a prosazování pravomoci 
Spojených států.

15. Můžeme poskytnout dar dobročinné 
organizaci?
Ano, můžeme. Musíme však být velmi opatrní a ujistit se, že  
je darování legální podle právních předpisů proti úplatkářství 
a korupci a jakýchkoli jiných místních předpisů a regulací. 
Všechny žádosti o charitativní dary a další granty musí být 
předloženy a vyhodnoceny nezávislou posuzující skupinou pro 
granty. Nikdy byste neměli nikomu slibovat ani naznačovat,  
že budou dar nebo žádost o grant schváleny. Prodejci, včetně 
obchodních zástupců a distributorů, nesmí řídit tato 
rozhodnutí, ani je nepatřičně ovlivňovat. Podívejte se do 
pokynů oddělení dodržování politiky nebo oddělení pro 
klinické a lékařské záležitosti (CMA).

16. Můžeme poskytnout dárek nebo dar 
nemocnici?
Pravděpodobně ano, pokud je dárek nebo dar legální a je 
v souladu se zásadami společnosti Teleflex, s Etickým 
kodexem společnosti Teleflex a odvětvovým kodexem chování 
platným ve vašem regionu. Před poskytnutím dárku nebo daru 
kontaktujte oddělení dodržování politiky společnosti Teleflex.

17. Jaké jsou pokyny pro stravování, zábavu, dárky 
a konzultační poplatky poskytované státním 
úředníkům a HCP?
Stravování
Poskytnutí stravování musí být skromné a sloužit oprávněným 
účelům obchodního jednání. Vždy postupujte podle zásad 
společnosti Teleflex a odvětvového kodexu chování platného 
ve vašem regionu. Pokyny týkající se limitů ohledně stravování 
pro zaměstnance naleznete v příručce společnosti Teleflex pro 
zaměstnance.

Zábava
Zábava či rekreační akce nebo činnosti nemohou být 
poskytnuty nebo placeny. Příklady zábavy a rekreačních  
akcí zahrnují mimo jiné tanec, živou hudbu, okružní výlety, 
sportovní akce a jiné volnočasové aktivity.

Dary
Dárky musí mít malou hodnotu, být v rámci obvyklých 
pozorností a musí být v souladu se zákony proti úplatkářství 
a korupci. Postupujte podle kodexu chování a zásad 
společnosti Teleflex nebo se poraďte s právním oddělením 
společnosti Teleflex, dříve než poskytnete dárek.

Konzultační poplatky
Konzultační poplatky musí mít vždy reálnou tržní hodnotu. 
Konzultační poplatky poskytnuté poskytovateli zdravotní péče 
musí být také v souladu s dokumentem Zásady kompenzace 
poskytovateli zdravotní péče, který najdete v GKN (https://
home.teleflex.com/ Intranet/TeleflexIncorporated/
departments/CMA/Policies.html).

18. Byl jsem pověřen provedením platby 
v souvislosti s přepravou do určité země. Nechápu, 
k čemu tato platba slouží. Co bych měl udělat?
Neprovádějte platbu, dokud nepochopíte povahu 
poskytovaných služeb. Pokud nemůžete získat srozumitelné 
vysvětlení od strany žádající platbu, ihned kontaktujte právní 
oddělení nebo oddělení dodržování politiky společnosti 
Teleflex.

19. Co mám dělat, když mám dotaz nebo obavy?
Můžete se obrátit na právní oddělení nebo na oddělení 
dodržování politiky společnosti Teleflex nebo na oddělení 
interního auditu, správce dodržování politiky nebo na etickou 
linku společnosti Teleflex na www.TeleflexEthicsLine.com. 
Přímá telefonní čísla právního oddělení nebo oddělení 
dodržování politiky jsou následující:
• Právní oddělení: +1-610-225-6909
• Oddělení dodržování politiky: +1-610-225-6970

20. Byl jsem požádán, abych se obrátil na Etický 
kodex společnosti Teleflex. Kde jej mohu najít?
Etický kodex je k dispozici v GKN pod odkazem Zásady – 
Obchodní etika a dodržování zásad. Můžete jej také nalézt na 
níže uvedeném odkazu nebo na naší veřejné webové stránce 
www.teleflex.com, pod odkazem Investoři – Firemní správa – 
Etický kodex. https://home.teleflex.com/Intranet/ 
TeleflexIncorporated/policies/ethics/documents/ 
TeleflexBusinessEthicsandComplianceProgramDocument_
January2018.pdf

Etický kodex společnosti Teleflex je k dispozici v sedmnácti 
jazycích.
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