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PROTIÚPLATKÁRSKA A PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 
PRAVIDLÁ PROTI ÚPLATKÁRSTVU A KORUPCII  

 

1. Vyhlásenie politiky (pravidiel)  
1.1 Skupina DS Smith (DS Smith Group) netoleruje žiadnu formu korupcie a 

zaväzuje sa dodržiavať platné protikorupčné zákony vo všetkých krajinách, v 
ktorých podniká. Skupina DS Smith vyžaduje od svojich zamestnancov 
a pracovníkov, aby po celú dobu pôsobili  čestne a bezúhonne a chránili  

odvetia, za ktoré sú zodpovedné.  Skupina DS Smith sa zaväzuje zabezpečiť, 
aby sa príležitosti na korupciu a podplácanie znížili na najnižšiu možnú mieru 

rizika. Tento dokument stanovuje politiku kontroly skutočnej a domnelej 
korupcie a úplatkárstva v rámci skupiny DS Smith a postupy, ktoré treba 
dodržiavať v prípade, že sa objaví skutočná alebo domnelá príčina korupcie 

alebo úplatkárstva . 
 

Pravidlá (politiku) nájdete na intranete DS Smith Group na adrese http:  
http://rugweb/plc. 
 

 
1.2 Zamestnanci a tretie strany musia oznámiť všetky okolnosti, ktoré sú v 

rozpore s touto protiúplatkárskou a protikorupčnou politikou, a to buď 
prostredníctvom linky pomoci pre zamestnancov (Telefón z UK: 0800 282 193; 

zo zahraničia: +44 (0)1865 397 074 alebo e-mail: 
gateway@ppcworldwide.com ) alebo priamo hlavnému poradcovi skupiny 
a tajomníkovi spoločnosti (Telefón: +44 (0)1628 583400 alebo e-mail: 

matthew.jowett@dssmith.co.uk ). Všetky hlásené výskyty skutočného alebo 
domnelého úplatkárstva  alebo korupcii budú okamžite a dôkladne vyšetrené 

1.3 Túto politiku (pravidlá) ste povinní dodržiavať za každých okolností a bez 
výnimky. Jej nedodržanie bude považované za disciplinárnu záležitosť a môže 
viesť k prepusteniu . 

 
Miles Roberts 

Generálny riaditeľ 
November 2011 

 

http://rugweb/plc


  

 
www.dssmith.com 

Zhrnutie kľúčových bodov 

Požiadavky politiky si musíte prečítať podrobne a oboznámiť sa s nimi. Súhrn 
kľúčových bodov je uvedený nižšie: 

 korupcie. 

 v mene DS Smith Group, nebude: 

o Platiť alebo prijímať úplatky od akejkoľvek osoby, vrátane zahraničných 
verejných činiteľov 

o Podieľať sa na akejkoľvek forme úplatkárstva a korupcie 
o Poskytovať platby za rýchle vybavenie  

okolnosti, o ktorých sa dozviete, že  sú v 

rozpore s touto politikou. 

tretími stranami (napr. dodávateľ, obchodný zástupca, alebo investor) v jej 

mene 

e potrebné postupovať opatrne a byť 
náležite obozretní pri pochopení možných rizík úplatkárstva a korupcie 

úplatkárstvu a korupcii.  

tácie bez súhlasu 

hlavného poradcu skupiny a tajomníka spoločnosti. 

Na koho sa táto politika vzťahuje? 

vám vrátane prepustenia 

 proti korupcii a 

úplatkárstvu, ktorý DS Smith Group bude poskytovať.  

spôsobiť  porušenie tejto politiky, mali by ste kontaktovať hlavného poradcu 

skupiny a tajomníka spoločnosti. 
 

3. Na koho sa táto politika vzťahuje? 
 

3.1.Táto protiúplatkárska  a protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých 

zamestnancov a tretie strany skupiny DS Smith. 
3.2. Táto politika sa vzťahuje na všetky operácie DS Smith Group na celom 

svete a všetkých zamestnancov, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie. 
Zamestnanci  a tretie  osoby  sú povinní oboznámiť sa s platnými zákonmi v 
každej jurisdikcii, v ktorej podnikajú v mene skupiny DS Smith. 

4. Výrazy používané v tejto politike.  
Úplatok / úplatkárstvo 

Ponúkať, sľubovať alebo poskytnúť čokoľvek hodnotné na to, aby to 
nenáležite ovplyvnilo iného na získanie obchodných výhod pre DS Smith Group 
alebo získanie výhody pre jednotlivca; alebo 

Požadovať alebo akceptovať čokoľvek hodnotné ako odmenu alebo ako 
podnet na neoprávnené konanie v súvislosti s poskytnutím obchodu skupinou 

DS Smith. 
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Úplatky môžu zahŕňať peniaze, dary, pohostinnosť, výdavky, vzájomné 

zvýhodnenia, politické  alebo charitatívne príspevky, alebo priame alebo 
nepriame výhody alebo odmeny.  
Korupcia  

Popisuje akékoľvek nečestné správanie. Môže zahŕňať poskytovanie alebo 
prijímanie úplatkov, ale aj akýkoľvek podvodný akt alebo konanie spôsobom, 

ktorý kladie vaše záujmy v rozpore so záujmami DS Smith v priebehu 
zamestnania. 
Zamestnanci: 

Všetci zamestnanci vykonávajúci  povinnosti v mene DS Smith, či už 
zamestnaní priamo alebo nepriamo spoločnosťou  DS Smith.  

Platba za rýchle vybavenie  
Platby, ktoré sú požadované  zahraničnými vládnymi činiteľmi úradníkmi, aby 
urýchlili štandardné postupy štátnej správy , ako sú: 

Spracovanie licencií, povolení a ďalších oficiálnych dokumentov; 
Spracovanie dokumentov, vydávaných štátnymi orgánmi, ako sú víza 

a pracovné príkazy a povolenia; a 
Zabezpečenie služieb ako je policajná ochrana a výber pošty a doručenie 

Zahraniční verejní činitelia: 

Úradníci akéhokoľvek štátneho (vládneho) úradu alebo agentúry; úradníci 
akejkoľvek verejnej medzinárodnej organizácie (napríklad Organizácie 

Spojených národov); politické strany a hlavní predstavitelia strán; kandidáti 
na verejnú funkciu; vedúci pracovníci a zamestnanci spoločností vlastnených 
štátom  alebo 

štátom riadených spoločností (napríklad lekár v štátnej nemocnici); každý, kto 
koná v mene ktoréhokoľvek z týchto úradníkov; osoba, ktorá zastáva  

legislatívnu, administratívnu alebo súdnu funkciu. 
Tretia strana/strany  

Zahŕňa zástupcov, sprostredkovateľov, partnerov, konzultantov, investorov, 
partnerov spoločného podniku a ďalších zástupcov, ktorí vykonávajú služby v 
prospech spoločnosti DS Smith. 

5. Boj proti úplatkom a proti korupcii 
5.1. Skupina DS Smith (konajúca prostredníctvom svojich zamestnancov a 

tretích strán) nebude, či už priamo alebo nepriamo, platiť alebo prijímať žiadne 
úplatky. Neexistuje žiadna stanovená peňažná prahová hodnota, ktorá by 
definovala úplatok a preto, aby bol úplatok považovaný za trestný čin, 

postačuje ho ponúknuť. Táto zásada platí rovnako v Spojenom kráľovstve ako 
aj v zahraničí. 4 DS Smith Plc November 2011 

5.2. Skupina DS Smith nebude tolerovať, aby jej zamestnanci a / alebo tretie 
strany, boli zapojené do akejkoľvek úrovne korupcie alebo úplatkárstva. 
Všetky hlásené prípady skutočnej alebo domnelej korupcie alebo úplatkárstva 

budú okamžite a dôkladne preskúmané a náležite riešené. 
5.3. DS Smith Group, jej  zamestnanci a tretie  strany nesmú ponúkať, priamo 

alebo nepriamo prijímať, sľubovať, zaplatiť alebo povoliť úplatok akémukoľvek 
zahraničnému verejnému činiteľovi s úmyslom ovplyvniť ich v postavení 
zahraničných verejných činiteľov, bez ohľadu na to, či by bolo podľa 

zahraničnej jurisdikcie trestným činom pre samotného zamestnanca to, že 
prijal úplatok.  
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5.4. Zamestnanci a tretie strany sú povinní upozorniť na okolnosti, kedy sa 

domnievajú, že sa prejavuje, mohlo sa, prejavilo sa alebo mohlo sa prejaviť 
nevhodné správanie zo strany ostatných zamestnancov alebo tretích strán 
(vrátane externých kontaktov DS Smith Group) v súlade s touto politikou. 

Všetky záležitosti budú riešené dôverne a v prísnom súlade s podmienkami 
Zákona o verejnom záujme zverejňovania z roku 1998, ktorý chráni legitímne 

osobné záujmy zamestnancov a pracovníkov. 
Náležitá starostlivosť a tretie strany 
6.1. DS Smith Group môže byť zodpovedná aj za nepriame platby uskutočnené 

alebo ponúknuté ktorémukoľvek subjektu alebo osobe v jej mene treťou 
stranou. Pri práci s treťou stranou je nevyhnutné, aby sa náležite preverila jej 

minulosť, pozadie a povesť a aby sa pochopili akékoľvek možné riziká 
úplatkárstva a korupcie, ktoré môžu existovať. 
6.2  DS Smith Group má za to, že pred uzatvorením obchodných vzťahov, 

transakcií alebo projektov (ktoré na vylúčenie pochybností zahŕňajú tretie 
strany, spoločné podniky alebo nadobúdanie spoločnosti) sa vyžadujú 

predovšetkým oblasti náležitej starostlivosti a posúdenia rizík : 
6.2.1. Posúdenie rizika podvodu, úplatkárstva a korupcie súvisiaceho 
s krajinou, v ktorej sa má obchod uskutočniť; 

6.2.2. preskúmanie potenciálnych obchodných partnerov tretích strán; a 
6.2.3  preskúmanie navrhovaného projektu alebo obchodnej  transakcie s 

cieľom čo najviac identifikovať riziko možnej korupcie a úplatkárstva. 
6.3. Pri rokovaniach s tretími stranami je potrebné sledovať isté varovné 
signály, ktoré môžu byť predzvesťou možného porušenia zákonov o boji proti 

úplatkárstvu alebo proti korupcii, a ktoré zahŕňajú:  
6.3.1 Zahraničný  verejný  činiteľ  odporúča, aby si DS Smith najala špecifickú 

tretiu stranu; 
6.3.2. Navrhovaná odmena tretej strany, ktorá je zazmluvnená  skupinou DS 

Smith je neprimerane vysoká v porovnaní s trhovou sadzbou bez akéhokoľvek 
rozumného vysvetlenia; 5 DS Smith Plc November 2011 
6.3.3 Tretia strana, ktorá je zazmluvnená DS Smith Group, požaduje, aby 

platby: 
6.3.3.1 Boli vykonávané v oblasti tzv. „daňových rajov“; 

6.3.3.2 Boli vykonávané neznámej tretej strane; 
6.3.3.3 Boli rozdelené medzi viaceré účty; 
6.3.3.4  Boli vykonané na účet v inej krajine, ako je krajina, kde sa nachádza 

tretia strana, jej zástupca alebo v ktorej sa má uskutočniť obchod; alebo ak sú 
navrhnuté iné neobvyklé finančné opatrenia. 

 6.3.4.  Tretia strana, ktorú si chce DS Smith Group zazmluvniť, vykazuje 
nedostatok kvalifikácie a zamestnancov schopných zabezpečiť očakávané 
služby; 

6.3.5.  Tretia strana sa namiesto technických zručností a investovaného času 
výrazne spolieha na politické a vládne kontakty; 

6.3.6.  Na základe kontrolných referencií je zrejmé, že tretia strana má 
neprijateľnú povesť a nie je dobre známa v danom odvetví;  
6.3.7 Tretia strana, ktorú si chce DS Smith zazmluvniť, nebude súhlasiť 

s podmienkami vyžadujúcimi dodržiavanie protikorupčných zákonov; 
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 6.3.8. V krajine, v ktorej DS Smith Group podniká alebo sa snaží podnikať, je 

vysoké riziko korupcie; alebo 
6.3.9 Tá istá tretia strana je opakovane využívaná na podnikanie bez 
akéhokoľvek rozumného odôvodnenia pre jej opakované vymenovanie. 

6.4 Upozorňujeme, že sa jedná len o názorný výpočet a existujú ďalšie 
prípady, ktoré môžu signalizovať možné porušenie protikorupčných zákonov.  

6.6 V prípade zistenia varovného signálu, jeho existencia by mala byť 
okamžite oznámená hlavnému poradcovi skupiny a tajomníkovi spoločnosti, 
ktorý poradí, aké opatrenia je potrebné prijať.  

6.6 Ak nie je dohodnuté s hlavným poradcom skupiny a tajomníkom spoločnosti 
inak, ste povinní zabezpečiť, aby sa tretie strany zaviazali proti úplatkárstvu a 

korupcii vo forme uvedenej v Prílohe 1. 
7. Platby za rýchle vybavenie 
DS Smith Group zakazuje platby za rýchle vybavenie. Takéto platby zákony v 

mnohých jurisdikciách zakazujú. 
 7.2. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, či máte vykonať platbu, ktorá  by 

mohla predstavovať úplatok za za rýchle vybavenie, požiadajte o radu 
hlavného poradcu skupiny a tajomníka spoločnosti. 6 DS Smith Plc November 
2011  

8. Platba výdavkov, pohostinnosť a reprezentačné 
8.1. Platby za výdavky, pohostinnosť  alebo reprezentačné  zamestnancom, 

tretím stranám alebo investorom alebo iným osobám, musia byť v súlade so 
zásadami politiky darov a pohostinnosti spoločnosti DS Smith Group 
(http://rugweb/plc). 

8.2. Platby za výdavky,  pohostinnosť  alebo reprezentačné pre zahraničných 
verejných činiteľov sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu 

hlavného poradcu skupiny a tajomníka spoločnosti, ktorí určí, či navrhovaná 
platba je alebo nie je prípustná podľa platných právnych predpisov. 

Platbu za takéto výdavky, pohostinnosť  alebo reprezentačné možno vykonať 
len za určitých okolností, ako je cestovanie a ubytovanie, ktoré vznikli v 
súvislosti s primeranou a čestnou podporou predaja (reklamou, propagáciou 

spoločnosti),  ukážkou alebo popisom výrobkov alebo služieb, alebo plnením  
zmluvy so zahraničným verejným činiteľom alebo agentúrou.  

9. Politické a dobročinné príspevky 
 Všetky politické a charitatívne príspevky vykonané či už priamo alebo 
nepriamo, musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, musia byť 

zverejnené a nesmú byť vykonávané tak, aby nesprávne ovplyvnili prijímateľa 
alebo ako výmena za obchodnú výhodu.  Pred poskytnutím akéhokoľvek daru 

je nutné získať povolenie od hlavného poradcu skupiny a tajomníka 
spoločnosti. 
10. Evidencia 

 
10.1. Informácie týkajúce sa všetkých platieb vykonaných alebo prijatých 

spoločnosťou DS Smith Group musia byť presne zaznamenané v účtovných 
knihách a záznamoch spoločnosti DS Smith Group. 
10.2. Všetky výdavky a iné finančné transakcie musia byť schválené vedením. 

10.3. Nezverejnené alebo nezaznamenané finančné prostriedky nemôžu byť 
zriadené na akýkoľvek účel. 

http://rugweb/plc
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10.4. Peňažné prostriedky spoločnosti DS Smith Group nesmú byť uložené na 

osobnom účte alebo nepodnikateľskom účte. 
 
11.  Sankcie, výkon a tresty za nedodržanie predpisov 

11.1 DS Smith Group berie  korupciu a úplatkárstvo veľmi vážne. Po riadnom 
prešetrovaní, skupine DS Smith podnikne právne a/alebo disciplinárne 

opatrenia vo všetkých prípadoch, kde sa to považuje za vhodné. Porušenie 
týchto pravidiel môže viesť k potrebnému disciplinárnemu konaniu a to 
vrátane až ukončenia zamestnania. Keď je prípad postúpený polícii, DS Smith 

plne spolupracuje pri policajných vyšetrovaniach a môže to viesť až 
k trestnému stíhaniu páchateľa/páchateľov. 7 DS Smith Plc November 2011 

11.2 Pokuty za porušenie protiúplatkárskych a protikorupčných zákonov 
zahrňujú občianske aj trestné sankcie  nielen pre DS Smith, ale aj osobu, 
u ktorej sa zistilo, že spáchala trestný čin. Možné trestné sankcie sa budú líšiť 

v závislosti od jurisdikcií, ale zahŕňajú neobmedzenú výšku pokút (ktoré DS 
Smith nebude platiť za jednotlivcov ) a tresty odňatia slobody až do 10 rokov.  

12. Tréningy/Školenia 
12.1 Všetci zamestnanci sú povinní pravidelne absolvovať školenie, aby sa 
zabezpečilo, že budú schopní rozoznať typy korupcie a úplatkárstva, riziká 

zapojenia sa do korupčných aktivít a úplatkárstva, protikorupčnú 
a protiúplatkársku politiku DS Smith, možnosti hlásenia podozrivej korupcie 

a úplatkárstva. 
12.2. DS Smith zabezpečí školenie všetkým príslušným zamestnancom. Je 
povinnosťou tretej strany zabezpečiť, že budú mať prístup k vhodnému 

školeniu.  
13. Revízia 

13.1DS Smith Group preskúma a primerane upraví túto politiku vzhľadom na 
akékoľvek zmeny príslušných právnych predpisov. Očakáva  sa, že prvé 

preskúmanie tejto politiky sa uskutoční na konci roku 2014.  
 
14. Otázky a informácie  

14.1. V prípade akýchkoľvek otázok alebo ďalších informácií týkajúcich sa 
akéhokoľvek aspektu tejto politiky, kontaktujte prosím:  

14.1.1 Vášho manažéra;  
14.1.2. Hlavného poradcu skupiny a tajomníka spoločnosti, Matthewa Jowetta, 
ktorý bol vymenovaný za zodpovedného pracovníka pre úplatkárstvo 

a korupciu a zodpovedá za riadiaci tím pre korupčné a úplatkárske záležitosti 
a ktorý môže tiež poskytnúť zákony upravujúce korupciu a úplatkárstvo.  8 DS 

Smith Plc November 2011 
 
15. Často kladené otázky 

 Q: Ako zistím, či má daná krajina protiúplatkársky alebo protikorupčný zákon? 
A: Vždy sa uistite, že krajina má protiúplatkársky a protikorupčný zákon. 

Skutočne majú niektoré krajiny prísne tresty vrátane trestu smrti. Dohovor o 
boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných 
obchodných transakciách (Dohovor) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj (OECD) predstavuje najznámejšie usmernenia pre spoločnosti. 
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Samotný Dohovor stanovuje trestné štandardy úplatkárstva zahraničných 

verejných činiteľov. Krajiny, ktoré prijali Dohovor potom musia prijať vlastné 
právne predpisy, ktoré kriminalizujú úplatkárstvo zahraničných verejných 
činiteľov. Mnohé krajiny, štáty a samosprávy majú zavedené protiúplatkárske 

a protikorupčné zákony. Takýmto príslušným zákonom v Spojenom kráľovstve 
je napríklad zákon z roku 2010. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto 

zákonov sa môžete obrátiť na hlavného poradcu skupiny a tajomníka 
spoločnosti.  
Q: Kde nájdem informácie o úrovni korupcie v krajine?  

A: Jedným zo zdrojov je Transparency International  
(http://www.transparency.org), medzinárodná organizácia zameraná na boj 

proti korupcii. Transparency International každoročne publikuje Index 
vnímania korupcie, ktorý meria vnímanú úroveň korupcie v rôznych krajinách. 
Q: Ak určité protiúplatkárske alebo protikorupčné zákony dovoľujú 

platieb za urýchlenie, prečo ich DS Smith Group zakazuje? 
A: Takmer v každej jurisdikcii po celom svete, kde podniká DS Smith Group, 

miestny právny predpis zakazuje uľahčenie platieb. Okrem toho, že je to 
nelegálne, korupčné ponúkanie peňazí alebo čohokoľvek iného hodnotného za 
služby alebo ovplyvňovanie v  rozhodovaní  je neetické a v rozpore s dobrými 

obchodnými mravmi. Takéto správanie nekorešponduje so záväzkom DS 
Smith Group podnikať eticky a bezúhonne. 

Q: Môže DS Smith Group stále podnikať so subjektmi vlastnenými 
štátom? 
A: Áno. Protikorupčné a protiúplatkárske zákony nebránia DS Smith Group, 

aby vykonávala legitímne podnikanie s vládnymi subjektmi, vládou alebo 
zahraničnými verejnými činiteľmi. Avšak vždy by ste si mali byť vedomí 

možných varovných signálov alebo ukazovateľov smerujúcich ku korupcii 
a úplatkárstvu. Ak máte podozrenie alebo ste si vedomí korupcie alebo 

úplatkárstva, mali by ste okamžite kontaktovať hlavného poradcu skupiny 
a tajomníka spoločnosti. 9 DS Smith Plc November 2011 
Q: Mám si byť vedomý /máme si byť vedomí akýchkoľvek ďalších 

požiadaviek vyžadujúcich sa pri komunikácii s vládou Spojeného 
kráľovstva alebo zahraničnými verejnými činiteľmi? 

 A: Áno, existuje niekoľko požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na interakcie s 
vládnymi a zahraničnými verejnými činiteľmi vrátane požiadaviek týkajúcich sa 
zákazu poskytovania darov, jedál a / alebo zábavy pre vládnych alebo 

zahraničných verejných činiteľov a obmedzenia vzťahujúce sa na 
zverejňovanie politických príspevkov. Pred tým, ako budete kontaktovať 

vládnych alebo zahraničných verejných činiteľov by ste sa mali najprv obrátiť 
na  hlavného poradcu skupiny a tajomníka spoločnosti.  
Q: Čo sa stane, ak zamestnanec ponúkne úplatok vládnemu alebo 

zahraničnému verejnému činiteľovi, ale úplatok nakoniec nezaplatí? 
Môže byť aj toto považované za porušenie platných protiúplatkárskych 

a protikorupčných zákonov?  
A: Áno. Dokonca aj ponuka na poskytnutie niečoho vládnemu alebo 
zahraničnému verejnému činiteľovi výmenou za využitie ich postavenia pri 

ovplyvňovaní rozhodnutí – bez uskutočnenia reálnej platby – sa môže 
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považovať za porušenie platných protiúplatkárskych alebo protikorupčných 

zákonov.  
Q: Všimol som si minulý mesiac niektoré platby, ktoré sa mi zdali 
neobvyklé, ale po stručnom prekonzultovaní s ostatnými členmi tímu, 

som sa rozhodol nechať platby ísť bez ďalších otázok. Urobil som niečo 
zle? 

A: Prehliadanie, zlyhanie vo vyhľadávaní problémových informácií alebo 
výstražných signálov, môže byť chápané ako „súhlas alebo tichý súhlas“ 
a môže porušiť príslušné protiúplatkárske a protikorupčné zákony. Ak sa 

dozviete o pochybných platbách alebo ďalších výstražných signáloch alebo 
podozrivej aktivite, musíte okamžite kontaktovať   hlavného poradcu skupiny 

a tajomníka spoločnosti.  
Q: Aké sú sankcie za porušenie protiúplatkárskych a protikorupčných 
štatútov ako je Zákon o úplatkárstve Spojeného kráľovstva z roku 

2010 (the UK BRIBERY ACT  2010)? 
A: Porušenia protiúplatkárskych a protikorupčných štatútov môžu viesť 

k trestným sankciám ako pre jednotlivcov, tak aj pre spoločnosti. Môžu sa 
použiť aj iné sankcie, ako napríklad pozastavenie obchodovania s vládnymi 
alebo zahraničnými verejnými činiteľmi, zabránenie účasti na obchodovaní 

s cennými papiermi, vylúčenie z miestnej jurisdikcie a príslušné občianske 
a trestné sankcie. 10 DS Smith Plc November 2011 

 
 
Príloha  

Záväzok proti úplatkárstvu a korupčným praktikám  ( "Záväzok")   
Názov spoločnosti: [ ] („Dodávateľ“)  

1. Vzhľadom na pretrvávajúci obchodný vzťah medzi [Názov DS Smith podniku 
] ( "DS Smith") a dodávateľom, je dodávateľ povinný zabezpečiť, že jeho 

úradníci a zamestnanci musia: 

DS Smith ( a za týmto účelom sa Zákon o úplatkárstve z roku 2010 má 

považovať za platný bez ohľadu na to či je alebo nie je v účinnosti alebo bez 
ohľadu na to, či sa vzťahuje na dodávateľa alebo nie);  a 

  
verejným sektorom, neponúkne, nesľúbi, neposkytne  (alebo nesúhlasí s 
ponukou, prísľubom alebo poskytnutím) akejkoľvek finančnej alebo inej 

výhody v súvislosti so všetkými záležitosťami, ktoré sú predmetom dohody 
medzi spoločnosťou DS Smith a dodávateľom ("Dohoda“ ) a / alebo nezíska 

výhody pre spoločnosť DS Smith, ktoré by porušovali akékoľvek protikorupčné 
zákony platné pre dodávateľa alebo DS Smith ( a za týmto účelom sa Zákon 
o úplatkárstve z roku 2010 považuje za platný bez ohľadu na to či je, alebo nie 

je v účinnost alebo bez ohľadu na to či sa vzťahuje na dodávateľa alebo nie). 
 2. Ak sa dodávateľ dozvie o akomkoľvek porušení alebo podozrení z porušenia 

tohto záväzku, dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi spoločnosti DS 
Smith a spoločnosť DS Smith môže okamžite pozastaviť vykonávanie dohody 
prostredníctvom doručenia písomného oznámenia dodávateľovi, až do 

vyšetrenia tohto porušenia alebo podozrenia z porušenia. V prípade takéhoto 
vyšetrovania bude dodávateľ spolupracovať so spoločnosťou DS Smith 
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zabezpečením prístupu k zamestnancom dodávateľa, dokumentom 

a systémom. 
3. V prípade dokázania porušenia tohto záväzku zo strany dodávateľa, môže 
DS Smith okamžite ukončiť akúkoľvek alebo všetky dohody medzi 

dodávateľom a DS Smith, doručením písomného oznámenia dodávateľovi.  
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie dohody, v prípade akéhokoľvek 

rozporu medzi týmto záväzkom a ustanovením dohody, tento záväzok má 
vždy prednosť.  
Prijaté a odsúhlasené za a v mene dodávateľa:  

Podpis: 
Meno (tlačeným písmom): 

Titul /Názov : 
Dátum: 
11 DS Smith Plc November 2011 

 
Príloha 

Záväzok proti úplatkárstvu a korupčným praktikám  ( "Záväzok")  
Názov spoločnosti: [ ] („Obchodný zástupca/Sprostredkovateľ“)  
1. Vzhľadom na pretrvávajúci obchodný vzťah medzi [Názov DS Smith ] ( "DS 

Smith") a obchodným zástupcom/sprostredkovateľom,  je obchodný 
zástupca/sprostredkovateľ povinný zabezpečiť, že jeho úradníci a zamestnanci 

musia: 

zástupcu/sprostredkovateľa alebo DS Smith ( a za týmto účelom sa Zákon 

o úplatkárstve z roku 2010 považuje za platný bez ohľadu na to či je alebo nie 
je v účinnosti alebo bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na 

zástupcu/sprostredkovateľa alebo nie);a 
 

  
verejným sektorom, neponúkne, nesľúbi, neposkytne  (alebo nesúhlasí s 
ponukou, prísľubom alebo poskytnutím) akejkoľvek finančnej alebo inej 

výhody v súvislosti so všetkými záležitosťami, ktoré sú predmetom dohody 
medzi spoločnosťou DS Smith a dodávateľom ("Dohoda“ ) a / alebo nezíska 

výhody pre spoločnosť DS Smith, ktoré by porušovali akékoľvek protikorupčné 
zákony platné pre zástupcu/sprostredkovateľa alebo DS Smith ( a za týmto 
účelom sa Zákon o úplatkárstve z roku 2010 má považovať za platný bez 

ohľadu na to či je, alebo nie je v účinnosti alebo bez ohľadu na to či sa 
vzťahuje na zástupcu/sprostredkovateľa alebo nie). 

 2. Ak sa zástupca/sprostredkovateľ dozvie o akomkoľvek porušení alebo 
podozrení z porušenia tohto záväzku, zástupca/sprostredkovateľ túto 
skutočnosť bezodkladne oznámi spoločnosti DS Smith a spoločnosť DS Smith 

môže okamžite pozastaviť vykonávanie dohody prostredníctvom doručenia 
písomného oznámenia zástupcovi/sprostredkovateľovi, až do vyšetrenia tohto 

porušenia alebo podozrenia z porušenia. V prípade takéhoto vyšetrovania bude 
zástupca/sprostredkovateľ spolupracovať so spoločnosťou DS Smith 
zabezpečením prístupu k zamestnancom dodávateľa, dokumentom 

a systémom. 
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3. V prípade dokázania porušenia tohto záväzku zo strany 

zástupcu/sprostredkovateľa, môže DS Smith okamžite ukončiť akúkoľvek alebo 
všetky dohody medzi zástupcom/sprostredkovateľom a DS Smith, doručením 
písomného oznámenia zástupcovi/sprostredkovateľovi.  

4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie dohody, v prípade akéhokoľvek 
rozporu medzi týmto záväzkom a ustanovením dohody, tento záväzok má 

vždy prednosť.  
Prijaté a odsúhlasené za a v mene zástupcu/sprostredkovateľa:  
Podpis: 

Meno (tlačeným písmom): 
Titul /Názov : 

Dátum: 
 
 

 
 


