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Působnost

Tyto zásady boje proti korupci (dále 
jen „zásady“) platí pro společnost 
GXO Logistics, Inc., včetně všech jejích 
dceřiných společností, divizí a dalších 
provozních jednotek (dále společně jen 

„GXO“ nebo „společnost“). Požadavky 
upravené těmito zásadami se vztahují 
na všechny ředitele, vedoucí pracovníky 
a zaměstnance společnosti GXO, jakož 
i třetí strany jednající jejím jménem. 
Tyto osoby zároveň odpovídají za 
jejich dodržování. Pojem „společnost“ 
používaný v těchto zásadách zahrnuje 
všechny osoby a subjekty, na něž se tyto 
zásady vztahují.

1. Přehled
Společnost GXO si cení své dobré 
pověsti, bezúhonnosti a skutečnosti, že 
zakázky získává na základě svých kvalit. 
Nepřipouštíme ani se nepodílíme na 
úplatkářství nebo korupci jakéhokoli 
druhu. To znamená, že neprovádíme 
platby ani nenabízíme nic jiného 
hodnotného za účelem nevhodného 
ovlivnění jakékoli obchodní záležitost 
nebo úředního rozhodnutí.

Máme zavedeny kontroly pro 
odhalování a prevenci úplatkářství 
a korupce. Jednáme v souladu se 
všemi platnými protikorupčními 
zákony, včetně Zákona o zahraničních 
korupčních praktikách platného v USA 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), 
britského Zákona proti úplatkářství 
(tzv. Bribery Act), francouzského 
zákona „Sapin II“ č. 2016-1691  
a dalších platných místních zákonů.

2. Definice
2.1. Společnost: Společnost GXO 
Logistics ve všech svých obchodních 
formách, zaměstnanci společnosti 

GXO a všechny další strany, jak jsou 
definovány v bodě „Působnost.”

2.2. Cokoliv hodnotného: Jakákoli 
hotovost (nebo její ekvivalent, např. 
dárkové karty), dar, cesta, pohoštění, 
charitativní příspěvek, zaměstnání, 
půjčka nebo jiný prospěch. Pojem 

„cokoli hodnotného“ je třeba chápat 
široce, neexistuje žádná prahová částka 
ani žádná výjimka pro „drobné“ platby.

2.3. Přímo nebo nepřímo: Přímé 
jednání akce je zaměřeno na 
konkrétní osobu nebo subjekt, 
nepřímé jednání je zaměřeno na 
stranu spojenou s konkrétní osobou 
nebo subjektem. Jestliže má 
společnost zakázáno vykonávat něco 
přímo, nesmí to provádět ani nepřímo. 
Pokud je například zakázáno provádět 
nepatřičné platby určité osobě (přímý 
prospěch), společnost nesmí provést 
stejnou platbu někomu jinému  
s úmyslem získat prospěch nebo 
přízeň osoby, na kterou se zákaz 
vztahuje (nepřímý prospěch).

 Jako další příklad lze uvést, že jestliže 
má společnost zakázáno poskytnout 
dar zaměstnanci státem vlastněného 
podniku (přímý prospěch), společnost 
nesmí namísto toho poskytnout dar 
rodinnému příslušníkovi této osoby ani 
charitativní organizaci osoby, na kterou 
se zákaz vztahuje (nepřímý prospěch).

2.4. Státní úředník: Jakákoli osoba, 
bez ohledu na pozici, pracující pro stát 
nebo státem řízený subjekt či podnik, 
včetně subjektů, jako je státem vlastněný 
letecký přepravce, námořní přepravce 
nebo poskytovatel dodávek vody  
a energií. Patří sem rovněž veškeré 
osoby a subjekty jednající jménem státu 
nebo subjektu řízeného státem, veřejné 

mezinárodní organizace, politické strany 
nebo kandidáti na politickou funkci. 
Státní úředníci nejsou omezeni na 
vysoce postavené pracovníky – patří sem 
i zaměstnanci na nižších pozicích  
s minimální odpovědností.

2.5. Soukromá strana: Jakákoli osoba 
nebo subjekt, který není státním 
úředníkem, například komerční 
zákazník, dodavatel nebo konkurent.

3. Standardy chování
3.1. Neprovádíme platby státním 
úředníkům: Společnost nebude přímo 
ani nepřímo platit, nabízet platbu nebo 
schvalovat platbu čehokoli hodnotného 
státnímu úředníkovi. Tento zákaz 
zahrnuje platby k usnadnění řízení, 
což jsou platby prováděné za účelem 
usnadnění nebo „podmazání“  
běžných úředních úkonů, jako je 
udělení licence, celní odbavení  
nebo vyřízení dokumentů.

3.2. Neposkytujeme platby 
soukromým stranám s cílem 
nepatřičně ovlivnit obchodní 
záležitosti: Společnost nebude  
přímo ani nepřímo platit, nabízet 
platbu nebo schvalovat platbu 
čehokoli hodnotného soukromé 
straně za účelem získání nepatřičné 
obchodní výhody. Za určitých 
okolností může být přijatelné, když 
společnost poskytne základní 
propagační předměty nebo 
pohoštění soukromé straně. Takové 
položky nebo pohoštění musí být 
poskytnuty v souladu s pravidly 
společnosti o darech a pohoštění,  
jak je vymezeno v Kodexu obchodní  
etiky společnosti.

3.3. Osobní bezpečnost je pro nás 
prioritou: Pokud se ocitnete v situaci, 
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kdy je od vás požadována platba 
za cenu vaší osobní bezpečnosti, 
například pokud jste zadrženi a je vám 
vyhrožováno, že vám bude ublíženo, 
pokud nezaplatíte, je přípustné 
platbu učinit a uchýlit se na bezpečné 
místo. Jakmile dorazíte na bezpečné 
místo, musíte o situaci neprodleně 
informovat Oddělení pro zajištění etiky 
a souladu (Ethics and Compliance 
Office) a uvést zaplacenou částku  
a související okolnosti.

3.4. Nepožadujeme ani nepřijímáme 
výhody, které by mohly ovlivnit naši 
objektivitu: Společnost nebude 
přímo ani nepřímo požadovat ani 
přijímat nic hodnotného od žádné 
osoby nebo subjektu za účelem 
poskytnutí nepatřičné obchodní 
výhody. Zaměstnanci společnosti 
mohou od obchodních partnerů 
přijímat základní pohoštění nebo 
propagační předměty, ale musí tak 
činit v souladu s pravidly společnosti 
týkajícími se darů a pohoštění, jak je 
vymezeno v Kodexu obchodní etiky.

3.5. Neposkytujeme příspěvky na 
charitu ani příspěvky politickým 
subjektům s cílem ovlivnit jakoukoli 
obchodní nebo státní záležitost: 
Společnost nebude přímo ani 
nepřímo poskytovat žádné finanční 
prostředky ani majetek společnosti 
žádné politické straně, kandidátovi či 
charitativní organizaci bez písemného 
schválení ze strany Oddělení pro 
zajištění etiky a souladu (Ethics and 

Compliance Office). Zaměstnanci 
společnosti zapojení do činností 
v oblasti státních zakázek dále 
nesmí poskytovat žádné soukromé 
příspěvky politickým subjektům  
v souvislosti se státními zakázkami 
bez získání předchozího souhlasu 
Oddělení pro zajištění etiky a souladu.

3.6 . Vedeme přesné účetnictví 
a výkazy: Společnost si zakládá 
na pravosti a přesnosti informací 
zaznamenaných ve svých účetních 
záznamech. Je zásadně důležité, 
aby naše účetní záznamy byly 
vedeny úplným, jasným, čestným 
a přesným způsobem. Veškeré 
obchodní transakce musí být řádně 
zaznamenány v našem účetnictví 
v souladu se zavedenými postupy, 
auditorskými standardy a všeobecně 
uznávanými účetními zásadami.

Společnost rovněž udržuje systém 
vnitřních účetních kontrol, aby zajistila 
řádné schvalování obchodních 
transakcí a vedení přesných záznamů. 
Tyto kontroly jsou navrženy tak, aby 
zajistily přesné vykazování a umožnily 
nám předcházet nesprávným platbám 
a odhalovat je.

4. Uplatňování due diligence vůči 
třetím stranám
Třetí strany, které jednají jménem 
společnosti, včetně určitých 
dodavatelů, prodejců, poradců, 
agentů, makléřů a dopravců, mohou 
představovat významné riziko 

v oblasti dodržování předpisů. 
Podnikáme kroky k zajištění toho, 
aby třetí strany, které jednají naším 
jménem, sdílely náš závazek  
k poctivosti a k podnikání  
bez korupce.

Při spolupráci se třetími stranami 
musí společnost před proplacením 
jakýchkoli výdajů za třetí stranu 
zkontrolovat řádně doložené 
podklady, ověřit neobvyklé nebo 
nepřiměřené výdaje vynaložené 
třetí stranou a odmítnout proplacení 
výdajů, které se jeví jako nepatřičné 
nebo sporné.

Jakékoli povědomí či podezření na 
nepatřičné činnosti třetí strany, včetně 
možného poskytnutí úplatku, je nutno 
ihned nahlásit Oddělení pro zajištění 
etiky a souladu. Mezi podezřelé 
činnosti mohou patřit žádosti o:

•  vysoké provize, předem hrazené 
provize nebo přeplatky,

•  platby na účty mimo zemi, kde má 
třetí strana sídlo centrály,

•  platby na účty vedené na jméno 
jiných stran,

•  platby, které jsou fakturovány  
bez podpůrné dokumentace  
a odůvodnění,
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•  platby, když příslušné poskytnuté 
služby nelze jasně identifikovat,

•  platby, které mají být provedeny 
ve prospěch fyzické osoby, nebo 
smlouvy, které mají být uzavřeny  
s fyzickou osobou,

•  žádosti zákazníka o to, aby byla 
do transakce zahrnuta třetí strana, 
zejména když není jasné, jaká 
bude specifická role této třetí 
strany,

•  nadměrné slevy nebo rabaty,

•  hotovostní platby jakéhokoli  
druhu nebo

•  jakékoli jiné platby či benefity, 
které nejsou plně a přesně 
zachyceny v účetnictví a výkazech 
společnosti.

Existuje-li podezření, že třetí strana 
jedná nepatřičným způsobem, 
veškeré činnosti s touto třetí stranou 
a veškeré platby této třetí straně je 
nutno neprodleně zastavit, dokud 
Oddělení pro zajištění etiky a souladu 
nevydá pokyn, jak postupovat.

5. Program dodržování 
protikorupčních předpisů
Společnost vypracuje a bude 
udržovat program dodržování 
předpisů, jehož cílem je předcházet 
korupci a souvisejícím nevhodným 
činnostem, odhalovat je a řešit je.

6. Oznamování
Všechny osoby, na něž se vztahují 
tyto zásady, musí neprodleně nahlásit 
jakékoli pochybení nebo potenciální 
porušení těchto zásad a/nebo 
platných protikorupčních zákonů. 
Společnost GXO nepřipouští žádné 
odvetné jednání vůči osobě, která 
v dobré víře nahlásila jakékoli obavy, 
pochybení nebo potenciální porušení 
zásad společnosti či platných zákonů.

Své obavy můžete nahlásit přímo 
Oddělení pro zajištění etiky a souladu 
(Ethics and Compliance Office) na 
adrese ethics@gxo.com. Můžete 
také navštívit naši webovou stránku 
věnovanou etickým otázkám na adrese 
https://ethics.gxo.com, kde najdete další 
alternativy, jak nahlásit své obavy. Své 
obavy můžete také nahlásit anonymně, 
pokud to nezakazují platné místní 
zákony. Další informace o možnostech 
nahlášení svých obav naleznete  
v Kodexu obchodní etiky společnosti.

Další informace a pokyny k těmto 
zásadám vám na vyžádání poskytne 
Oddělení pro zajištění etiky a souladu 
(Ethics & Compliance Office) na 
adrese ethics@gxo.com.

7. Výjimky
Veškeré výjimky a odchylky od těchto 
zásad musí písemně schválit hlavní 
ředitel pro oblast zajištění souladu 
(Chief Compliance Officer).

8. Nedodržení zásad
Nedodržení těchto zásad by mohlo 
mít pro společnost i zúčastněné 
osoby závažné důsledky, včetně 
občanskoprávního nebo trestního 
stíhání, pokut a možného odnětí 
svobody. Porušení těchto zásad může 
rovněž vést k závažným disciplinárním 
opatřením, včetně ukončení 
pracovního poměru.
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