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Působnost

Tyto antimonopolní zásady a zásady 
čestné hospodářské soutěže (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 se zavazuje nakupovat 
a prodávat výrobky a služby na základě 
ceny, kvality, podmínek a servisu. 
Společnost jedná v souladu se všemi 
antimonopolními zákony a zákony 
pro ochranu hospodářské soutěže 
a neuzavírá žádné dohody s cílem 
získat nepatřičnou výhodu. Podvodné 
jednání a jednání v rozporu s pravidly 
hospodářské soutěže nebude nikdy 
tolerováno. Mezi zakázaná jednání patří 
mimo jiné fixace cen, rozdělování trhů, 
monopolizace, dohody o vázaném 
nákupu, bojkoty a reciproční plnění.

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.”

3. Zakázané jednání
3.1. Nepodílíme se na nezákonné 
fixaci cen: Společnost nejedná  
o záležitostech týkajících se cen  
nebo o úvěrových zásadách  
s žádným konkurentem. Za omezených 
okolností a výhradně v souvislosti  
s poskytováním služeb konkurentovi 
jako zákazníkovi nebo s přijímáním 
služeb od takového konkurenta jako 
dodavatele může společnost sdělovat 
informace o cenách nebo úvěrech, 
které platí pro specifickou transakci 
a jsou v souladu s obvyklými tržními 
podmínkami.

3.2.  Nepodílíme se na rozdělování 
trhů nebo zákazníků: Společnost se 
nesmí s konkurenty dohodnout na 
rozdělení trhů nebo zákazníků podle 
území nebo segmentu trhu,  
ani takové rozdělení koordinovat,  
a to včetně dohod o nesoutěžení  
o konkrétně jmenované zákazníky  
nebo konkrétní nabídky.

 3.3.  Nepodílíme se na 
monopolizaci: Společnost se nezapojí 
do žádné činnosti, která nepřiměřeně 
omezuje hospodářskou soutěž tím, že 
jí dává monopolní postavení, jako je 
například jakákoli činnost omezující 
schopnost jiných společností 
konkurovat, pokud činnost nespočívá 
pouze v soutěži na základě nižších 
cen, lepších výrobků nebo lepších 
služeb. Společnost se musí vyvarovat 
veškerého jednání, které lze označit 
jako „predátorské“, jako je stanovení 

velmi nízkých cen za služby (pod 
úrovní mezních nákladů) za účelem 
vytlačení konkurenta.

3.4.  Neuzavíráme dohody  
o vázaném nákupu: Společnost 
nesmí nabízet, zvažovat ani souhlasit 
s žádnou dohodou o podmínkách 
prodeje jednoho výrobku nebo 
služby na základě souhlasu zákazníka 
s nákupem jiného výrobku nebo 
služby od prodávajícího („dohody  
o vázaném nákupu“). Společnost 
nikdy nebude naznačovat zákazníkovi, 
že nákup některého z výrobků nebo 
služeb společnosti je podmíněn 
nákupem jiného výrobku nebo 
služby společnosti nebo omezením 
zakazujícím zákazníkovi jednat  
s konkurenty společnosti.

Zakázané dohody o vázaném nákupu 
nezahrnují dohody o sdružených 
cenách, kdy společnost prodává 
kombinaci výrobků nebo služeb se 
slevou. Společnost nesmí používat 
dohody o sdružených cenách 
způsobem, který omezuje schopnost 
ostatních soutěžit na trhu, například 
stanovovat ceny sdružených služeb 
pod úrovní souhrnné ceny služeb.

3.5. Neúčastníme se bojkotů: 
Společnost se nebude účastnit 
žádných dohod omezujících 
obchodování s určitou stranou. 
Společnost nebude koordinovat 
postup s konkurentem při 
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rozhodování o tom, s kým bude  
nebo nebude obchodovat.

3.6.  Nepřistupujeme na reciproční 
plnění: Společnost nesmí využívat své 
tržní síly k vyžadování nebo jinému 
nucení dodavatelů nebo jiných třetích 
stran k nákupu zboží nebo služeb od 
společnosti GXO výhradně na základě 
skutečnosti, že je společnost GXO 
zákazníkem této strany.

 4. Zakázané dohody a jednání
Společnost nebude jednat nebo 
spolupracovat, ani neformálně,  
s konkurentem v záležitosti 
neveřejných informací týkajících  
se následujících témat:

•  náklady, zisková rozpětí, 
předpovědi či objemy výroby 
nebo prodeje,

•  cenotvorba nebo marketingové 
strategie, včetně cen, které 
některá ze společností plánuje 
účtovat svým zákazníkům,

•  načasování, metoda nebo výše 
zvýšení cen,

•  podmínky prodeje nebo dodávky, 
které bude některá ze společností 
nabízet zákazníkům,

•  plány nebo strategie konkurenční 
nabídky, včetně nabídek 
specifickým zákazníkům,

•  kategorie zákazníků, trhů nebo 
prodejních teritorií,

•  distribuční postupy nebo  
využívání kapacit.

5. Jednání vyžadující dodatečnou 
kontrolu
5.1. Jednání s konkurenty: Společnost 
by se měla zdržet vstupu do jakéhokoli 
obchodního sdružení nebo účasti na 
schůzích obchodních sdružení, pokud 
z toho neplynou jasné obchodní 
výhody a pokud obchodní sdružení 
nemá a nevyužívá služeb kompetentní 
antimonopolního poradce. Společnost 
se nesmí účastnit žádných nevhodných 
diskuzí na schůzích obchodních sdružení,  
a pokud je jim přítomna, musí se od 
účasti distancovat.

5.2. Společné podniky a jiné obchodní 
dohody: Oddělení pro zajištění eticky a 
souladu (Ethics and Compliance Office) 
musí schválit veškeré společné podniky 

a marketing, nákup nebo podobné 
smlouvy o spolupráci s konkurenty.

5.3. Záležitosti ve vztahu k cenotvorbě 
s dodavateli a odběrateli: Je možné, 
že se společnost bude potřebovat 
dohodnout s dodavateli a zákazníky, 
nebo s nimi spolupracovat, aby 
dodržela regionální zákony týkající se 
cenotvorby, jako jsou zákony zakazující 
minimální ceny pro další prodej nebo 
účtování různých cen zákazníkům za 
stejný výrobek nebo službu. Společnost 
tak může činit pouze když to schválí 
Oddělení pro zajištění etiky a souladu 
(Ethics and Compliance Office).

5.4. Získávání informací  
o konkurenci: Informace o konkurenci 
smí společnost shromažďovat pouze 
legálními a legitimními prostředky.

 6. Oznamování
Všechny osoby, na něž se vztahují 
tyto zásady, musí neprodleně nahlásit 
jakékoli pochybení nebo potenciální 
porušení těchto zásad a/nebo 
platných antimonopolních 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.
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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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