
 

Zásady hloubkové kontroly třetích stran (3PDD)  
 

 
 

 
Co jsou zásady hloubkové kontroly třetích stran (3PDD, third party due diligence)? 
 
Tyto zásady 3PDD nastiňují požadavky a procesy, které je třeba dodržovat, aby společnost GXO mohla 
spolupracovat s obchodními partnery z řad třetích stran. Zásady stanoví naše závazky k navazování 
dlouhodobých partnerství, která jsou postavena na pevných základech a chrání společnost před 
zbytečnými riziky, zejména v oblastech úplatkářství a korupce, sankcí a obchodních omezení, praní 
špinavých peněz a lidských práv.   
 
Proč potřebujeme tyto zásady 3PDD? 
 
Společnost GXO se zavázala dodržovat své hodnoty a pracovat v souladu se všemi platnými 
zákony a hodlá spolupracovat pouze se třetími stranami, které tento závazek sdílejí.   Podle 
zákonů mnoha jurisdikcí, v nichž působíme, včetně mimo jiné amerického zákona o zahraničních 
korupčních praktikách (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) a amerických pokynů pro ukládání trestů, 
britského zákona o úplatkářství a francouzských zákonů Sapin ii a o povinnosti bdělosti, jsme dále 
povinni zavést důkladný program hloubkové kontroly třetích stran.   
 
Na koho mají tyto zásady dopad? 
 
Společnost GXO: Všichni zaměstnanci společnosti GXO musí zajistit, aby třetí strany, se kterými 
spolupracujeme, dodržovaly náš Kodex obchodní etiky a související zásady hloubkové kontroly třetích 
stran.  Obchodní funkce, které mají konkrétní odpovědnost za přijímání dodavatelů a zákazníků a/nebo 
za průběžný vztah se třetí stranou, však musí zajistit, aby byly provedeny postupy hloubkové kontroly 
podle požadavků těchto zásad.  
 
 
Obchodní partneři:  Zásady uplatňují u obchodních partnerů přístup založený na riziku.  Všechny třetí 
strany musí projít standardní úrovní hloubkové kontroly, která zahrnuje prověřování omezených stran 
(RPS, Restricted Party Screening), zatímco třetí strany, které působí v jurisdikcích nebo odvětvích s 
vyšším rizikem (tzv. „dotčené strany“), budou podléhat rozšířené hloubkové kontrole.  
 
 
Co musíte udělat? 
 
Klíčovou podstatou zásad 3PDD je „poznat svého partnera“.  To znamená podniknout příslušné kroky 
k zdokumentování klíčových informací o stávajících nebo potenciálních obchodních partnerech 
společnosti GXO a provést určité prověřovací postupy.  Tento proces musí být dokončen u všech 
nových třetích stran předtím, než mohou se společností GXO spolupracovat.  Tento proces je 
třeba opakovat každé tři roky pro dotčené strany a každých pět let pro všechny ostatní třetí strany. 
 



 

U všech třetích stran musí obchodní jednotka provést alespoň „standardní“ posouzení 
hloubkové kontroly.  Pokud je třetí strana označena jako „dotčená strana“, musí být provedeno 
také rozšířené posouzení hloubkové kontroly. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dodržování těchto zásad 
 
Dodržování těchto zásad budou sledovat týmy pro etiku, dodržování předpisů a interní audit.  
Nedodržení těchto zásad může mít pro společnost závažné právní, reputační, finanční a provozní 
důsledky a pro zaměstnance může znamenat disciplinární postih včetně výpovědi.   
 
Společnost GXO podporuje kulturu otevřenosti a transparentnosti, v níž může kdokoli vznést dotazy 
nebo připomínky bez obav z odplaty.  Zaměstnanci, kteří mají dotazy nebo obavy týkající se dodržování 
těchto zásad, by se měli obrátit na tým pro etiku a dodržování předpisů na adrese ethics@gxo.com 
nebo prostřednictvím kterékoli z našich interních možností hlášení dostupných na adrese 
https://ethics.gxo.com.  
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Rozšířená hloubková kontrola a „dotčené strany“  
 

Dotčené strany 
 
Celní zástupci 
 

 
Jakákoli společnost nebo osoba najatá společností GXO za 
účelem poskytování celních zprostředkovatelských služeb 
jménem společnosti GXO nebo jejích zákazníků. 
 

Subjekty zajišťující přepravu 
nákladu 
 

Jakákoli společnost nebo osoba najatá společností GXO k 
poskytování celních spedičních služeb jménem společnosti 
GXO nebo jejích zákazníků. 
 

Obchodní zástupci 
 

Jakákoli společnost nebo osoba najatá společností GXO jako 
nezávislý dodavatel za účelem poskytování pomoci s 
prodejem nebo marketingem společnosti GXO. 
 

Dopravní subdodavatelé 
 

Jakákoli společnost nebo osoba najatá společností GXO k 
poskytování přepravních služeb.  
 

Agentury zajišťující pracovníky 
na dobu určitou  
 

Jakákoli společnost nebo osoba najatá společností GXO za 
účelem poskytnutí dočasných pracovních sil.  
 

Pronajímatelé / developeři Pokud byl pronajímatel / developer určen zákazníkem. 
 

Vládní konzultanti  
 

Kteří poskytují regulační, lobbistické nebo advokační služby 
a kteří budou komunikovat s vládními úředníky za účelem 
získání licence, regulační výhody nebo jiného schválení či 
výhody od vlády pro společnost GXO nebo její zákazníky. 
 

Partneři ve společném podniku 
 

Jakákoli společnost nebo osoba, se kterou společnost GXO 
uzavře společný podnik nebo podobné právní ujednání za 
účelem realizace společného obchodního podniku. 
 

Zákazníci/dodavatelé Nacházejí se v zeměpisných oblastech s indexem vnímání 
korupce (CPI) 50 nebo méně bodů, který naleznete zde CPI 
chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Partneři v rámci zóny volného 
obchodu nebo celního skladu 

Každý zákazník, pro kterého budeme poskytovat nebo 
provozovat zónu volného obchodu nebo celní sklad. 

Cateringové, úklidové nebo 
stavební firmy 

Jakákoli společnost nebo osoba poskytující služby 
společnosti GXO v těchto odvětvích. 

 
Po identifikaci dotčené strany musí být zahájeno posouzení rozšířené hloubkové kontroly. Tato 
rozšířená hloubková kontrola se provádí v systému 319, který je přístupný ZDE.  Systém 319 
vygeneruje dotazník, který bude muset třetí strana vyplnit, načež bude třetí strana buď schválena, 
odmítnuta, nebo budou vyžádány další informace. Kroky pro standardní a rozšířenou hloubkovou 
kontrolu jsou uvedeny v příloze č. 3. 
 
Třetí strany registrované v systému 319 podléhají průběžnému sledování, které zachytí jakékoli 
nepříznivé změny v jejich záznamech a informuje tým pro etiku a dodržování předpisů.  Stejně tak 
pokud společnost GXO obdrží nepříznivé informace spojené s třetí stranou, musí je předat týmu pro 
etiku a dodržování předpisů.  Tým pro etiku a dodržování předpisů provede nezbytné kontroly, aby se 
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https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

ujistil, že společnost GXO chce v obchodním vztahu pokračovat.  V obou případech to může vyžadovat 
přehodnocení původního hodnocení rizikovosti třetí strany a v případě potřeby provedení dalších 
postupů hloubkové kontroly. 
 
Příloha č.1:  Požadavky na hloubkovou kontrolu 
 
  

 RIZIKO 
 Všechny třetí strany   Dotčené strany úrovně 1   Dotčené strany úrovně 2 

           

     Obchodní zástupci   Obchodní zástupci 

     Dopravní subdodavatelé   Dopravní subdodavatelé 

     

Agentury zajišťující 
pracovníky na dobu 

určitou   

Agentury zajišťující 
pracovníky na dobu 

určitou 

 Všechny třetí strany   Celní zástupci   Celní zástupci 

     Státní orgány   Státní orgány 

     Vládní konzultanti   Vládní konzultanti 

     Pronajímatelé   Pronajímatelé 

     

Partneři v rámci zóny 
volného obchodu nebo 

celního skladu   

Partneři v rámci zóny 
volného obchodu nebo 

celního skladu 

     
Cateringové, úklidové 
nebo stavební firmy   

Cateringové, úklidové 
nebo stavební firmy 

     
Partneři ve společném 

podniku   
Partneři ve společném 

podniku 

     
Subjekty zajišťující 
přepravu nákladu   

Subjekty zajišťující 
přepravu nákladu 

Standardní postupy 
hloubkové kontroly 

Ano   Ano   Ano 

Vyžaduje se rozšířená 
hloubková kontrola? 

Ne   Ano   
Ano a další vyšetřovací 

analýza 

Kdo to může schválit? 
Obchodní jednotka 

společnosti GXO 
  

Obchodní jednotka 
společnosti GXO a tým pro 

dodržování předpisů 
  

Výkonná úroveň - 
obchodní jednotka 

společnosti GXO a tým pro 
dodržování předpisů, 

představenstvo 
společnosti GXO (podle 

potřeby) 

Frekvence přezkumu 
hloubkové kontroly 

5 let   3 roky   3 roky 

Uchovávání záznamů 
5 let po ukončení 

obchodního vztahu 
  

5 let po ukončení 
obchodního vztahu 

  

5 let po ukončení 
obchodního vztahu 

  V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se obraťte na: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PŘÍLOHA č. II  
 

Proces 3PDD  
 
 

 
 
  



 

 
Příloha č. III – Pokyny pro standardní a rozšířenou hloubkovou kontrolu v systému 319 

 
 
Chcete-li zahájit proces, klikněte ZDE. 
 
 
Vyberte jazyk 
 

 
 
Klikněte na „GXO Employee (Zaměstnanec společnosti GXO)“  
 

 
 
 
 
Pokud systém používáte poprvé, musíte se zaregistrovat kliknutím na odkaz „Register (Registrovat)“. 

 
 
 

https://319gxo.com/


 

Vyplňte informační pole na obrazovce.  Klikněte na tlačítko „Submit (Odeslat)” 

 
 
 
 
Obdržíte e-mail s potvrzením aktivace vašeho profilu v systému 319.  E-mail bude vypadat, že byl odeslán 
oddělením pro etiku (GXO Ethics), a pro aktivaci účtu je třeba kliknout na odkaz. 
 

 
 
Pokud jste již zaregistrováni v systému 319 nebo po dokončení registrace klikněte na tlačítko „Single Sign On 
(SSO) Login (Přihlášení pomocí jednotného přihlášení (SSO))“  
 



 

 
 

 
Standardní proces hloubkové kontroly v systému 319 
 
Pokud třetí strana není typem uvedeným v seznamu dotčených stran, klikněte na „Restricted Parties Screen 
(RPS) (Prověřování omezených stran)“.  Vezměte prosím na vědomí, že prověřování omezených stran je 
pouze jednou ze součástí procesu standardní hloubkové kontroly.  V rámci postupů při zakládání nové 
společnosti by bylo třeba ještě shromáždit a zkontrolovat registraci, pojištění společnosti a další její 
záznamy. 
 

 
 
 
Kliknutím na příslušnou volbu vyberte typ třetí strany. 
 



 

 
 
Vyplňte všechna uvedená pole, včetně právního názvu třetí strany, kterou prověřujete, země, ve které se třetí 
strana nachází, a výběru příslušného typu třetí strany.  Pole pro město, stát a poštovní směrovací číslo by měla 
být vyplněna, pokud máte tyto informace k dispozici.  Klikněte na tlačítko „Submit (Odeslat)”. 
 
Například v poli Název společnosti: 
 

• Zadejte AMC Cold Transport S.R.L 
o Nezadávejte AMC 
o Nezadávejte AMC Transport 
o Nezadávejte AMCCT 

 
 

 
 
 
Pokud je název třetí strany podobný názvu, který již byl prověřen, systém to rozpozná a požádá vás o 
potvrzení, zda se jedná o duplicitní nebo novou třetí stranu.  Pokud se jedná o duplikát, nepokračujte v 
prověřování a klikněte na tlačítko „Cancel (Zrušit)“.  Pokud se jedná o novou, jinou třetí stranu, klikněte na 
„Proceed with Screen (Pokračovat v prověřování)“.  
 



 

  
 
Systém 319 provede kontrolu podle různých seznamů sankcí a nabídne jeden ze dvou výsledků.  Zelené 
zaškrtnutí bude znamenat, že můžete s třetí stranou pokračovat.  Červené „X“ bude znamenat, že další kroky 
provede tým pro etiku a dodržování předpisů. 
 

 

 
 



 

Rozšířená hloubková kontrola 

 
Tento oddíl obsahuje podrobnosti o procesu rozšířené hloubkové kontroly a měl by být dodržován u všech 
dotčených stran. 
 
 
Klikněte na „3rd Party Due Diligence (3PDD) (hloubková kontrola třetích stran)” 
 

 
 
Klikněte na „Evaluate a New Third-Party (Posoudit novou třetí stranu)“ 
 

 
 
 
UPOZORNĚNÍ:  Všechna pole a otázky v BJS musí být vyplněny podle vašeho nejlepšího vědomí.  Jakékoli pole 
a otázka s hvězdičkou (*) musí být vyplněny, aby systém podání přijal.  Otázky, které zodpovíte v BJS, určují 
úroveň rizika spojeného s třetí stranou. 
 
Zadejte název třetí strany, místo, jméno a příjmení kontaktní osoby a e-mailovou adresu, na kterou bude 
dotazník digitálně zaslán.  Název společnosti třetí strany musí odpovídat právnímu názvu.    Místo by mělo být 
zemí, ve které bude třetí strana poskytovat zboží a služby společnosti GXO.  Klikněte na tlačítko „Submit 
(Odeslat)” 
Příklad: 
 

• Zadejte AMC Cold Transport S.R.L 
o Nezadávejte AMC 
o Nezadávejte AMC Transport 
o Nezadávejte AMCCT 

 



 

 
 
 
Zadejte adresu, město, PSČ, stát, telefonní číslo a informace o webových stránkách společnosti.  Dále zadejte 
kontaktní údaje osoby třetí strany, která by měla vyplnit dotazník o jejích postupech v oblasti dodržování 
předpisů. 
 

 
 
 
V tomto oddíle proveďte příslušné výběry.  Pokud nevíte, zda je třetí strana veřejně obchodovatelnou 
společností nebo její dceřinou společností, zeptejte se kontaktního pracovníka v dané společnosti.  Vyberte 
všechny země, ve kterých bude třetí strana nabízet zboží a služby společnosti GXO.  Zvolte, zda chcete nahrát 
všechny dokumenty, které vám byly poskytnuty, jako je kodex chování dodavatele, registrace společnosti nebo 
jiné relevantní dokumenty. 



 

 
 

 
 
Část Informace o sponzorovi společnosti bude předvyplněna.  Zadejte informace o svém manažerovi.  



 

 
 
Po vyplnění otázek a polí klikněte na tlačítko „Submit (Odeslat)”.   

 
 
Po předložení prohlášení o zdůvodnění obchodní činnosti oddělení pro etiku a dodržování předpisů informace 
přezkoumá.  Pokud se nevyskytnou žádné otázky nebo obavy, bude třetí straně digitálně zaslán dotazník 
hloubkové kontroly (DDQ, Due Diligence Questionnaire) k vyplnění.   
 
V závislosti na výsledcích dotazníku hloubkové kontroly může oddělení pro etiku a dodržování předpisů určit 
třetí stranu, která bude podléhat rozšířené hloubkové kontrole 2. úrovně. 
 
Na základě výsledků rozšířené hloubkové kontroly bude třetí strana buď schválena, nebo zamítnuta s výhradou 
dalšího přezkumu vedeného týmem pro etiku a dodržování předpisů.  Výsledky rozšířené hloubkové kontroly 
2. úrovně musí schválit obchodní jednotka společnosti GXO, tým pro etiku a dodržování předpisů a příslušný 
vedoucí pracovník (tj. regionální vedoucí).  V závislosti na zjištěné úrovni rizika může být vyžadováno, aby vztah 
s třetí stranou schválilo představenstvo společnosti GXO. 
 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se procesu hloubkové kontroly třetích stran, obraťte se na oddělení pro etiku a 
dodržování předpisů na adrese ethics@GXO.com.   
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