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POKYNY K DODRŽOVÁNÍ 
PŘEDPISŮ PRO DISTRIBUTORY

Zásady chování Victaulic

Společnost Victaulic se zavázala uplatňovat ve všech zemích zákonné a etické obchodní postupy. Victaulic konkuruje 
ostatním firmám na globálním trhu svými produkty a službami. Žádáme naše distributory, aby se řídili stejnými principy 
a očekáváme to od nich.  
 
Zásady chování Victaulic (dále jen „Zásady“) jsou platné pro všechny naše zaměstnance, distributory, prodejce a dodavatele 
po celém světě. Tyto zásady jsou dostupné na webu www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Tyto pokyny shrnují několik klíčových principů obsažených v Zásadách, které jsou pro distributory obzvláště důležité:  
(1) Zásady boje proti úplatkářství a korupci; a (2) Dodržování předpisů pro import/export a obchod. 
 
Zákony zaměřené proti úplatkářství a korupci („ABAC“)

Zákony zaměřené proti úplatkářství a korupci („ABAC“) zakazují nabízet vládním úředníkům platby s účelem uzavření nebo 
udržení obchodu, a dále obchodní korupci a korupční jednání při výkonu obchodní činnosti. Korupce může mít mnoho 
forem, včetně poskytování nebo přijímání úplatků, nezákonných provizí, výhod, osobních služeb, nadstandardních slev 
a jakýchkoli darů nebo reprezentačních odměn ve vyšší než umírněné výši. Vše, co je poskytnuto nebo přijato bez výslovného 
nebo předpokládaného oboustranného vědomí, že příjemce není druhé straně žádným způsobem zavázán, může být podle 
zákonů USA i místních zákonů ABAC považováno za úplatek či korupci. 
 
Protože Victaulic vykonává svoji činnost v mnoha různých jurisdikcích, tyto pokyny pro distributory jsou pouze ukázkou 
požadavků, které se na naše distributory vztahují v souvislosti se zákony a směrnicemi ABAC. Je možné, že vaše místní 
zákony ABAC obsahují části, které nejsou v těchto pokynech zmíněny a jejichž požadavky jsou zásadnější a přísnější. 
Distributoři nesou odpovědnost podle všech zákonných předpisů, zejména podle případně platné místní legislativy. 
Předpokládá se dodržování všech těchto zákonů. 
 
Školení ABAC

Victaulic a všichni jeho distributoři musí důsledně dbát na školení zaměstnanců ohledně rizik a zákonů ABAC. Rizikům 
vyplývajícím z ABAC mohou být v závislosti na své pracovní pozici vystaveni zaměstnanci na všech úrovních, jejich zákazníci 
nebo dokonce povaha odvětví, v nichž provozujeme svou obchodní činnost. Identifikace a pochopení těchto rizik je prvním 
krokem k efektivnímu programu dodržování předpisů. Victaulic má propracovaný program dodržování předpisů a procesy 
řízení a monitorování transakcí, prevence a detekce potenciálních porušení ABAC. Totéž očekáváme od našich distributorů. 
Victaulic vám v případě potřeby při vašem školení ABAC pomůže. 
 
Certifikace ABAC 

V rámci obchodní spolupráce se společností Victaulic požadujeme, aby naši distributoři odsouhlasili a potvrdili své 
dodržování zákonů ABAC v USA a v dalších zemích. Zákony ABAC v USA a zákony ve vaší zemi jsou si velmi podobné, 
co se týče nelegálnosti korupčního jednání. Společnost Victaulic vás žádá o zaslání dokumentu potvrzujícího vaše 
odhodlání dodržovat zákony ABAC.  
 
Kontakt se společností Victaulic 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se programu dodržování předpisů společnosti Victaulic nebo pokud chcete něco 
nahlásit, kontaktujte nás nebo využijte některý z našich anonymních nástrojů pro nahlášení na stránce:  
 https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD 
PRO IMPORT/EXPORT  
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Victaulic a všechny ostatní značky společnosti Victaulic jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky 
společnosti Victaulic a/nebo jejích přidružených společností v USA a/nebo ostatních zemích. Všechny ostatní zde 
uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků v USA a/nebo ostatních zemích. Termíny „patentovaný“ 
nebo „žádost o patent je v řízení“ odkazují na patenty konstrukce nebo užitné vzory nebo patentové přihlášky výrobků  
a/nebo způsobů použití v USA a/nebo dalších zemích.© 2022 VICTAULIC COMPANY. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Dodržování předpisů pro import/export a obchod

USA a Evropská unie omezují prodej a dodávky některých produktů do určitých zemí, určitým organizacím, jednotlivcům 
nebo dokonce způsoby přepravy produktů na některých lodích. Tato pravidla pro import a export zboží a služeb požadují, 
aby společnost Victaulic a její distributoři důkladně zkoumali, kam, komu, jak a proč určitý produkt prodávají a expedují.  

Před expedicí určitého produktu si musí distributoři u každé nové objednávky zodpovědět tyto čtyři otázky: 
 
1.  Zjistěte, které země se transakce účastní – jsou některé z těchto zemí na seznamech níže?

2.   Ověřte všechny strany v transakci – jsou některé ze zemí na seznamu omezených nebo sankcionovaných subjektů  
(viz odkazy)?

3.  Jsou k expedici produktu zapotřebí nějaké licence, povolení nebo speciální oprávnění?

4.  Jaký je konečný účel použití a kdo bude koncovým uživatelem tohoto produktu? 
 
Pro společnost Victaulic a její distributory je nejvýhodnější, když se podaří identifikovat a vyřešit veškeré problémy související 
s těmito čtyřmi otázkami na samém počátku procesu. Zajistí proto odpovídající prověřování a včas sdělí zjištěné závěry zákazníkovi. 
Tyto seznamy se v důsledku světových událostí a politických akcí často mění. Aktuální seznam těchto zemí a jednotlivců najdete 
na následujících odkazech.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

  SEZNAM ZEMÍ, DO 
NICHŽ JE PRODEJ 
ZAKÁZÁN:
• Kuba 

• Írán 

• Severní Korea

• Rusko

• Sýrie 

• Jižní Súdán 

• Venezuela 

• Afghánistán 

• Balkán 

• Bělorusko 

• Bosna a Hercegovina

• Barma 

• Burundi 

• Středoafrická republika 

• Chorvatsko

• Kypr 

• Demokratická republika Kongo 

• Eritrea 

• Egypt

• Guinea 

• Guinea-Bissau 

• Haiti 

• Pobřeží slonoviny

• Libanon 

• Libérie 

• Libye 

• Makedonie

• Moldavsko 

• Černá Hora 

• Srbsko

• Slovinsko 

• Somálsko 

• Súdán

• Tunisko 

• Ukrajina

• Jemen 

• Zimbabwe 

  ZEMĚ, KDE JE ZAPOTŘEBÍ 
OPATRNOSTI: 

http://www.victaulic.com

