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Obchodní dary
od dodavatelÛ

Úvod
Spoleãnost UTC poﬁizuje zásoby a sluÏby na základû jejich
pﬁedností; vyhledává jak nejlep‰í hodnotu, tak i stabilní
obchodní vztahy s dodavateli. Dávání obchodních darÛ je
bûÏné a mÛÏe pﬁedstavovat pouze pﬁání projevit dobrou
vÛli. Spoleãnost UTC má v‰ak velmi omezující zásady
t˘kající se pﬁijímání obchodních darÛ sv˘mi zamûstnanci,
kteﬁí mají pﬁímou zodpovûdnost za nákupy. Rozhodování o
nákupech nesmí b˘t ovlivnûno konﬂiktem zájmÛ a nesmí b˘t
poskvrnûno ani zdáním konﬂiktu zájmÛ.
Poru‰ování zásad spoleãnosti UTC t˘kajících se obchodních
darÛ se bere váÏnû – obchodní dar, jehoÏ zámûrem bylo
projevení dobré vÛle, mÛÏe namísto toho skonãit propu‰tûním
zamûstnance UTC a vy‰krtnutím dodavatele ze seznamu
schválen˘ch zdrojÛ spoleãnosti UTC. Tyto stránky mají za
cíl vás vést jakoÏto dodavatele nebo potenciálního dodavatele
spoleãnosti UTC (vãetnû podﬁízen˘ch podnikÛ a ﬁliálek; pro
snadné porozumûní se na tûchto stránkách mluví o „UTC“ ve
v‰ezahrnujícím smyslu).

V‰eobecná pravidla spoleãnosti UTC t˘kající se
obchodních darÛ
Zamûstnanci spoleãnosti UTC nesmûjí poÏadovat Ïádn˘ dar,
zábavu nebo jinou odmûnu.
Zamûstnanci spoleãnosti UTC nesmûjí pﬁijímat Ïádn˘ dar,
zábavu nebo jinou odmûnu od nikoho, kdo chce uzavﬁít
smlouvu s UTC nebo si od ní nûco koupit (v jakékoli podobû,
od nákupních pﬁíkazÛ aÏ po nákupy na kreditní kartu) kromû
bûÏn˘ch obchodních pozorností, které jsou pﬁimûﬁené svou
frekvencí a hodnotou.
Zamûstnanci spoleãnosti UTC, kteﬁí mají pﬁímou
zodpovûdnost za nákupy, vãetnû zamûstnancÛ v nákupních
oddûleních a ostatních zamûstnancÛ, kteﬁí jsou jinak povûﬁeni
vykonáváním nákupních funkcí, mohou pﬁijímat pouze (a)
nápoje, lehké obãerstvení a obchodní jídla podávaná bûhem
obchodních schÛzek konan˘ch v místû dodavatelÛ, (b)
obchodní jídla bûhem sluÏebních cest, (c) propagaãní nebo
reklamní pﬁedmûty mající pouze nominální hodnotu, jako
baseballové ãepice nebo bloky, a (d) jak˘koli jin˘ obchodní
dar, zábavu nebo jinou cennou vûc, pokud je nahlá‰en a
písemnû schválen zástupcem pro obchodní praktiky nebo
zástupcem oddûlení pro dodrÏování zákonÛ, pﬁedpisÛ a zásad
nebo vicepresidentem spoleãnosti UTC pro obchodní praktiky.
Tato pravidla jsou mínûna jako omezující, Kromû tûchto
pravidel „psan˘ch ãern˘m písmem“ se dodavatelé musí
vyhnout nabízení nebo dávání obchodních darÛ kterémukoli
zamûstnanci spoleãnosti UTC, pokud by to mohlo vyvolat
dojem nedovoleného chování. Pokud máte otázky ohlednû
zásad spoleãnosti UTC t˘kajících se darÛ, zavolejte
vicepresidentovi UTC pro obchodní praxi na ãíslo (860) 7286484.

Jak spoleãnost UTC deﬁnuje „obchodní dar“?
„Obchodní dar“ je cokoli hodnotného, co se dává v dÛsledku
obchodního vztahu a za co pﬁíjemce nemusí zaplatit
spravedlivou trÏní cenu. Dar mÛÏe mít jakoukoli podobu
- napﬁíklad veãeﬁi v restauraci nebo v klubu, vstupenky na
divadelní pﬁedstavení, slevu, která není k dispozici v‰eobecné
veﬁejnosti nebo umûleck˘ pﬁedmût.

Kdo je „dodavatel“?

Jak mám vûdût, kteﬁí zamûstnanci spoleãnosti UTC mají
„pﬁímou zodpovûdnost za nákupy“?

Slovo „dodavatel“ je mínûno ‰iroce a zahrnuje kohokoliv,
kdo má smlouvu, nákupní pﬁíkaz, servisní smlouvu nebo
jinou dohodu nebo ujednání ohlednû nákupu spoleãností UTC
(vãetnû nákupÛ na kreditní kartu). „Potenciální dodavatel“ je
samozﬁejmû kdokoli, kdo chce nûco prodat spoleãnosti UTC.

Zamûstnanci, kteﬁí mají „pﬁímou zodpovûdnost za nákupy“,
zahrnují v‰echny zamûstnance v nákupním oddûlení, jako
zásobovaãe. Zahrnují také dal‰í zamûstnance, které takto
povûﬁí jejich provozní jednotka. Tato dal‰í povûﬁení mohou
napﬁíklad zahrnovat zamûstnance, kteﬁí jsou zástupci
dodavatelova oddûlení zaruãování kvality, zamûstnanci
zodpovûdní za v˘bûr zdrojÛ nebo zamûstnanci povûﬁení
k provádûní nákupÛ na kreditní karty. Pﬁedstavitel oddûlení
obchodní praxe nebo oddûlení dodrÏování zákonÛ, pﬁedpisÛ a
zásad provozní jednotky bude mít seznam takto povûﬁen˘ch
zamûstnancÛ. Pokud máte nûjaké otázky, zavolejte
pﬁedstaviteli oddûlení obchodní praxe nebo oddûlení pro
dodrÏování zákonÛ, pﬁedpisÛ a zásad obchodní jednotky
nebo vicepresidentovi UTC pro obchodní praxi na ãíslo
(860) 728-6484.

Dary pro ãleny rodiny zamûstnancÛ spoleãnosti UTC

Osobní vztahy nebo rodinné vztahy

Spoleãnost UTC pokládá dar pro manÏela/ku nebo ãlena
rodiny za obchodní dar, pokud je motivován obchodním
vztahem nebo pokud se ho t˘ká. Takové dary podléhají
zásadám spoleãnosti UTC stejnû jako ostatní obchodní dary.

Spoleãnost UTC uznává, Ïe dary mohou b˘t motivovány
osobním pﬁátelstvím nebo rodinn˘mi vztahy namísto
obchodními vztahy. Nûkteré dary jsou jasnû obchodními
dary – jak˘koli dar, kter˘ se odeãítá z daní nebo kter˘
ﬁnancuje nebo proplácí obchodní subjekt, je jasnû obchodní
dar. Nûkteré dary jsou jasnû motivovány rodinn˘mi vztahy
– svatební dar odpovídající hodnoty pro sestru nebo jiného
blízkého rodinného pﬁíslu‰níka je urãitû vhodn˘. Hodnocení
motivace a povahy „pﬁátelství“ v jin˘ch situacích je v‰ak
problematické a nepﬁíjmné pro v‰echny zainteresované.
ProtoÏe „dojmy“ jsou dÛleÏité a protoÏe vhodnost daru bude
posuzována bez znalosti souvislostí, spoleãnost UTC nabádá
zamûstnance k tomu, aby pﬁi dávání v‰ech darÛ byli umírnûní
a silnû odrazuje od dávání v‰ech darÛ na základû osobního
pﬁátelství.

Dary dávané ke svátkÛm

DÛsledky vládních smluv

I kdyÏ sváteãní sezóna b˘vá tradiãnû ãasem vzájemnného
dávání darÛ, neznamená to Ïádnou v˘jimku ze zásad
spoleãnosti UTC, která by znamenala pﬁijatelnost tûchto
darÛ. Spoleãnost UTC podporuje vzájemné pﬁedávání lístkÛ
s blahopﬁáním k svátkÛm, ale je proti sváteãním darÛm
jakéhokoli druhu dávan˘m dodavateli zamûstnancÛm. Pokud
spoleãnost UTC dostane dar od dodavatele, obvykle jej vrátí
nebo jej vûnuje charitativní organizaci.

Subjekty spoleãnosti UTC mají mnoho pﬁím˘ch a nepﬁím˘ch
smluv s federální vládou Spojen˘ch státÛ. Bez zﬁetele na
zásady spoleãnosti UTC je platba, dar nebo cokoli hodnotného
od subdodavatele, prodejce nebo dodavatele vládnímu
pﬁedstaviteli na vy‰‰í úrovni, pokud mu byly dány za úãelem
nedovoleného získání v˘hodného postavení nebo poskytnutí
odmûny za nû (úplatek) trestn˘m ãinem. Podle standardních
podmínek prodeje spoleãnosti UTC ji dodavatel zpro‰Èuje
jak˘chkoli nákladÛ a jak˘chkoli ztrát, ke kter˘m dojde v
dÛsledku uplácení. Dodavatel (nebo potenciální dodavatel)
má koneãnou moÏnost zabránit úplatkÛm, vãetnû pﬁípadÛ,
kdy jsou vyÏadovány. Toto zbavení zodpovûdnosti má za úãel
posílit jednoznaãnû poselství, Ïe uplácení se nebude tolerovat
a povzbudit vás k tomu, abyste spoleãnost UTC uvûdomili
v pﬁípadû, Ïe její zamûstnanec si Ïádá úplatek.

Nápravn˘ prostﬁedek pro dodavatele v pﬁípadû,
Ïezamûstnanec spoleãnosti UTC si Ïádá peníze nebo dar
Spoleãnost UTC zakazuje sv˘m zamûstnancÛm vyÏadování
darÛ od dodavatelÛ nebo potenciálních dodavatelÛ. Pokud si
zamûstnanec spoleãnosti UTC Ïádá peníze nebo jak˘koli jin˘
dar, zavolejte ombudsmanovi UTC na ãíslo (800) 843-8595.
Nenechte si to líbit a nepodléhejte dojmu, Ïe je to bûÏné a
pﬁijatelné.
Za svoje jednání budete voláni k odpovûdnosti a dÛsledky
mohou b˘t závaÏné.
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