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Dávání a
pﬁijímání
obchodních
darÛ

Jak spoleãnost UTC definuje „obchodní dar“?
„Obchodní dar“ je cokoli hodnotného, co se dává nebo pﬁijímá
v dÛsledku obchodního vztahu a za co pﬁíjemce nemusí
zaplatit spravedlivou trÏní cenu. Dar mÛÏe mít jakoukoli
podobu, napﬁíklad jídlo, vstupenky na divadelní pﬁedstavení
nebo sportovní utkání, slevu nebo cestu se v‰emi zaplacen˘mi
náklady, propagaãní pﬁedmûty a poplatek za hraní na
golfovém hﬁi‰ti; v‰echny tyto namátkovû vybrané poloÏky je
moÏno povaÏovat za obchodní dary.

Kdy se mohou obchodní dary dávat nebo pﬁijímat?

Obchodní dar není nikdy povolen, pokud je:

V‰ude na svûtû, kde spoleãnost UTC podniká, existují
v‰eobecnû pﬁijaté zvyklosti t˘kající se vzájemného pﬁedávání
obchodní darÛ, a to jak ve smyslu typu a hodnoty daru, tak i co
se t˘ãe zpÛsobu nebo protokolu vzájemného pﬁedávání.

• zakázán zákonem nebo pﬁedpisem;

Zásady spoleãnosti UTC v‰eobecnû umoÏÀují dávání (a
pﬁijímání) obchodních darÛ, které jsou obvyklou obchodní
pozorností a jsou pﬁimûﬁené svou hodnotou a frekvencí. Jde
o pruÏn˘ standard, jehoÏ úãelem je pﬁizpÛsobit se rozsahu
rÛzn˘ch okolností na celém svûtû. Pojmy, které podkládají
tento standard („obvykl˘“, „pozornost“, „pﬁimûﬁená
hodnota“ a „pﬁimûﬁená frekvence“) musí b˘t vnímány oproti
objektivním standardÛm. KaÏd˘ z tûchto pojmÛ je fakticky
omezením — obchodní dary by mûly b˘t nepﬁíli‰ ãast˘m
projevem uznání.

• zakázán pﬁísnûj‰ími zásadami spoleãnosti UTC t˘kajícími
se obchodních vztahÛ se zamûstnanci federální vlády USA
(viz Prohlá‰ení UTC o zásadách obchodní etiky a chování
v rámci zakázek federální vlády Spojen˘ch státÛ) nebo
t˘kajících se zamûstnancÛ UTC, kteﬁí mají funkci v oddûlení
nákupÛ nebo v pﬁíbuzn˘ch funkcích;
• zakázán znám˘mi zásadami zamûstnavatele zam˘‰leného
pﬁíjemce;
nebo
• zam˘‰len˘ na nepovolené ovlivÀování pﬁíjemce nebo pokud
by mohl vyvolat dojem nepovoleného ovlivÀování pﬁíjemce.

Ohla‰ování obchodních darÛ

Jak to je s dary pro ãleny rodiny?

Obchodní dary, které má zamûstnanec spoleãnosti UTC
v úmyslu nûkomu dát, se musí ohlásit nadﬁízenému
zamûstnance, bez ohledu na to, zda od spoleãnosti UTC
vyÏaduje jeho proplacení nebo ne. Pokud se má dar
spoleãností UTC proplatit, musí b˘t jeho plná cena zapsána
v nákladové zprávû zamûstnance, a to spolu se jménem a
obchodním vztahem pﬁíjemce. Nadﬁízení jsou zodpovûdní za
to, aby se zajistilo pﬁísné dodrÏování zásad spoleãnosti UTC
t˘kajících se obchodních darÛ.

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 stejnou mûrou jako ostatní obchodní
dary. T˘ká se to jak dávání, tak i pﬁijímání obchodních darÛ.

Obchodní dary pﬁijímané zamûstnancem spoleãnosti UTC se
musí ohlásit nadﬁízenému zamûstnance, a to s v˘jimkou:
• jídel a nápojÛ zkonzumovan˘ch bûhem obchodního jednání;
• zábavy (napﬁ. sportovních utkání nebo divadelních
pﬁedstavení o hodnotû men‰í neÏ 100 USD), kdyÏ je
zamûstnanec spoleãnosti UTC na sluÏební cestû;
nebo
• obchodního daru s maloobchodní cenou 50 USD nebo niÏ‰í.
Pro úãely stanovení hodnoty se tento limit 50 USD uplatní na
kaÏdou osobu zvlá‰È, ale hodnota dan˘ch darÛ se bude sãítat u
kaÏdé osoby. Tak napﬁíklad míchané nápoje, veãeﬁe a divadlo
ve stejn˘ den se budou pokládat za dary vcelku v rámci jedné
události.

Omezení spoleãnosti UTC t˘kající se pﬁijímání darÛ

Jaké druhy darÛ jsou vhodné?

Kromû tûchto omezení se t˘kají dal‰í omezení tûch
zamûstnancÛ, kteﬁí mají pﬁímou zodpovûdnost za nákupy.
T˘ká se to v‰ech zamûstnancÛ v nákupních oddûleních a
ostatních zamûstnancÛ, pokud je podnikové oddûlení takto
bude identifikovat jasn˘m zpÛsobem. Takové dal‰í urãení
zahrnuje napﬁíklad zamûstnance, kteﬁí jsou zástupci oddûlení
záruky kvality dodavatele, zamûstnanci zodpovûdní za v˘bûr
zdrojÛ nebo zamûstnanci povûﬁení k pﬁímému nákupu od
dodavatelÛ. Takoví zamûstnanci mohou pﬁijímat pouze
(a) nápoje, lehké obãerstvení a obchodní jídla podávaná
bûhem obchodních schÛzek konan˘ch v místû subdodavatelÛ,
prodejcÛ nebo dodavatelÛ, (b) obchodní jídla na sluÏební
cestû, (c) propagaãní nebo reklamní pﬁedmûty mající pouze
nominální hodnotu, jako baseballové ãepice nebo bloky, a
(d) jak˘koli jin˘ dar, zábavu nebo jinou pozornost, pokud
jsou ohlá‰eny a písemnû schváleny zástupcem pro obchodní
praktiky nebo zástupcem oddûlení pro dodrÏování zákonÛ,
pﬁedpisÛ a zásad nebo vicepresidentem spoleãnosti UTC pro
obchodní praktiky.

Pﬁijatelnost obchodního daru závisí ãásteãnû na jeho povaze.
V‰eobecnû by nemûly nastat problémy s jídlem a nápoji
konzumovan˘mi bûhem obchodního jednání a nemûl by b˘t
také problém s nevyÏadovan˘mi dary propagaãní povahy
s logem nebo reklamou spoleãnosti, jako jsou pera, kalendáﬁe
a podobnû. Podle v‰eobecného pravidla by nemûly b˘t
námitky proti obchodním darÛm s celkovou maloobchodní
hodnotou 50 USD nebo niÏ‰í, které se nemusí ohla‰ovat
nadﬁízen˘m. Na opaãném extrému by obchodní dary obvykle
nemûly pﬁekroãit maloobchodní hodnotu 100 USD, i kdyÏ
se uznává, Ïe se mÛÏe stát, Ïe v nûjaké situace mÛÏe b˘t
vhodn˘ i cennûj‰í dar. V kaÏdém pﬁípadû by v‰ak cena a
podoba obchodních darÛ mûla odpovídat okolnostem (jako
napﬁ. zavedené praxi nebo bûÏn˘m návykÛm a také postavení
pﬁíjemce).

Pokyny t˘kající se tûchto zásad lze získat z provozního
oddûlení pro dodrÏování zákonÛ, pﬁedpisÛ a zásad nebo od
vicepresidenta spoleãnosti UTC pro obchodní praktiky.

PouÏití obdrÏen˘ch obchodních darÛ

Jaká jsou pravidla t˘kající se darÛ dávan˘ch zákazníkÛm,
kteﬁí jsou pﬁedstaviteli federální vlády USA, nebo darÛ od
nich pﬁijíman˘ch?

Spoleãnost UTC má zato, Ïe obdrÏené obchodní dary mají
slouÏit spoleãnosti. Informovan˘ zástupce oddûlení pro
obchodní praxi nebo dodrÏování zákonÛ, pﬁedpisÛ a zásad
[Business Practices/Compliance Officer, BPO] stanoví
správné pouÏití obdrÏen˘ch obchodní darÛ, které mají hodnotu
vy‰‰í neÏ 50 USD (kromû zkonzumovaného jídla nebo nápojÛ,
zábavy, kvûtin a podobnû).

Obchodní vztahy s úﬁady a oddûleními federální vlády USA
a federálního kongresu jsou pﬁísnû ﬁízeny zákony a pﬁedpisy.
Zásady spoleãnosti UTC zakazují nabízení nebo dávání
ãehokoli vládním zamûstnancÛm, pokud to jasnû nedovolují
vládní pﬁedpisy, a pﬁímo zakazují dávat cokoli zamûstnanci
federální vlády, pokud je zodpovûdn˘ za zadávání zakázek.
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)
je trestn˘m ãinem. Pokud máte otázky, obraÈte se s nimi na
va‰eho BPO nebo na právního poradce firmy.

BPO zváÏí, zda je praktické nechat dar na pracovi‰ti
zamûstnance, kter˘ jej obdrÏel. V nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe
BPO rozhodnout o tom, Ïe dar by se mûl vrátit. V jin˘ch
pﬁípadech mÛÏe BPO pﬁenechat dar charitativní organizaci
nebo organizaci poskytující sociální sluÏby.
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