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SHRNUTÍ

Společnost United Technologies Corporation může darovat finance, majetek, produkty a služby renomovaným
charitativním organizacím, pokud jsou tyto dary poskytovány otevřeně a transparentně na dobročinné účely ve
schválených oblastech zaměření. Dary, které nejsou poskytovány v dobré víře na dobročinné účely, nebo dary,
které jsou nabízeny či poskytovány skrytě nebo s cílem korupčně ovlivnit jakoukoli stranu, jsou přísně zakázány,
protože odporují základním hodnotám společnosti UTC, zpronevěřují zdroje společnosti a vystavují společnost
UTC závažnému riziku z hlediska protikorupčních a jiných souvisejících zákonů.
B. PLATNOST
Společnost United Technologies Corporation, její obchodní jednotky, pobočky, divize a ostatní obchodní subjekty
a provozy, které tato společnost kontroluje („provozní jednotky“), a všichni jejich ředitelé, činitelé a zaměstnanci
po celém světě (dále společně zvané „UTC“). Poskytování politických příspěvků, obchodních darů a
sponzorovaného cestování se řídí příručkami CPM 5: Vztahy s veřejnou správou, CPM 48A: Poskytování
obchodních darů a CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran.
C. DEFINICE
„Korporací“ se rozumí sídlo společnosti UTC a „obchodní jednotkou“ se rozumí společnosti Otis Elevator
Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security a United Technologies
Research Center. Zkratkou „CPM“ se rozumí Příručka podnikových zásad (Corporate Policy Manual). Ostatní
tučně vyznačené pojmy jsou definovány v Příloze 1.
D. ZÁSADY
Společnost UTC může poskytovat dobročinné dary vhodným organizacím, přičemž upřednostňovány budou
dary zahrnuté v rozpočtu do jedné nebo vícerých oblastí zaměření společnosti UTC. Dary mimo rozpočet, dary
mimo oblasti zaměření společnosti UTC (z rozpočtu i mimo rozpočet) a výplaty v rámci proplácení obchodních
výdajů zaměstnanců se nedoporučují. Dále je zakázáno nabízet nebo poskytovat dary, které by znamenaly nebo
budily dojem korupční platby. Všechny dobročinné dary musí být schváleny v souladu s Přílohou 2.
E. ODPOVĚDNOSTI
1.

Výbor pro přezkum vztahů s veřejností. Za dohled nad dobročinnými dary představenstva společnosti UTC
(„výbor představenstva“) s veřejností zodpovídá výbor pro přezkum vztahů s veřejností..

2.

Poradní výbor pro dobročinné dary společnosti UTC. Poradní výbor pro dobročinné dary společnosti UTC
(„poradní výbor UTC“) tvoří následující vedoucí pracovníci společnosti UTC (nebo jejich zmocněnci): výkonný
viceprezident a finanční ředitel; vedoucí viceprezident pro globální vztahy s veřejnou správou; výkonný
viceprezident pro lidské zdroje; vedoucí viceprezident pro vědu a techniku; vedoucí viceprezident pro
komunikaci („SVP komunikace“) (předseda) a podnikový viceprezident pro globální etické a právní předpisy
(„CVP GEC“). Poradní výbor UTC zodpovídá za přezkum a doporučení prezidentovi a generálnímu řediteli
společnosti UTC v případě navrhovaných dobročinných darů v hodnotě převyšující 500 000 USD, přezkum a
schvalování rozpočtu společnosti UTC na dary a zavedení a správu těchto zásad v celé společnosti UTC v
souladu s Přílohou 2.

3.

Výbory pro dobročinné dary obchodních jednotek. Výkonný ředitel každé obchodní jednotky jmenuje Výbor
pro dobročinné dary obchodní jednotky („výbor obchodní jednotky“) tvořený výkonným manažerem pro
komunikaci dané obchodní jednotky (předseda) a zástupci obchodní jednotky na pozicích týkajících se
kontroly a dodržování předpisů. Výbory obchodních jednotek zodpovídají (společně s výkonnými řediteli
obchodních jednotek) za přezkum a schválení rozpočtů obchodních jednotek na dary a za implementaci
a správu těchto zásad v obchodních jednotkách v souladu s Přílohou 2.
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4.

SVP pro komunikaci po poradě s CVP GEC zodpovídá za výklad těchto zásad a jejich přezkum jednou za
dva roky.1

5.

Podnikový viceprezident společnosti UTC pro kontrolu začlení kontroly a testovací postupy do platných
tabulek společných kontrol a podnikový viceprezident společnosti UTC pro interní audit bude provádět
pravidelné audity (včetně auditů pro zjištění souladu s předpisy (viz CPM 34: Program globálních
etických a právních předpisů)) a vyhodnocovat soulad se zásadami a předpisy na úrovni provozní
jednotky. V rámci běžného rozsahu ročních finančních auditů prověří nezávislý auditor společnosti UTC
takovéto kontroly a transakce k zajištění souladu se zásadami a předpisy.

1

SVP pro komunikaci a CVP GEC jsou oprávněni podle potřeby upravit Přílohy 1 a 2, aby byl zajištěn soulad s těmito zásadami.
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PŘÍLOHA 1: DEFINICE
Přidruženým subjektem se rozumí subjekt:
 který vykonává kontrolu nad zmiňovaným subjektem, nebo
 nad kterým vykonává kontrolu zmiňovaný subjekt, nebo
 který je společně se zmiňovaným subjektem pod kontrolou jiného subjektu.
Pojem účetnictví a evidence je definován v příručce CPM 48: Protikorupční zásady.
Obchodní dar je definován v příručce CPM 48A: Poskytování obchodních darů.
Kontrolou se rozumí přímá či nepřímá moc:
 hlasovat silou více než 50 % cenných papírů subjektu s právem volit členy jeho správního orgánu;
 řídit nebo působit na řízení každodenních obchodních rozhodnutí subjektu a jeho zásad, ať už
prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smluvně zajištěné kontroly nebo jiným
způsobem.
Pojem korupční platba je definován v příručce CPM 48: Protikorupční zásady.
Zákazníkem se rozumí jakákoli třetí strana, která zakoupí a používá nebo spotřebuje produkty či služby
společnosti UTC.
Vyhrazená organizace příjemce je každá organizace příjemce,
 která je součástí veřejné správy;
 v níž má veřejný činitel nebo příbuzná strana některého veřejného činitele vlastnický podíl nebo funkci ve
vedení nebo má jinou možnost ovlivnit marketing, získávání dotací, management nebo činnost organizace;
 kterou nelze na základě platného zákona nebo předpisu okamžitě zařadit jako subjekt patřící pod článek
501(c)(3) daňového zákoníku USA, případně ekvivalent v jiné zemi; nebo
 kterou určí VP GEC.
Pojem distributoři je definován v příručce CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než
zaměstnaneckém vztahu.
Vhodná organizace příjemce je „neziskový“ subjekt (tj. subjekt patřící pod článek 501(c)(3) daňového zákoníku
USA nebo jeho ekvivalent v jiné zemi), jehož prvotním posláním a zaměřením je organizace programů pro
charitativní účely, konzistentních s oblastmi zaměření společnosti UTC, a jenž může doložit svou čestnost a
efektivitu při provádění takových programů.
Subjektem se rozumí jakákoli korporace, společnost s ručením omezeným, partnerství, výhradní vlastnictví, trust
či podobný obchodní subjekt, popř. jiná organizace, ať už zisková nebo nezisková.
Osvobozený dobročinný dar je dobročinný dar buď ve formě dobrovolnických služeb poskytovaných
zaměstnanci společnosti UTC, nebo ve formě věcných darů nevelké hodnoty přímo od společnosti UTC (např.
batůžků, knih, běžných léčivých přípravků, instruktážních brožur, brýlí na čtení, školních potřeb, učebnic apod.)
speciálním potřebným skupinám (např. školním dětem, starším občanům, postiženým nebo nemocným).
Veřejnou správou se rozumí jakákoli:
 veřejná správa USA nebo jiné země, ať už na národní, regionální, místní nebo obecní úrovni;
 státní letecký úřad;
 letecká společnost vlastněná nebo provozovaná veřejnou správou;
 subjekt s oficiálním oprávněním jednat jménem veřejné správy;
 subjekt, společnost nebo podnik, v němž veřejná správa vykonává kontrolu;
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 politická strana;
 veřejná mezinárodní organizace (např. Organizace spojených národů, Světová banka, Světová obchodní
organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví atd.); nebo

 ministerstvo, agentura, oddělení nebo zařízení kteréhokoli subjektu z výše uvedených.
Státní letecký úřad je definován v příručce CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran.
Veřejným činitelem se rozumí jakýkoli ředitel, činitel nebo zaměstnanec (zvolený či jmenovaný) veřejné správy
nebo jakýkoli kandidát na některou z těchto pozic.
Pojem lobista je definován v příručce CPM 48D: Lobisté.
Obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu neboli NSR jsou definováni v příručce CPM 48E:
Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu.
Dobročinný dar je dar finančních prostředků, majetku, produktů a služeb společností UTC nebo jejím jménem na
dobročinné účely.
Dobročinný účel znamená jednání s cílem přinést prospěch, zlepšit nebo pozvednout lidstvo jako celek
(mentálně, morálně nebo fyzicky), které je uvedeno v části 501(c)(3) daňového zákoníku USA nebo Výborem na
podporu firemní filantropie (Committee Encouraging Corporate Philanthropy) a za něž se na oplátku
neočekává ani není poskytnuta plná protihodnota.
Politické příspěvky jsou definovány v příručce CPM 5: Vztahy s veřejnou správou.
Zakázanými příjemci jsou:
 každá osoba (mimo jiné jakýkoli zástupce zákazníka nebo veřejný činitel) v případě jiných než
osvobozených věcných dobročinných darů;
 jakýkoli „ziskový“ subjekt;
 jakýkoli subjekt financovaný především (tj. více než z 50 %) z daní (kromě dobročinných darů
vzdělávacím institucím financovaným z veřejných prostředků, které působí v oblastech zaměření
společnosti UTC);
 jakákoli politická strana nebo jiný subjekt zabývající se především podporou kandidátů na úřady nebo
politickou aktivitou;
 jakákoli náboženská organizace (kromě dobročinných darů náboženským organizacím podporujícím
jednu nebo více oblastí zaměření společnosti UTC, které taková organizace zpřístupní jak svým členům,
tak nečlenům);
 subjekt (nebo jeho vedoucí pracovníci či známé přidružené subjekty), který je uveden na státem
vydaném seznamu osob, na něž se vztahují sankce nebo omezení; nebo se nachází na seznamu
odmítnutých dodavatelů některé provozní jednotky nebo je alter egem jiného dodavatele na takovém
seznamu.
Organizace příjemce je jakákoli třetí strana, která přijímá dobročinný dar nebo je požádána, aby jej přijala.
Seznam odmítnutých dodavatelů je provozní jednotkou vedený seznam všech dodavatelů, kteří byli odmítnuti
nebo s nimi byla ukončena spolupráce ze strany provozní jednotky.
Příbuznou stranou se rozumí:
 ve vztahu k osobám: blízký či vzdálený rodinný příslušník takové osoby, mimo jiné včetně rodičů, sourozenců,
manžela či manželky, strýců, tet, synovců a neteří;
 ve vztahu k subjektu: přidružený subjekt tohoto subjektu.
Sponzorované cestování je definováno v příručce CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran.
Třetí stranou se rozumí:
 ve vztahu k osobám: jakákoli osoba, která není zaměstnancem společnosti UTC ani jakéhokoli přidruženého
subjektu společnosti UTC;
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 ve vztahu k subjektu: jakýkoli subjekt, který není společností UTC nebo přidruženým subjektem
společnosti UTC (srozumitelněji, pro účely těchto zásad jsou třetími stranami partneři společnosti UTC ve
společných podnicích a dodavatelé a jim přidružené subjekty).
Hodnota znamená skutečnou (např. u darování finančních prostředků) nebo odhadovanou (např. u darování
majetku, produktů nebo služeb) reálnou tržní hodnotu konkrétního dobročinného daru.
Dodavatelem se rozumí jakákoli stávající nebo potenciální třetí strana, která je zhotovitelem nebo dodavatelem
materiálů či služeb pro společnost UTC.
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PŘÍLOHA 2: POSTUPY
A. ROČNÍ ROZPOČET NA PŘÍSPĚVKY
Každý rok v listopadu předloží výbor každé obchodní jednotky výkonnému řediteli obchodní jednotky ke
schválení rozpočet na všechny navrhované dobročinné dary v následujícím kalendářním roce („rozpočet na
dary obchodní jednotky“) a schválený rozpočet na dary obchodní jednotky předloží SVP pro komunikaci.
V prosinci pak SVP pro komunikaci předloží poradnímu výboru společnosti UTC nebo zmocněnci ke schválení
celkový rozpočet („rozpočet společnosti UTC na dary“), zahrnující schválené rozpočty na dary obchodních
jednotek a rozpočet na dobročinné dary korporace („rozpočet korporace na dary“) (včetně „dorovnávání
darů“ a „dorovnávání darů PAC“) na následující kalendářní rok. V rozpočtu společnosti UTC na dary bude pro
každý dobročinný dar uvedena provozní jednotka, která o něj žádá (korporace nebo obchodní jednotka),
původ žádosti (např. UTC, organizace příjemce, žádost zákazníka, žádost veřejné správy, žádost federální
veřejné správy USA), typ dobročinného daru (např. finanční prostředky, věcný dar, produkty nebo služby),
hodnota, organizace příjemce (včetně toho, zda jde o vyhrazenou organizaci příjemce), charitativní účel,
oblast zaměření společnosti UTC a částky vyplacené stejné organizaci příjemce v aktuálním kalendářním roce
(jsou-li údaje k dispozici).
B. PROVĚŘOVÁNÍ (HLOUBKOVÁ KONTROLA) ORGANIZACE PŘÍJEMCE
1.

Provozní jednotky prověří všechny organizace příjemce, aby se ujistily, že organizace příjemce ani její
vedoucí pracovníci či známé přidružené subjekty nejsou uvedeni na veřejnou správou vydaném seznamu
osob, na něž se vztahují sankce nebo omezení.

2.

Kromě organizací, které mají dostat pouze osvobozené dobročinné dary, prověří právní zástupce nebo
zmocněnci provozní jednotky všechny vyhrazené organizace příjemce a ověří jejich reputaci (např. status
jako vhodná organizace), způsobilost (např. historii aktivit s charitativními účely) a poctivost. Povaha a
rozsah hloubkové kontroly by měly odrážet přirozené riziko korupčních praktik a snadnost přístupu
k informacím potřebným pro hloubkovou kontrolu v jurisdikci založení resp. v místě, kam budou prostředky
vyplaceny. V zemích, kde poslední zveřejněný Index vnímání korupce organizace Transparency International
je menší nebo roven 50, obdrží žádající provozní jednotka protokol o certifikaci TRACE (nebo jeho
ekvivalent od nezávislé vyšetřovací společnosti schválené VP GEC nebo zmocněnci), který zahrnuje: (a)
ověření údajů (základní informace o subjektu, vlastnictví, klíčové osoby, autorizace/dobrá
pověst/„neziskový“ nebo podobný status, přidružené subjekty); (b) prohledání databází a médií (včetně
veřejnou správou vydaných seznamů); a (c) vyhodnocení historie a poctivosti provedením rozhovorů
s kolegy, nevládními organizacemi, představiteli regulačních úřadů, jinými nezávislými zdroji a zaměstnanci
vyhrazené organizace příjemce.

C. ŽÁDOSTI A SCHVALOVÁNÍ
Všechny žádosti o dobročinné dary (z rozpočtu i mimo rozpočet) musí vyhovovat požadavkům Přílohy 2A a být
schváleny v souladu s Přílohou 2B. Všechny dobročinné dary na základě žádosti zákazníka, žádosti veřejné
správy nebo žádosti federální veřejné správy USA, dále dary týkající se vyhrazené organizace příjemce a
dary vyžadující schválení poradním výborem UTC budou podloženy prohlášením („memorandum žádosti“)
zhruba v podobě uvedené v Příloze 2C.
D. SMLOUVY
1.

S výjimkou osvobozených dobročinných darů musí být všechny řádně schválené dobročinné dary (v
jakékoli formě nebo hodnotě) vyhrazeným organizacím příjemce poskytovány na základě kompletní
písemné smlouvy splňující požadavky Přílohy 2D („smlouva o daru“).

2.

S výjimkou osvobozených dobročinných darů, darů produktů a služeb společnosti UTC (které se musí řídit
komerčními smlouvami provozní jednotky) a omezených darů financovaných prostřednictvím proplácení
obchodních výdajů zaměstnanců (viz sekce C Přílohy 2A) musí být všechny ostatní řádně schválené
dobročinné dary poskytovány na základě smlouvy o daru (hodnota ˃ 50 000 USD) nebo potvrzení
(„potvrzení daru“) podle Přílohy 2E (1 000 USD < hodnota ≤ 50 000 USD).
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E. VYPLÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
1.

Veškeré finanční prostředky na schválené dobročinné dary musí: (1) odpovídat schválení (v rámci rozpočtu i
mimo rozpočet) a smlouvě o daru nebo potvrzení daru (podle toho, o který případ jde); (2) být vyplaceny
finančním oddělením vedení provozní jednotky (pokud možno bankovním převodem) přímo (bez účasti třetí
strany) organizaci příjemce v jurisdikci založení (nebo jiné jurisdikci schválené hlavním právním poradcem
obchodní jednotky nebo jeho zmocněncem (v případě darů obchodních jednotek) nebo CVP GEC nebo
jeho zmocněncem (v případě darů korporace)); a (3) po výplatě být neprodleně a přesně zaneseny do
účetnictví a evidence obchodní jednotky.

2.

Dobročinné dary nesmí být v žádném případě vypláceny, aniž by byly předem schváleny v souladu s těmito
zásadami a aniž by organizace příjemce kompletně vyhotovila nebo potvrdila smlouvu o daru nebo
potvrzení daru, podle toho, o který případ jde.

F.

EVIDENCE

Korporace a jednotlivé obchodní jednotky založí a povedou centrální evidenci, v níž budou u každého
schvalovaného dobročinného daru uvedeny informace ze sekce A výše, dále zda jde o dobročinný dar
z rozpočtu, nebo mimo rozpočet, a vyplacené finanční prostředky.
G. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ
Pokud se kdykoli v průběhu procesu navrhování nebo uskutečňování schváleného dobročinného daru výkonný
manažer pro komunikaci obchodní jednotky nebo SVP pro komunikaci důvodně domnívá, že organizace
příjemce plně nespolupracuje nebo nebude plně spolupracovat na hloubkové kontrole nebo zcela nesplnila nebo
nesplní podmínky smlouvy o daru nebo potvrzení daru (podle toho, o který případ jde), zásady společnosti UTC
nebo platné zákony nebo je z jiných důvodů neschopná nebo neochotná provádět sponzorované činnosti nebo
jinak nezpůsobilá k účasti v programu dobročinných darů společnosti UTC, upozorní na to písemně hlavního
právního poradce obchodní jednotky nebo jeho zmocněnec resp. CVP GEC nebo jeho zmocněnec (u
dobročinných darů schválených nebo vyžadujících schválení korporací), kteří zajistí přijetí potřebných
nápravných opatření.2 Pokud je s některou vyhrazenou organizací příjemce nebo jinou organizací příjemce
dříve schválenou poradním výborem společnosti UTC ukončena spolupráce, SVP pro komunikaci zajistí
okamžitou informovanost CVP GEC resp. poradnímu výboru společnosti UTC.
H. VYKAZOVÁNÍ
SVP pro komunikaci na vyžádání předloží poradnímu výboru společnosti UTC a výboru představenstva
přehled dobročinných darů poskytnutých v kalendářním roce k příslušnému datu, kde jsou u každého
dobročinného daru uvedeny informace ze sekce A výše, určená kategorie podle definice Committee
Encouraging Corporate Philanthropy, geografický region (tj. USA, Kanada, Asie a Tichomoří, Evropa-Afrika2

Ačkoli musí být otázky nedostatečné spolupráce a nedodržování podmínek posuzovány případ od případu, důvody, které vedou k pozastavení nebo
ukončení schváleného dobročinného daru nebo spolupráce s organizací příjemce zahrnují mimo jiné situace, kdy organizace příjemce: (a) nevyplní nebo odmítne
vyplnit či dodat dokumenty požadované podle těchto zásad, smlouvy o daru nebo potvrzení daru (podle toho, o který případ jde); (b) poskytne nepravdivé nebo
nepřesné informace; (c) nespolupracuje nebo odmítne spolupracovat při provádění hloubkové kontroly, včetně účasti na požadovaných pohovorech nebo spolupráci
s organizací TRACE či jinou nezávislou vyšetřovací společností; (d) vyskytuje se na seznamu odmítnutých dodavatelů některé provozní jednotky nebo je alter
egem jiného dodavatele na takovém seznamu, nebo se nachází na veřejnou správou vydaném seznamu subjektů, na něž se vztahují sankce nebo omezení; (e) je
ve střetu zájmů se zaměstnancem UTC nebo v jiném nevhodném, zakázaném nebo nevysvětleném vztahu s konkurencí, zákazníkem, veřejnou správou, veřejným
činitelem nebo jiným aktérem, který se účastní rozhodování v otázkách, týkajících se prodeje produktů a služeb společnosti UTC nebo legislativní, regulatorní nebo
jiné aktivity nebo neaktivity veřejné správy ovlivňující záležitosti společnosti UTC, nebo má na takové rozhodování vliv; (f) je vyžadována zákazníkem, veřejnou
správou nebo veřejným činitelem jako podmínka pro prodej produktů nebo služeb společnosti UTC nebo legislativní, regulatorní nebo jiné aktivity nebo neaktivity
veřejné správy ovlivňující záležitosti společnosti UTC; (g) má záznam o účasti v korupčních praktikách; (h) byla odsouzena za trestný čin nebo je v konkurzu či
insolvenci; (i) je známá svou nepoctivostí nebo nečestným či neetickým jednáním; (j) stala se v jurisdikci svého založení nebo v místě, kam mají být prostředky
vyplaceny, personou non-grata; (k) nedodrží nebo odmítne dodržet či potvrdit smlouvu o daru nebo potvrzení daru (podle toho, o který případ jde); (l) odmítne
umožnit přiměřené sledování a audit nebo opakovaně odmítne dodat požadované protokoly; nebo (m) poruší smlouvu o daru nebo potvrzení daru (podle toho, o
který případ jde).
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vyplacené finanční prostředky.
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PŘÍLOHA 2A: POŽADAVKY NA DARY
A. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
Všechny žádosti o dobročinné dary (včetně „dorovnávání darů“ a „dorovnávání darů PAC“) musí obsahovat
dostatečné podklady pro provedení uvážlivého posouzení, že: (1) Organizace příjemce je vhodnou organizací
příjemce a není zakázaným příjemcem; (2) dobročinný dar: (a) je podporován v dobré víře dobročinným
účelem; (b) odpovídá jedné nebo vícerým oblastem zaměření společnosti UTC, a pokud tomu tak není, existuje
přesvědčivé legitimní zdůvodnění pro odchýlení se od oblastí zaměření společnosti UTC; (c) není omezen v části
C níže; (3) společnost UTC je oprávněna si takový příspěvek odečíst z daní podle daňového zákoníku USA.
V žádném případě nebudou nabízeny ani poskytovány příspěvky, které by vytvářely neřešitelný střet zájmů
některého zaměstnance společnosti UTC (viz CPM 7: Střet zájmů), představovaly nebo budily dojem korupční
platby, porušovaly platné zákony nebo jinak vytvářely dojem nesprávného jednání nebo poškozovaly reputaci
společnosti UTC.
B. OBLASTI ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI UTC
Pokud neexistuje přesvědčivé zdůvodnění pro odchylku, musí být všechny dobročinné dary (kromě „dorovnávání
darů“ a „dorovnávání darů PAC“) směřovány do jedné nebo více z následujících oblastí („oblasti zaměření
společnosti UTC“) podle popisu:
 Vzdělání ve vědě, technice a matematice (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, „STEM“):
Společnost UTC bude podporovat vhodné organizace příjemce zabývající se výchovou další generace
inženýrů, výzkumníků a vědců. Korporace bude koordinovat úsilí na globální úrovni vytvářením programů
zaměřených na STEM a obchodní jednotky budou pobízet k účasti v takových programech. Kromě těchto
typických programů zváží společnost UTC podporu školních a univerzitních programů pro podporu zapojení
do technických a přírodních věd, základního výzkumu v oblastech zájmu společnosti UTC a zvýšení počtu
žen a příslušníků menšin ve vědě a technice.
 Budování udržitelných měst: Společnost UTC bude podporovat vhodné organizace příjemce, které propagují
ekologickou zodpovědnost prostřednictvím udržitelných stavebních postupů v městských oblastech.
Korporace bude koordinovat úsilí na globální úrovni vytvářením typických programů s předními vhodnými
organizacemi příjemce. Kromě těchto typických programů společnost UTC zváží možnost dobročinných
darů, které podporují nebo propagují energetickou účinnost, ekologickou udržitelnost a ochranu vody a
zlepšují bezpečnost společnosti omezením rizik požárů, zločinnosti a přírodních katastrof.
 Živá komunita: Společnost UTC bude podporovat vhodné organizace příjemce, které zlepšují blaho
společenství, v nichž společnost UTC působí. Sem patří, mimo jiné, kulturní organizace, charity
zaměřené na zdravotní a sociální služby, místní úsilí o získávání finančních prostředků a komunitní
dobrovolnické programy.
 Péče o veterány: Společnost UTC bude podporovat péči o vojenské veterány, včetně, mimo jiné, podpory
vhodných organizací příjemce zaměřených na: (i) zlepšení života příslušníků ozbrojených sil a jejich
rodin rozšiřováním možností vzdělávání a školení; (ii) oceňování odvahy, obětavosti a nezištného plnění
povinností u veteránů, kteří hráli klíčovou roli při ochraně svobody.
 Zmírňování následků katastrof: Společnost UTC bude podporovat úsilí ke zmírňování následků katastrof,
obecně prostřednictvím příspěvků národním či mezinárodním vhodným organizacím příjemce zaměřeným
na pomoc při katastrofách (např. Červený kříž a Červený půlměsíc) v případech, kdy rozsah katastrofy
přesahuje možnosti místních úřadů a humanitárních organizací vyvstává potřeba okamžité pomoci pro
zajištění základních životních potřeb nebo opětovné výstavby.
 Obchodní etika a dodržování podmínek: Společnost UTC bude podporovat vhodné organizace příjemce,
které prosazují dodržování etických a jiných pravidel a zákonů, včetně zásad transparentnosti a spravedlivé
hospodářské soutěže.
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 Diverzita a začleňování menšin: Společnost UTC bude podporovat vhodné organizace příjemce, které
prosazují snahy o diverzitu a začleňování příslušníků menšin v obchodních a veřejných záležitostech.
C. DALŠÍ OMEZENÍ
Kromě požadavků uvedených výše v částech A a B podléhají dobročinné dary následujícím omezením:
 Kampaně za získání finančních prostředků: Společnost UTC může přispívat na kampaně za získání finančních
prostředků vhodným organizacím příjemce podílejícím se na prosazování oblastí zaměření společnosti
UTC; kapitálové příspěvky do fondů však musí být v souladu s podnikatelskými cíli společnosti UTC a nesmí
přesáhnout 20 % celkové částky získané od podnikatelské sféry nebo 5 % celkové částky získané ze všech
zdrojů. Společnost UTC v žádném případě nepřispěje na kampaň za získání finančních prostředků více než
3 000 000 USD.
 Nadační kampaně: Nebude-li pro to existovat přesvědčivé legitimní zdůvodnění, společnost UTC nebude
přispívat na kampaně nadací.
 Kontroverzní kauzy: Společnost UTC nebude přispívat na kontroverzní sociální nebo jiné kauzy, na něž
existují výrazně vyhraněné rozdílné názory. To je samozřejmě věc konkrétního posouzení, ne jednoznačného
ověření, a je třeba k tomu přistupovat s odkazem na hlavní cíle těchto zásad: dary v dobré víře na charitativní
účely v oblastech zaměření společnosti UTC.
 Vícenásobné příspěvky: Korporace ani obchodní jednotky by neměly přispívat významnou částkou víckrát
na podporu stejné akce, účelu nebo programu, pokud to není výslovně schváleno SVP pro komunikaci nebo
zmocněncem. Pokud jsou takové dary schváleny, měly by být koordinovány tak, aby přinesly společnosti UTC
maximální pozitivní účinek a hodnotu.
 Financování prostřednictvím proplácení obchodních výdajů zaměstnanců. Společnost UTC důrazně
nedoporučuje financování dobročinných darů prostřednictvím proplácení obchodních výdajů zaměstnanců,
s výjimkou občasných a mírných poplatků za účast zaměstnance na místní charitativní akci sponzorované
vhodnou organizací příjemce (např. golfový turnaj apod.). Zaměstnanci nebudou z obchodních výdajů
v žádném případě financovat dobročinné dary žádné vyhrazené organizaci příjemce (v jakékoli částce) a
žádné vhodné organizaci příjemce v částce převyšující 250 USD. Povolené dobročinné dary financované
prostřednictvím proplácení obchodních výdajů zaměstnanců oznámí zaměstnanci svému referentovi pro
komunitní záležitosti nebo zmocněnci.
D. DOROVNÁNÍ DARŮ
Pokud některý z ředitelů, představitelů nebo zaměstnanců společnosti UTC nebo zaměstnanců přidruženého
subjektu společnosti UTC se sídlem v USA daruje finanční prostředky nebo zboží některé vhodné organizaci
příjemce, může jí společnost UTC poskytnout dar ve stejné výši. Program dorovnávání darů může být kdykoli
přezkoumán nebo zrušen na základě výhradního rozhodnutí společnosti UTC.
E. DOROVNÁNÍ DARŮ PAC
Společnost UTC může darovat finanční prostředky vhodné organizaci příjemce určené vhodnými zaměstnanci,
kteří přispívají Výboru pro politickou činnost společnosti UTC (UTC Political Action Committee - „PAC“).
Program dorovnávání darů PAC může být kdykoli přezkoumán nebo zrušen na základě výhradního rozhodnutí
společnosti
UTC.
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PŘÍLOHA 2B: POTŘEBNÁ SCHVÁLENÍ
3

Tabulka 1: Dary z rozpočtu

ROZPOČET OBCHODNÍ JEDNOTKY NA DARY
Výbor obchodní jednotky
Výkonný ředitel obchodní jednotky
Poradní výbor UTC / zmocněnci

Tabulka 2: Dary mimo rozpočet
HODNOTA / TYP
≤ 50 000 USD

> 50 000 USD ale ≤ 500 000 USD

ROZPOČET KORPORACE NA DARY
Poradní výbor UTC / zmocněnci

3

ŽÁDOSTI PODANÉ OBCHODNÍMI JEDNOTKAMI
Výkonný manažer pro komunikaci obchodní jednotky /
zmocněnec
Hlavní právní poradce obchodní jednotky / zmocněnec
(v případě žádosti zákazníka*)
Výkonný ředitel obchodní jednotky / zmocněnec
Výkonný manažer pro komunikaci obchodní jednotky
Hlavní právní poradce obchodní jednotky / zmocněnec
(v případě žádosti zákazníka*)
Výkonný ředitel obchodní jednotky / zmocněnec
SVP pro komunikaci

ŽÁDOSTI PODANÉ KORPORACÍ
SVP pro komunikaci / zmocněnec
CVP GEC / zmocněnec (v případě žádosti zákazníka*)

SVP pro komunikaci
CVP GEC / zmocněnec (v případě žádosti zákazníka*)

*Žádost zákazníka znamená dobročinný dar požadovaný: (1) zákazníkem nebo jeho přidruženým subjektem resp. příbuznou
stranou nebo v jeho či jejich prospěch; (2) jménem zákazníka distributorem nebo obchodním zástupcem v jiném než
zaměstnaneckém vztahu; nebo (3) na podporu vztahu se stávajícím nebo potenciálním zákazníkem nebo v souvislosti s prodejem
produktů nebo služeb společnosti UTC.

Tabulka 3: Další potřebná schválení
Formuláře následujících žádostí musí být doplněny všemi potřebnými schváleními podle Tabulky 1 nebo 2 (podle toho, o
který případ jde) a memorandem žádosti v podobě uvedené v Příloze 2C. Obchodní vztahy s veřejnou správou a
veřejnými činiteli se řídí řadou různých zákonů a předpisů, které v mnoha případech přísně zakazují nebo omezují
dobročinné dary požadované takovými činiteli, jejich jménem nebo v jejich prospěch a jejichž porušení může znamenat
trestný čin. Manažeři pro komunikaci se na základě toho poradí se svým ECO nebo právním poradcem, aby se ujistili, že
dary požadované veřejnou správou nejsou zakázány platnými zákony a předpisy a že dary požadované federální
veřejnou správou USA jsou platnými zákony a předpisy výslovně povoleny.
HODNOTA / TYP
> 500 000 USD / libovolný typ
Libovolná hodnota / vyhrazená
organizace příjemce nebo dary
požadované veřejnou správou** nebo
dary požadované federální veřejnou
správou USA***

ŽÁDOSTI PODANÉ OBCHODNÍMI JEDNOTKAMI
Výkonný ředitel obchodní jednotky
Poradní výbor UTC
Prezident a generální ředitel společnosti UTC
Hlavní právní zástupce obchodní jednotky
CVP GEC

ŽÁDOST PODANÁ KORPORACÍ
Poradní výbor UTC
Prezident a generální ředitel společnosti UTC
CVP GEC

**Dar požadovaný veřejnou správou znamená dobročinný dar: (1) požadovaný státní nebo lokální veřejnou správou USA nebo
veřejnou správou mimo USA nebo státním nebo lokálním veřejným činitelem USA nebo veřejným činitelem mimo USA nebo
jakýmkoli jejich přidruženým subjektem resp. příbuznou stranou nebo v jejich prospěch; (2) požadovaný distributorem, lobistou
nebo obchodním zástupcem v jiném než zaměstnaneckém vztahu jménem státní nebo lokální veřejné správy USA nebo veřejné
správy mimo USA nebo státního nebo lokálního veřejného činitele USA nebo veřejného činitele mimo USA; (3) požadovaný na
podporu stávajícího nebo potenciálního vztahu se státní nebo lokální veřejnou správou USA nebo veřejnou správou mimo USA nebo
státním nebo lokálním veřejným činitelem USA nebo veřejným činitelem mimo USA nebo v souvislosti s transakcí s veřejnou
správou. Transakce s veřejnou správou je: (1) transakce zahrnující prodej produktů nebo služeb společnosti UTC některému z
následujících subjektů: (i) státní nebo lokální veřejná správa/veřejný činitel USA nebo veřejná správa/veřejný činitel mimo USA;
nebo (ii) jakýkoli subjekt, společnost, podnik, agentura nebo zařízení, v nichž státní nebo lokální veřejná správa USA nebo veřejná
správa mimo USA vlastní více než 50% podíl nebo vykonává kontrolu (v případech, kdy státní nebo lokální veřejná správa USA nebo
3

Další potřebná schválení pro určité žádosti o dary (z rozpočtu i mimo rozpočet) jsou uvedeny v Tabulce 3. Na osvobozené dobročinné dary se
požadavky Tabulky 3 nevztahují a jde-li o dary mimo rozpočet, mohou být schváleny výkonným manažerem pro komunikaci obchodní jednotky nebo zmocněncem
(v případě žádostí podaných obchodní jednotkou) nebo SVP pro komunikaci nebo zmocněncem (v případě žádostí podaných společností).
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veřejná správa mimo USA vlastní 50% nebo menší podíl, rozhodne o tom, zda daná transakce představuje transakci s veřejnou
správou, hlavní právní poradce obchodní jednotky nebo jím pověřená osoba (u žádostí podaných obchodní jednotkou) resp.
viceprezident pro globální etické a právní předpisy (u žádostí podaných korporací)); nebo (b) legislativní, regulatorní nebo jiná
aktivita nebo neaktivita státní nebo lokální veřejné správy USA nebo veřejné správy mimo USA ovlivňující záležitosti společnosti UTC.
***Dar požadovaný federální veřejnou správou USA a transakce s federální veřejnou správou USA je totéž jako dar požadovaný
veřejnou správou resp. transakce s veřejnou správou, ale týkající se federální veřejné správy USA nebo federálního veřejného
činitele
USA.
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PŘÍLOHA 2C: MEMORANDUM ŽÁDOSTI
DATUM:

[ ]

PŘÍJEMCE:

[Osoby, jejichž schválení je potřeba, jsou uvedeny v Příloze 2B]

ODESILATEL:
[Výkonný manažer pro komunikaci obchodní jednotky (u žádostí podaných
obchodní jednotkou) / SVP pro komunikaci (u žádostí podaných korporací)]
RE:

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ — návrh dobročinného daru

1.

Souhrn
[Obchodní jednotka/korporace] žádá o váš souhlas s příspěvkem ve výši [hodnota v USD] ve prospěch
[celý název organizace příjemce] („organizace příjemce“) na podporu [stručný popis charitativního
účelu/oblasti zaměření společnosti UTC]. Schválení je požadováno v souladu s Příručkou podnikových
zásad 11: Dobročinné dary z důvodu [popište důvod nutnosti schválení (např. hodnota > 500 000 USD,
vyhrazená organizace příjemce, žádost zákazníka, žádost veřejné správy nebo žádost federální
veřejné správy USA)]

2.

Organizace příjemce a hloubková kontrola
[Popište organizaci příjemce, vysvětlete, jakým způsobem vyhovuje definici vhodné organizace
příjemce, a případně vysvětlete, proč jde o vyhrazenou organizaci příjemce. Prověřte veškerou
provedenou hloubkovou kontrolu a přiložte protokol o hloubkové kontrole]

3.

Navrhovaný příspěvek
[Popište typ (tj. hotovost, nebo „věcný“ dar, produkty nebo služby), hodnotu, charitativní účel, oblasti
zaměření společnosti UTC (nebo zdůvodnění odchylek od těchto oblastí), zda jde o dar z rozpočtu, nebo
mimo rozpočet, místo, kde bude organizace příjemce provozovat sponzorovanou charitativní činnost, a
strukturu a lokalitu vyplacení finančních prostředků]

4.

Původce žádosti / možné problémy
[Uveďte původce žádosti o navrhovaný příspěvek (např. zda jde o společnost UTC, žádost zákazníka,
žádost veřejné správy nebo žádost federální veřejné správy USA), další provozní jednotky podílející
se na žádosti nebo touto žádostí ovlivněné a veškeré stávající nebo potenciální střety zájmů nebo jiné
možné nejasnosti ohledně dodržování etických zásad nebo právních předpisů]

5.

Dopad na podnikání a další záležitosti společnosti
[Uveďte veškeré stávající nebo potenciální vztahy se zákazníky a veřejnou správou, transakce za
účelem prodeje produktů a služeb společnosti UTC a legislativní, regulatorní nebo jiné aktivity nebo
neaktivity veřejné správy ovlivňující záležitosti společnosti UTC, které mohou být příznivě nebo nepříznivě
ovlivněny schválením nebo zamítnutím této žádosti]

6.

Smlouva
[Ověřte, zda smlouva odpovídá smlouvě o daru (Příloha 2D), a upozorněte na všechny podstatné
odchylky od této smlouvy nebo neobvyklá ustanovení]

7.

Sledování plnění
[Popište veškeré sledování prováděné zodpovědnými osobami obchodní jednotky nebo korporace s
cílem zajistit, aby organizace příjemce plnila smlouvu o daru]

8.

Interní schvalování
[Popište všechna schválení získaná v rámci obchodní jednotky resp. korporace]
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PŘÍLOHA 2D: SMLOUVA O DARU
1

ČÁST
Obecně
obchodní

2
3

4

Finance
Vyplacení
finančních
prostředků
Závazky

5
Prohlášení a
záruky

7

Doba platnosti

8

Ukončení nebo
přerušení

9

Různé

11

Obchodní etika a
dodržování
podmínek

Obecná spolupráce

6

10

OBECNÉ TÉMA
Specifikace
charitativní činnosti

Status / žádný
zprostředkovatel
Převod a
subdodávky
Tiskové zprávy

PODROBNĚ
Specifikace charitativní činnosti prováděné nebo podporované organizací příjemce s dostatečnými podrobnostmi, aby
bylo možno vytvořit měřitelný a kontrolovatelný rámec pro efektivní sledování a posuzování plnění. Zvažte přiložení nebo
zapracování odkazu na žádost o grant, žádost o nabídku nebo podobný dokument organizace příjemce.
Specifikace hodnoty finančních prostředků a maxima dle smlouvy.




Specifikace podmínek pro vyplacení

Metoda vyplacení (pokud možno bankovním převodem na účet uvedený u jména organizace příjemce
v jurisdikci jejího vzniku nebo tam, kde bude organizace příjemce provozovat sponzorovanou charitativní
činnost)
Organizace příjemce se bezpodmínečně zavazuje:

používat prostředky výhradně na provozování charitativní činnosti popsané ve smlouvě o daru,

po celou dobu dodržovat platné zákony, včetně zákonů zakazujících střet zájmů a korupci v soukromém a
veřejném sektoru,

nikdy přímo ani nepřímo nenabízet, neslibovat, nesnažit se poskytnout a neposkytovat jakékoli korupční
platby;

neprodleně a přesně zanést do svého účetnictví a evidence všechny finanční prostředky obdržené od
společnosti UTC a výdaje související s provozováním či podporou charitativní činnosti sponzorované
společností UTC.
Organizace příjemce se zavazuje poskytnout a podepsat dokumenty a nástroje, které jsou nezbytné jako podklad pro
výplatu finančních prostředků ze strany společnosti UTC a doklad provozování sponzorované charitativní činnosti, a další
dokumenty nebo nástroje požadované zákonem nebo potřebné pro plnění smlouvy o daru.
Pokud časový plán odhalení nestanoví jinak nebo organizace příjemce neprodleně písemně neuvědomí společnost
UTC, organizace příjemce k datu daru a od té doby výslovně přijímá, prohlašuje a zaručuje následující:

žádný zaměstnanec společnosti UTC, zákazník, veřejná správa nebo veřejný činitel není držitelem
vlastnického, finančního či jiného podílu v organizaci příjemce ani nemá jiný osobní prospěch ze vztahu
mezi organizací příjemce a společností UTC;

organizace příjemce je držitelem všech povolení, licencí a oprávnění potřebných pro provádění charitativní
činnosti;

smlouva o daru neporušuje ani nepřekračuje zákon platný v oblasti prodeje;

finanční prostředky vyplacené na základě smlouvy o daru byly organizací příjemce použity výhradně
k provádění charitativní činnosti popsané ve smlouvě o daru;

organizace příjemce nenabízela, neslibovala, neprováděla ani se nepokoušela provádět žádné korupční
platby;

organizace příjemce se zavazuje neprodleně písemně uvědomit společnost UTC, pokud kterékoli z výše
uvedených prohlášení a záruk jakýmkoli způsobem ztratí platnost nebo přesnost.
Uveďte konečnou dobu platnosti, po níž automaticky vyprší platnost smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou na
prodloužení

Vypovězení bez udání důvodu na základě oznámení 30 dnů předem;

Jednostranné ukončení společností UTC, pokud:
o
organizace příjemce nebo kdokoli z jejích ředitelů, činitelů či zaměstnanců se z jakýchkoli důvodů
stane personou non grata v jurisdikci založení nebo tam, kde má být prováděna sponzorovaná
charitativní činnost, nebo čelí obvinění z pochybení;
o
organizace příjemce porušila smlouvu o daru, včetně, mimo jiné, případu, kdy organizace
příjemce nespolupracovala nebo odmítla spolupracovat na auditu společností UTC;
o
společnost UTC má důvod se domnívat, že prohlášení a záruky organizace příjemce pozbyly
platnosti nebo přesnosti bez neprodleného písemného upozornění a nápravy ze strany organizace
příjemce;
o
společnost UTC na základě vlastního uvážení rozhodne, že jednání organizace příjemce nebo
smlouva o daru porušuje nebo překračuje platné zákony;
o
organizace příjemce se stane insolventní, zbankrotuje nebo se dostane pod nucenou správu;
o
Vlastnictví, řízení nebo činnost organizace příjemce se změní způsobem, o němž se společnost
UTC důvodně domnívá, že (a) má zásadně negativní vliv na smlouvu o daru nebo (b) vytváří střet
zájmů vzhledem k organizaci příjemce nebo jakémukoli zaměstnanci společnosti UTC;

Společnost UTC může přerušit nebo ukončit vyplácení finančních prostředků v případě, že dojde k ukončení
kvůli tomu, že organizace příjemce porušila závazky, prohlášení nebo záruky, a má právo na náhradu již
vyplacených finančních prostředků, pokud se závazky, prohlášení nebo záruky týkaly jich.
Organizace příjemce je nezávislou smluvní stranou. Smlouva o daru nevytváří vztah zmocněného zástupce.
Organizace příjemce bez předchozího písemného svolení společnosti UTC nepřevede smlouvu o daru ani neuzavře
subdodavatelskou smlouvu na sponzorovanou charitativní činnost.
Před vydáním jakékoli tiskové zprávy nebo veřejného prohlášení týkajícího se smlouvy o daru nebo sponzorované
charitativní činnosti nebo používajícího obchodní značku či obchodní jméno společnosti UTC musí organizace příjemce
získat písemný souhlas společnosti UTC.
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PŘÍLOHA 2E: POTVRZENÍ O DARU

Předložením žádosti o grant („žádost o grant“) společnosti United Technologies Corporation („UTC“) a
přijetím finančních prostředků nebo produktů, služeb či jiného majetku od společnosti UTC, jako
„organizace příjemce“:
 potvrzujete a bezpodmínečně se zavazujete:
o řádně vykonávat charitativní činnost popsanou v žádosti o grant;
o používat finanční prostředky darované společností UTC výhradně na podporu charitativní
činnosti popsané v žádosti o grant;
o po celou dobu dodržovat platné zákony, včetně zákonů zakazujících střet zájmů a korupci
v soukromém a veřejném sektoru;
o nikdy přímo ani nepřímo nenabízet, neslibovat, nesnažit se poskytnout a neposkytovat
jakékoli korupční platby;
o získat předchozí písemný souhlas společnosti UTC před: (1) uzavřením subdodavatelské
smlouvy na charitativní činnost popsanou v žádosti o grant; (2) vydáním jakékoli tiskové
zprávy nebo veřejného prohlášení týkajícího se žádosti o grant nebo používajícího obchodní
značku či obchodní jméno společnosti UTC;

 prohlašujete, že:
o

o
o

žádný zaměstnanec společnosti UTC, zákazník, veřejná správa nebo veřejný činitel
není držitelem vlastnického, finančního či jiného podílu v organizaci příjemce ani nemá
jiný osobní prospěch ze vztahu mezi organizací příjemce a společností UTC nebo
finančních prostředků či předmětů darovaných společností UTC;
finanční prostředky vyplacené společností UTC na základě žádosti o grant byly
organizací příjemce použity výhradně k provádění charitativní činnosti popsané v
žádosti o grant a k legitimním a zákonným obchodním účelům;
organizace příjemce nenabízela, neslibovala, neprováděla ani se nepokoušela provádět
žádné korupční platby.
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