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Školení boje proti korupci a 
úplatkářství společnosti 
Kennametal
Školení pro: Třetí strany



Školení boje proti korupci a úplatkářství pro obchodní partnery

Jako odpovědná celosvětová organizace a v souladu s našimi základními 
hodnotami jsme zavázáni provádět obchod podle nejvyšších etických a právních 
norem, kdekoli po světě působíme. To zahrnuje úplné dodržování zákona o 
korupčních praktikách USA (FCPA), zákona o korupci Spojeného Království a 
všech platných zákonů o boji proti korupci a proti úplatkářství všude tam, kde 
podnikáme. Očekáváme, že všichni naši partneři, včetně všech obchodních 
zástupců a distributorů, budou sdílet náš závazek vůči etice a bezúhonnosti a 
současně zajistí plné dodržování všech platných zákonů všude, kde působí, 
včetně FCPA. Výslovně zakazujeme zaměstnancům a partnerům zapojit se do 
podplácení v jakékoliv formě nebo pro jakýkoli účel kdekoli na světě.  
Celosvětové protikorupční a proti úplatkářské postupy společnosti Kennametal se 
vztahují na všechny třetí strany. Přečtěte si tento postup a dodržujte požadavky. 
Oceňujeme vaše partnerství a děkujeme, že jste si udělali čas na absolvování 
tohoto informačního školicího programu.

Úvod:



• Jako zástupce společnosti Kennametal na trhu máme jisté požadavky 
týkající se našich obchodních operací.  (Tyto položky jsou součástí vaší 
smlouvy se společností Kennametal): 
– Soulad s naším „Etickým kodexem”.
– Soulad se všemi platnými zákony a nařízeními.
– Přísně zakazujeme používání úplatků nebo korupci v jakékoli formě za 

účelem zisku nebo udržení obchodu.  Bez výjimek.  
– Úplatkářství je nelegální a proti hodnotám společnosti Kennametal 

(musíte dodržovat soulad s našimi Celosvětovými zásadami boje proti 
úplatkářství a korupci).

– Dodržování vývozních předpisů Spojených států a dalších platných 
vývozních předpisů, které se na transakci mohou vztahovat.

• Okamžitě prozkoumejte a vyřešte nesrovnalosti ohledně etiky a 
dodržování předpisů, které mohou nastat ve vašich obchodních 
operacích.

Požadavky na obchodování se společností Kennametal 

Vždy jednejte podle nejvyšších etických norem
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https://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/Ethics%20and%20Compliance/Code%20of%20Ethics%20and%20Business%20Conduct/Code%20of%20Ethics%20and%20Business%20Conduct%202018/Kennametal_Code_of_Conduct_Czech.pdf
https://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/Ethics%20and%20Compliance/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%202017/KMT-OGC-01-004-Kennametal%20Global%20Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%20Policy_Czech.pdf


• Úplatkářství a korupce jsou podle zákona o zahraničních korupčních 
praktikách (FCPA) nezákonné

• FCPA pro vás platí všude, kde působíte, protože Kennametal je 
korporátní společnost se sídlem v USA.

• Obchodní společnosti a jednotlivci mohou být osobně stíháni za to, že se 
účastní úplatkářství nebo korupce.

• Dokonce i údajné porušení může vážně poškodit pověst: 
-- Snížit naše postavení v odvětví
-- Negativně ovlivnit vnímání zákazníků
-- Ztížit naši schopnost uspět, jak u jednotlivců tak společnosti

Co je zákon o zahraničních korupčních praktikách a jak 
se vztahuje na vaše obchodování?

Dobrá pověst obou společností je v sázce!
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Kdo je zahrnut pod FCPA?

Distributoři společnosti Kennametal musí dodržovat standard FCPA!

FCPA se vztahuje na:
– Společnosti z USA

• Zahraniční dceřiné společnosti a přidružené společnosti 
společností z USA

[Mezi příklady patří tyto společnosti:  KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT 
(Xuzhou) Company

Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thailand) Co. Ltd.]

• Zaměstnanci, distributoři a zástupci třetích stran těchto 
společností
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Kdo je podle FCPA „Zahraniční vládní činitel“?
Termín „Zahraniční vládní činitel“ podle FCPA zahrnuje:

• Jakéhokoli úředníka nebo zaměstnance vlády nebo jakéhokoli 
oddělení, agentury nebo zařízení vlády.

• Jakoukoli osobu jednající v úředním postavení za nebo v zastoupení 
jakékoli zahraniční vlády, oddělení, agentury nebo zařízení.

• Činitelé a zaměstnanci veřejných mezinárodních organizací (např. 
Světová banka, Organizace spojených národů).

• Činitelé politických stran a kandidáti na veřejný post.
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Vždy „ZNEJTE” stranu, se kterou jednáte.  Pro koho pracují?



Úplatek je poskytnutí nebo slib poskytnutí něčeho 
cenného (bez ohledu na částku) za účelem zisku 
nekalé výhody.

Několik příkladů úplatků jsou hotovost, dárkové karty, 
sdílení provizí, dovolené, extravagantní dárky, pracovní 
příležitosti výměnou za obchodní zisk ... atd.

Nejde jen o hodnotu daru, ale o to, že byl darován 
s úmyslem výměnou získat příznivé rozhodnutí nebo 
zacházení nebo získat či si udržet obchod.

Obchodní dary a zábava jsou zpravidla přípustné, pokud 
mají přiměřenou hodnotu, jsou vázány na jasný obchodní 
účel a nejsou nabízeny výměnou za získání nebo udržení 
obchodu.

Poskytování nebo příjem dárků, zábavy nebo čehokoli 
cenného pro vládního činitele je přísně zakázáno.
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Co je „Úplatek”?



Zahrnuje následující:
• Získání si nebo udržení si obchodu;
• Směřování obchodu k jakékoli osobě nebo firmě;
• Získání daňové úlevy;
• Uskutečnění úlevy na clo prostřednictvím reklasifikace nebo 

podhodnocení;
• prodloužení stávající smlouvy;
• získání povolení k zajištění nemovitosti;
• poskytnutí příznivého soudního nebo regulačního rozhodnutí nebo 

vyhnutí se sankcím; a
• Poskytování licence nebo koncese.

Co je „Nekalá výhoda“?
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Pokud máte pochybnosti, zeptejte se a nepokračujte!



• Otázky se stížnostmi nebo znepokojení týkající se společnosti 
Kennametal můžete vznést na našem Oddělení pro etiku a soulad 
s předpisy.
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– (1) 412-248-8275

• Náš důvěrný Systém linky pomoci je k dispozici našim partnerům 24 
hodin denně a 7 dní v týdnu – podáte-li hlášení, uveďte pokud možno 
co nejvíce podrobností a umožněte nám tak pořádně vyšetřit událost.

• Více informací naleznete na stránce Etika a shoda s předpisy na 
webu Kennametal.com.

Vznesení otázek se stížností nebo vyjádření znepokojení
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mailto:
https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html
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