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Úvod 

Společnost Carrier pořizuje zásoby a služby na základě jejich předností; vyhledává jak nejlepší 

hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s dodavateli. Dávání obchodních darů je běžné a může 

představovat pouze přání projevit dobrou vůli. Společnost Carrier má však velmi omezující zásady 

týkající se přijímání obchodních darů svými zaměstnanci, kteří mají přímou zodpovědnost za 

nákupy. Rozhodování o nákupech nesmí být ovlivněno konfliktem zájmů a nesmí být poskvrněno 

ani zdáním konfliktu zájmů. 

Porušování zásad společnosti Carrier týkajících se obchodních darů se bere vážně – obchodní dar, 

jehož záměrem bylo projevení dobré vůle, může namísto toho skončit propuštěním zaměstnance 

Carrier a vyškrtnutím dodavatele ze seznamu schválených zdrojů společnosti Carrier. Tyto stránky 

mají za cíl Vás vést jakožto dodavatele nebo potenciálního dodavatele společnosti Carrier (včetně 

podřízených podniků a filiálek; pro snadné porozumění se na těchto stránkách mluví o „Carrier“ 

ve všezahrnujícím smyslu). 

Všeobecná pravidla společnosti Carrier týkající se obchodních darů 

Zaměstnanci společnosti Carrier nesmějí požadovat žádný dar, zábavu nebo jinou odměnu. 

Zaměstnanci společnosti Carrier nesmějí přijímat žádný dar, zábavu nebo jinou odměnu od 

nikoho, kdo chce uzavřít smlouvu se společností Carrier nebo si od ní něco koupit (v jakékoli 

podobě, od nákupních příkazů až po nákupy na kreditní kartu) kromě běžných obchodních 

pozorností, které jsou přiměřené svou frekvencí a hodnotou. 

Zaměstnanci společnosti Carrier, kteří mají přímou zodpovědnost za nákupy, včetně zaměstnanců 

v nákupních odděleních a ostatních zaměstnanců, kteří jsou jinak pověřeni vykonáváním 

nákupních funkcí, mohou přijímat pouze (a) nápoje, lehké občerstvení a obchodní jídla podávaná 

během obchodních schůzek konaných v místě dodavatelů, (b) obchodní jídla během služebních 

cest, (c) propagační nebo reklamní předměty mající pouze nominální hodnotu, jako baseballové 

čepice nebo bloky, a (d) jakýkoli jiný obchodní dar, zábavu nebo jinou cennou věc, pokud je 

nahlášen a písemně schválen zástupcem pro etiku a dodržování předpisů nebo vicepresidentem 

společnosti Carrier pro dodržování předpisů. 

Tato pravidla jsou míněna jako omezující. Kromě těchto pravidel „psaných černým písmem“ se 

dodavatelé musí vyhnout nabízení nebo dávání obchodních darů kterémukoli zaměstnanci 

společnosti Carrier, pokud by to mohlo vyvolat dojem nedovoleného chování. Pokud máte otázky 

ohledně zásad společnosti Carrier týkajících se darů, kontaktujte zástupce společnosti Carrier pro 

globální etiku a dodržování předpisů na adrese CarrierHQ_Compliance@carrier.com.  
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Jak společnost Carrier definuje „obchodní dar“? 

„Obchodní dar“ je cokoli hodnotného, co se dává v důsledku obchodního vztahu a za co příjemce 

nemusí zaplatit spravedlivou tržní cenu. Dar může mít jakoukoli podobu – například večeři 

v restauraci nebo v klubu, vstupenky na divadelní představení, slevu, která není k dispozici 

všeobecné veřejnosti, nebo umělecký předmět. 

Kdo je „dodavatel“? 

Slovo „dodavatel“ je míněno široce a zahrnuje kohokoliv, kdo má smlouvu, nákupní příkaz, servisní 

smlouvu nebo jinou dohodu nebo ujednání ohledně nákupu společností Carrier (včetně nákupů 

na kreditní kartu). „Potenciální dodavatel“ je samozřejmě kdokoli, kdo chce něco prodat 

společnosti Carrier 

Jak mám vědět, kteří zaměstnanci společnosti Carrier mají „přímou 

zodpovědnost za nákupy“? 

Zaměstnanci, kteří mají „přímou zodpovědnost za nákupy“, zahrnují všechny zaměstnance 

v nákupním oddělení, stejně tak nákupčí. Zahrnují také další zaměstnance, které takto pověří jejich 

provozní jednotka. Tato další pověření mohou například zahrnovat zaměstnance, kteří jsou 

zástupci dodavatelova oddělení zaručování kvality, zaměstnanci zodpovědní za výběr zdrojů nebo 

zaměstnanci pověření k provádění nákupů na kreditní karty.   

Dary pro členy rodiny zaměstnanců společnosti Carrier 

Společnost Carrier pokládá dar pro manžela/ku nebo člena rodiny za obchodní dar, pokud je 

motivován obchodním vztahem nebo pokud se ho týká. Takové dary podléhají zásadám 

společnosti Carrier stejně jako ostatní obchodní dary. 

Osobní vztahy nebo rodinné vztahy 

Společnost Carrier uznává, že dary mohou být motivovány osobním přátelstvím nebo rodinnými 

vztahy namísto obchodními vztahy. Některé dary jsou jasně obchodními dary – jakýkoli dar, který 

se odečítá z daní nebo který financuje nebo proplácí obchodní subjekt, je jasně obchodní dar. 

Některé dary jsou jasné motivovány rodinnými vztahy – svatební dar odpovídající hodnoty pro 

sestru nebo jiného blízkého rodinného příslušníka je určitě vhodný. Hodnocení motivace a povahy 

„přátelství“ v jiných situacích je však problematické a nepříjemné pro všechny zainteresované. 

Protože „dojmy“ jsou důležité a protože vhodnost daru bude posuzována bez znalosti souvislostí, 

společnost Carrier nabádá zaměstnance k tomu, aby při dávání všech darů byli umírnění, 

a důrazně odrazuje od dávání všech darů na základě osobního přátelství. 
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Dary dávané ke svátkům 

I když sváteční sezóna bývá tradičně časem vzájemného dávání darů, neznamená to žádnou 

výjimku ze zásad společnosti Carrier, která by znamenala přijatelnost těchto darů. Společnost 

Carrier podporuje vzájemné předávání lístků s blahopřáním k svátkům, ale je proti svátečním 

darům jakéhokoli druhu dávaným dodavateli zaměstnancům. Pokud společnost Carrier dostane 

dar od dodavatele, obvykle jej vrátí nebo jej věnuje charitativní organizaci. 

Důsledky vládních smluv 

Subjekty společnosti Carrier mají, obvykle prostřednictvím jednoho z obchodních 

zprostředkovatelů třetích stran, mnoho přímých a nepřímých smluv s federální vládou Spojených 

států. Bez zřetele na zásady společnosti Carrier je platba, dar nebo cokoli hodnotného od 

subdodavatele, prodejce nebo dodavatele vládnímu představiteli na vyšší úrovni, pokud mu byly 

dány za účelem nedovoleného získání výhodného postavení nebo poskytnutí odměny za ně 

(úplatek), trestným činem. 

Nápravný prostředek pro dodavatele v případě, že zaměstnanec společnosti 

Carrier si žádá peníze nebo dar 

Společnost Carrier zakazuje svým zaměstnancům vyžadování darů od dodavatelů nebo 

potenciálních dodavatelů. Pokud si zaměstnanec společnosti Carrier žádá peníze nebo jakýkoli 

jiný dar, kontaktujte oddělení společnosti Carrier pro globální etiku a dodržování zásad na adrese 

CarrierHQ_Compliance@carrier.com. Chcete-li kontaktovat společnost Carrier anonymně, můžete 

využít náš program pro anonymní nahlašování. Další informace o tomto programu naleznete na 

stránkách společnosti Carrier na adrese https://corporate.carrier.com/reporting. Nenechte si to 

líbit a nepodléhejte dojmu, že je to běžné a přijatelné.  

Za svoje jednání budete voláni k odpovědnosti a důsledky mohou být závažné. 
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