
 

Globální protikorupční zásady pro všechny obchodní partnery společnosti 

Cisco Systems, Inc. a její pobočky (Cisco)  
Společnost Cisco očekává a vyžaduje, aby dodavatelé, subdodavatelé, prodejci nebo partneři v rámci kanálu, konzultanti, 
agenti a ostatní zúčastněné strany, se kterými společnost Cisco podniká (obchodní partneři), jednali při vykonávání služeb 
a smluvních povinností, vůči nebo jménem společnosti Cisco, pro zákazníky společnosti Cisco a třetí strany vždy 
profesionálně a eticky. Za tímto účelem jako obchodní partner musíte:  

(a) dodržovat všechny platné protikorupční zákony, včetně amerického protikorupčního zákona, britského 
protikorupčního zákona a dalších protikorupčních zákonů na celém světě („platné zákony“). Tyto zákony obecně 
stanoví zákaz poskytování úplatků státním úředníkům, vytváří seznamy a záznamy požadavků a stanovují trestní 
a občanskoprávní postihy za jejich porušení. Některé zákony se také vztahují na přijímání úplatků nebo se vztahují 
na osoby v soukromém sektoru v rámci komerčních úplatků. Další informace o americkém protikorupčním zákoně 
naleznete na webu: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ nebo na adrese publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Neprovádějte žádnou akci ani nedovolte žádnou akci vlastních dodavatelů, subdodavatelů, agentů nebo jiných 
třetích stran, která by mohla zapříčinit, že bude společnost Cisco zodpovědná za porušení libovolného z platných 
zákonů.  

(c) Nepoužívejte peníze nebo jiné prostředky obdržené od společnosti Cisco v rozporu s platnými zákony nebo pro jiné 
nezákonné účely, například provádění libovolných plateb nebo poskytování čehokoliv cenného (přímo nebo nepřímo) 
při pokusu o nevhodné ovlivnění jednání nebo rozhodnutí za účelem získání či udržení obchodní příležitosti nebo 
k zajištění nepatřičné obchodní výhody. Výše uvedené se vztahuje na libovolnou nabídku nebo slib provedení platby 
nebo poskytnutí čehokoliv cenného libovolné osobě z následujícího výčtu:  

• státním úředníkům nebo zaměstnancům (včetně osob ve výkonné, legislativní, soudní nebo správní funkci, 
volených či jmenovaných, nebo jakékoliv veřejné mezinárodní organizace, například OSN nebo Světové banky, 
nebo osob vystupujících v úředním postavení jménem dané vlády nebo organizace),  

• zaměstnavateli nebo úředníkovi veřejného sektoru nebo státem vlastněného podniku, 

• uchazeči o politický úřad, politické straně nebo libovolnému zástupci či zaměstnanci politické strany, 

• libovolné další osobě, pokud víte nebo byste měli vědět, že jakákoliv část nabídky bude směřována (přímo nebo 
nepřímo) libovolné z výše uvedených osob nebo, 

• zaměstnanci či úředníkovi v soukromém sektoru ve formě komerčního úplatku. 

Bez omezení výše uvedeného, zakázané typy nabídek zahrnují cokoliv cenného, například: hotovost nebo její 
ekvivalenty (včetně dárkových karet), nevhodné dary, cestování a zábavu, charitativní nebo politické příspěvky, 
dohody o nepřihazování, služby na oplátku, najímání příbuzných nebo neoprávněné usnadňující platby, pokud byly 
poskytnuty k získání nepatřičné výhody. 

(d) Na požádání společnosti Cisco nechte své vlastní dodavatele, subdodavatele, agenty nebo třetí strany podepsat 
podobné písemné prohlášení o dodržování pravidel proti korupci a potvrďte společnosti Cisco, že podobná akce byla 
provedena.  

(e) Vedení přesných a úplných účetních knih a záznamů a všech dalších podmínek auditů a dalších souvisejících 
povinností uvedených dále ve vaší smlouvě se společností Cisco musí být provedeno v souladu s těmito zásadami. 
Navíc máte zakázáno vytvářet, udržovat nebo využívat nezveřejněné nebo nezaznamenané prostředky společnosti 
(takzvané prostředky „mimo záznam“). Další informace o černých fondech naleznete na webu: 
http://www.cisco.com/go/integritynow. 

Společnost Cisco nebude v rámci žádné smlouvy s dodavatelem nebo třetí stranou v žádném případě nucena plnit nebo 
zanedbávat jakékoliv povinnosti, o nichž se v dobré víře domnívá, že by vedly k porušení platných zákonů.  

Společnost Cisco si ponechává právo na pozastavení nebo ukončení platnosti vaší smlouvy se společností Cisco okamžitě po 
písemném upozornění, pokud věří, dle výhradního uvážení společnosti Cisco, že jste porušili jakékoliv prvky těchto zásad 
nebo jste provedli falešné či podvodné prohlášení, dopustili se podvodu při zastupování nebo poskytli falešnou záruku při 
provádění smluvních povinností.  
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Jste povinni společnosti Cisco okamžitě nahlásit jakékoliv obavy, které můžete mít ohledně neetických obchodních 
postupů zaměstnavatele společnosti Cisco nebo libovolného obchodního partnera společnosti Cisco kontaktováním 
etické kanceláře společnosti Cisco na adrese: ethics@cisco.com nebo prostřednictvím webového formuláře etiky 
společnosti Cisco, bezplatných horkých linek nebo anonymních nástrojů pro nahlašování dostupných na webu: 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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