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Protikorupčné zásady 

I. ÚČEL 

Spoločnosť Eaton neponúka ani neprijíma úplatky ani iné korupčné platby v žiadnej forme. Naše záväzky 
voči etickému podnikaniu, bezúhonnému správaniu a rešpektovaniu zákonov sú základom našich hodnôt 
a etického kódexu. Tieto zásady uvádzajú náš zákaz úplatkárstva a korupcie a naše očakávania, pokiaľ 
ide o zapájanie sa do obchodných praktík, ktoré sú v súlade s našou etikou, hodnotami a platnými 
zákonmi. 

II. ROZSAH 
 

Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, zmluvných pracovníkov, úradníkov a riaditeľov 
spoločnosti Eaton a jej dcérskych a pridružených spoločností („Eaton“). Ak je to uvedené v príslušnej 
zmluve, sa tieto zásady okrem toho uplatňujú priamo na zástupcov tretích strán spoločnosti Eaton a iných 
obchodných partnerov. 

Kľúčové pojmy sú definované nižšie. Tieto zásady by sa mali vykladať v spojení s etickým kódexom 
spoločnosti Eaton, zásadami pre dary a pohostenie, zásadami v oblasti cestovania a výdavkov, zásadami 
v oblasti vzťahov s verejnosťou, zásadami pre štátne zákazky Spojených štátov, kódexom správania pre 
dodávateľov a inými relevantnými zásadami spoločnosti Eaton. 

III. ZÁSADY 
 

A. ÚPLATKY A INÉ KORUPČNÉ PLATBY SÚ ZAKÁZANÉ  

Spoločnosť Eaton a zástupcovia tretích strán musia dodržiavať všetky platné protikorupčné zákony 
vrátane zákona o korupčných praktikách („FCPA“) v Spojených štátoch a zákona o úplatkárstve 
v Spojenom kráľovstve („UKBA“), ako aj podobné zákony. Spoločnosť Eaton a zástupcovia tretích strán 
majú zakázané priamo alebo nepriamo ponúkať, sľubovať, poskytovať, vyžadovať alebo prijímať úplatky 
alebo iné korupčné platby akejkoľvek osobe alebo organizácii vrátane štátnych subjektov, štátnych 
úradníkov, spoločností a zamestnancov spoločností. Tieto zákazy sa uplatňujú na celom svete bez 
ohľadu na regionálne zvyky, miestnu prax a konkurenčné podmienky. 

B. PLATBY ZA UĽAHČENIE 

Spoločnosť Eaton zakazuje platby za uľahčenie. Zamestnanci spoločnosti Eaton musia podávať hlásenia 
o akýchkoľvek požiadavkách alebo žiadostiach o platby za uľahčenie svojim manažérom a kancelárii pre 
etiku a dodržiavanie súladu. 

C. PLATBY POD NÁTLAKOM  

Platby pod nátlakom neporušujú tieto zásady. Zamestnanci spoločnosti Eaton musia podávať hlásenia 
o akýchkoľvek požiadavkách alebo žiadostiach o platby pod nátlakom svojim manažérom a kancelárii pre 
etiku a dodržiavanie súladu pred vykonaním platby pod nátlakom alebo čo najskôr po vykonaní platby. 
Platby pod nátlakom musia byť presne zaznamenané v súlade s požiadavkami uvedenými v účtovných 
knihách a záznamoch.  

D. OČAKÁVANIA TÝKAJÚCE SA RIADENIA TRETÍCH STRÁN 

Spoločnosť Eaton zakazuje úplatky a iné korupčné platby, ktoré boli uskutočnené alebo prijaté nepriamo 
prostredníctvom zástupcov tretích strán. Spoločnosť Eaton má programy na hodnotenie rizík, hĺbkové 
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preverovanie korupcie a správu zmlúv s cieľom zmierniť riziko korupčných praktík zo strany zástupcov 
tretích strán. Tieto programy sa musia dodržiavať pri výbere, uzatváraní zmlúv so zástupcami tretích 
strán a pri ich správe.  

E. ÚČTOVNÉ KNIHY A ZÁZNAMY  

Spoločnosť Eaton a zástupcovia tretích strán musia viesť primerane podrobné účtovné knihy a záznamy, 
ktoré presne a spravodlivo odrážajú všetky transakcie s akoukoľvek osobou alebo organizáciou alebo od 
akejkoľvek osoby alebo organizácie vrátane štátnych subjektov, štátnych úradníkov, spoločností 
a zamestnancov spoločností. Účtovné knihy a záznamy musia byť v súlade s internými účtovnými 
štandardmi a postupmi spoločnosti Eaton. 

F. PORUŠENIA A PODÁVANIE HLÁSENÍ 

Zamestnanci spoločnosti Eaton, ktorí sa dozvedeli o možných alebo skutočných porušeniach týchto 
zásad, musia takéto porušenia nahlásiť svojim manažérom a kancelárii pre etiku a dodržiavanie súladu. 
Porušenie týchto zásad môže viesť k disciplinárnemu konaniu až k ukončeniu pracovného pomeru. 
Zamestnanci spoločnosti Eaton nebudú penalizovaní ani sankcionovaní za žiadne omeškanie, stratu 
obchodu alebo iné vplyvy vyplývajúce z ich odmietnutia porušenia týchto zásad alebo iného zapojenia sa 
do korupčných praktík, ani za nahlásenie takýchto praktík. 

G. DEFINÍCIE  

„Korupcia“ je zneužívanie moci na účely osobného zisku.  

„Úplatok“ alebo „korupčná platba“ je každá platba, provízia alebo akákoľvek hodnota, ktorá je 
prisľúbená, ponúknutá alebo prijatá od akejkoľvek osoby alebo organizácie ako stimul na: a) 
neoprávnené získanie, zachovanie alebo priamy obchod; b) získanie akejkoľvek neprimeranej obchodnej 
alebo osobnej výhody; c) ovplyvnenie posúdenia alebo správania osoby alebo organizácie s cieľom 
dosiahnuť požadovaný výsledok alebo konanie. Úplatok alebo korupčná platba zahŕňa čokoľvek 
hodnotné poskytnuté jednotlivcovi, rodinnému príslušníkovi alebo príbuznému tejto osoby s korupčným 
zámerom priamo alebo nepriamo ovplyvniť konanie alebo rozhodnutie jednotlivca. Príkladmi „čohokoľvek 
hodnotného“ sú hotovosť, peňažné ekvivalenty, ako sú darčekové karty, dary, pohostenie, cestovanie, 
pôžičky, preferenčné zaobchádzanie, príspevky, sponzorské dary, odmeny, zvýhodňovanie a ponuky 
zamestnania alebo stáže bez ohľadu na to, aká minimálna je ich hodnota. 

„Provízia“ je typ úplatku. Je to neetické alebo nezákonné vrátenie časti platby, ktorá už bola vykonaná 
v rámci legitímnej obchodnej transakcie. 

„Platba pod nátlakom“ je platba vykonaná ako reakcia na bezprostredné ohrozenie bezpečnosti alebo 
zdravia osoby s cieľom chrániť seba alebo iné osoby. Platba za iných okolností (napríklad v reakcii na 
hrozbu hospodárskej ujmy alebo obchodnej straty) nepredstavuje platbu pod nátlakom. 

„Platba za uľahčenie“ je platba (zvyčajne v malej výške) vykonaná s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť 
výkon ľubovoľnej rutinnej úradnej činnosti štátnym úradníkom. V záujme prehľadnosti platby na uľahčenie 
nezahŕňajú oprávnené platby úradných poplatkov, ktoré sa platia priamo štátnemu subjektu v súlade 
s platnými zákonmi, stanovenými harmonogramami poplatkov alebo inými oficiálnymi štátnymi 
dokumentmi. 

„Štátny úradník“ je osoba, ktorá má legislatívne, administratívne alebo súdne postavenie akéhokoľvek 
druhu a úrovne, či už zamestnaná, vymenovaná alebo zvolená, v štátnom úrade alebo agentúre, alebo vo 
verejnej medzinárodnej organizácii, alebo ktorá vykonáva verejnú alebo štátnu funkciu pre štátny úrad, 
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agentúru alebo subjekt, alebo v ich mene, alebo vo verejnej medzinárodnej organizácii. Patria sem 
úradníci a zamestnanci spoločností, ktoré sú v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve alebo pod kontrolou 
vlády (často označované ako „štátom vlastnené“ alebo „štátom kontrolované“ podniky). Patria sem aj 
politické strany, stranícki úradníci, kandidáti na funkciu a členovia kráľovských rodín. 

„Medzinárodná organizácia verejného sektora“ je medzinárodná organizácia vytvorená vládami alebo 
štátmi, ako je uvedené v zákonoch Spojených štátov FCPA, UKBA a ďalších aplikovateľných 
protikorupčných zákonoch vrátane medzinárodných finančných inštitúcií, ako je skupina Svetovej banky, 
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (MBOR), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), 
Medzinárodný menový fond a Ázijská rozvojová banka a medzivládne organizácie, ako napríklad 
Organizácia spojených národov.  

„Zástupcovia tretích strán“ sú strany, ktoré sa zaoberajú obchodom alebo inak konajú v mene 
spoločnosti Eaton. Medzi príklady zástupcov tretích strán môžu patriť agenti, distribútori, konzultanti, 
makléri, zmluvní dodávatelia, dodávatelia a iné typy tretích strán, ktoré podnikajú alebo inak konajú 
v mene spoločnosti Eaton. 
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