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Protikorupční zásady 
 

 Dodržujeme vysoké standardy a jsme hrdí nejen na to, co budujeme, ale také na to, jak to budujeme. Po celém světě 

podnikáme pouze na základě etických obchodních praktik a vždy vytváříme a vedeme přesné obchodní záznamy. 

Netolerujeme žádnou formu korupce, včetně nabízení nebo přijímání úplatků, nezákonných provizí a jiných 

nepatřičných plateb, přímo nebo prostřednictvím třetích stran jednajících naším jménem. Zavazujeme se respektovat 

znění a ducha protikorupčních zákonů, včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a 

britského zákona o úplatkářství (souhrnně „protikorupční zákony“) všude, kde podnikáme. 

 

   

    

 ÚČEL Zabránit tomu, aby se kdekoli na světě nabízely, vyplácely, vyžadovaly nebo přijímaly úplatky 

nebo protislužby, a podpořit tak snahu společnosti Meta o dodržování celosvětových 

protikorupčních zákonů. 

 

    

 DEFINICE  
TERMÍNŮ 

Personál společnosti Meta je v Kodexu chování společnosti Meta(dále jen „Kodex“) definován 

jako členové představenstva, vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Meta, jakož i 

příležitostní pracovníci (včetně prodejců, dodavatelů a konzultantů). 

Státní úředník je jakýkoli úředník, zaměstnanec nebo osoba jednající jménem vlády nebo 

jakéhokoli ministerstva, agentury nebo státem vlastněného nebo státem kontrolovaného 

subjektu nebo veřejné mezinárodní organizace (např. Organizace spojených národů), politické 

strany a představitelů politických stran, jakýkoli kandidát na politickou funkci nebo člen 

královské rodiny. Pokud potřebujete pomoc s identifikací státních úředníků, přečtěte si naše 

pokyny ohledně toho, kdo je „státní úředník“, a pokud máte pochybnosti, poraďte se s 

oddělením pro dodržování předpisů. 

Něco hodnotného je obecně vykládáno jako cokoli, co příjemce může považovat za cenné. To 

zahrnuje peněžní i nepeněžní dary a výhody, a to jak hmotné, tak nehmotné. Za „něco 

hodnotného“ lze považovat například slevy, slevové akce, dárky, zábavu, pohoštění, 

cestování, účastnické poplatky na konferencích nebo kredity za reklamu ve společnosti Meta. 

Další příklady něčeho hodnotného naleznete v našich pokynech k něčemu hodnotnému a v 

případě pochybností se poraďte s oddělením pro dodržování předpisů. 

Třetí strana je jakákoli osoba, kterou nezaměstnává společnost Meta nebo jakákoli 

společnost nebo organizace, kterou společnost Meta nevlastní nebo neřídí. Příklady třetích 

stran naleznete v části Co je třetí strana a jaká je moje rolea v případě pochybností se poraďte 

s oddělením pro dodržování předpisů. 

 

    

 ROZSAH A PLATNOST Očekáváme, že všichni zaměstnanci společnosti Meta a třetí strany jednající jménem 

společnosti Meta budou dodržovat zásady a principy, které jsou základem těchto zásad při 

jakékoli jejich činnosti související s jejich spoluprací se společností Meta. 
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 POŽADAVKY   

 01 
Žádné úplatky  

nebo nezákonné provize 

Úplatkářství je nepatřičná nabídka, slib, darování nebo schválení darování čehokoli hodnotného 

jakékoli osobě za účelem získání nebo udržení obchodu, zajištění nepatřičné výhody nebo 

ovlivnění takové osoby, aby jednala nepatřičně. Ve společnosti Meta neuplácíme ani 

nepřehlížíme úplatkářství, tečka. Tento zákaz úplatkářství platí ve všech situacích, včetně 

úplatkářství ve veřejném sektoru a v obchodním styku. Vždy se raději rozhodneme o zakázku 

přijít, než abychom si ji zajistili úplatkem, protislužbou nebo nevhodnou peněžní úhradou. 

Zaměstnanci společnosti Meta, ať už jednají přímo nebo prostřednictvím třetí strany, mají 

zakázáno nabízet, vyplácet, požadovat, proplácet nebo přijímat jakýkoli úplatek, nezákonnou 

provizi nebo nepatřičnou platbu. 

 
 

 02 
Etické jednání se státními 

subjekty a úředníky  

Konstruktivně, eticky a odpovědně spolupracujeme s vládami a politickými subjekty, abychom 

podpořili poslání společnosti Meta. Pokud to tyto zásady výslovně nepovolují, je před 

poskytnutím čehokoli hodnotného vládnímu činiteli nutné předem získat souhlas oddělení pro 

dodržování předpisů. Situace, kdy mohou tyto problémy nastat, zahrnují: 

 

 

 

Příspěvky na politickou činnost—příspěvky podniků politickým stranám, politickým výborům a 
kandidátům ve veřejných funkcích jsou v mnoha zemích regulovány a mohou vyvolávat obavy z korupce 
nebo vytvářet dojem nekalých praktik. Z těchto důvodů je před poskytnutím příspěvku na politickou 
činnost nebo kampaň jménem společnosti Meta, nebo pokud bude příspěvek spojen se společností Meta, 
vyžadováno předchozí schválení oddělením pro dodržování předpisů.  Dobrovolné příspěvky oprávněných 
zaměstnanců společnosti Meta do nestranického politického akčního výboru společnosti Meta (MPAC) 
jsou podle stanov MPAC povoleny. Další informace naleznete v zásadách společnosti Meta týkajících se 
politických aktivit alobbování. 

 

 

 

Sponzorování akcí—i když může být vhodné, aby společnost Meta sponzorovala konference a podobné 
akce, musíme dbát na to, aby naše podpora nevedla k nepatřičným výhodám plynoucím z účasti jakéhokoli 
státního úředníka. U sponzorských darů na žádost vládního úředníka, u akcí úzce spojených s vládním 
úředníkem nebo u sponzorských darů, které by vedly k tomu, že by vládní úředník obdržel předměty v 
hodnotě přesahující limity stanovené v zásadách společnosti Meta pro dary a obchodní zábavu, je 
vyžadován předchozí souhlas oddělení pro dodržování přepisů. Mezi příklady akcí, které jsou úzce spojeny 
s vládním úředníkem, patří akce konané ve prospěch nebo na počest vládního subjektu nebo vládního 
úředníka. 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do zaměstnání—společnost Meta přijímá zaměstnance na základě kvalifikace, znalostí, 
dovedností a schopností požadovaných pro danou pozici. Vždy používejte běžný postup přijímání 
zaměstnanců společnosti Meta a nikdy nezaměstnávejte osoby navržené vládním úředníkem nebo osoby s 
ním spřízněné za účelem získat nebo si udržet zakázku, zajistit si jakoukoli nepatřičnou výhodu nebo abyste 
někoho ovlivnili k nepatřičnému chování. Další informace o přijímání do zaměstnání a najímání státních 
úředníků naleznete v zásadách společnosti Meta týkajících se politických aktivit alobbování. 

 

 

 

Platby za urychlené vyřízení—„usnadňující“ nebo „podmazávací“ platby jsou obvykle nízké částky, které 
mají zajistit nebo urychlit rutinního, nediskrečního úkonu vládního úředníka, jako je například urychlení 
vydání jinak platného víza. Zaměstnanci společnosti Meta mají zakázáno provádět nebo zprostředkovávat  
platby, a to i v případě, že je to povoleno místními právními předpisy. 

 

 03 
Dodržujte pravidla pro dary a 

obchodní pohostinnost 
společnosti Meta 

Zodpovědně investujeme do našich obchodních vztahů, ale nikdy nenabízíme ani nepřijímáme 

nic hodnotného za účelem nevhodného ovlivňování lidí ani tak nečiníme za okolností, které by 

mohly vyvolat i jen zdání nepatřičnosti. Zásady společnosti Meta týkající se darů a obchodní 

zábavy obsahují limity uváděné v dolarech a požadavky na předběžné schválení pro 

poskytování a přijímání darů, pohoštění, cestování a zábavy. Tato pravidla se liší podle země, 

aktivity a toho, zda je příjemce státní úředník. Očekává se, že zaměstnanci společnosti Meta 

budou konzultovat a dodržovat tyto požadavky před předáním nebo přijetím darů, pohoštění, 

zábavy nebo cestování třetí straně nebo od třetí strany. 
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 POŽADAVKY | pokračování  

 04 
Sledujte granty společnosti 

Meta Zásady pro dary 

V rámci plnění poslání, hodnot a zásad společnosti Meta se může stát, že poskytneme granty 

nebo dary filantropickým, komunitním, vzdělávacím, podpůrným, průmyslovým nebo 

výzkumným organizacím. Všechny takové granty a dary musí být založeny na legitimních 

obchodních nebo dobročinných cílech, nesmí být poskytovány jako součást výměny laskavostí 

s vládním úředníkem a musí splňovat požadavky na předběžné schválení a omezení uvedené v 

zásadách společnosti Meta pro poskytování grantů a darů. 

 
 

 05 
Zodpovědná spolupráce  

 s etickými a  
způsobilými třetími stranami 

Společnost Meta spolupracuje s třetími stranami, které jsou kvalifikované, jednají eticky a 

bezúhonně a dodržují místní zákony. Vždy dodržujte kroky uvedené v zásadách společnosti 

Meta pro řízení rizik třetích stran, abyste zajistili, že jsou u všech zakázek třetích stran 

prováděny postupy společnosti Meta pro řízení rizik třetích stran, včetně přijímání 

prostřednictvím nástroje pro hodnocení třetích stran, hloubkové kontroly založené na rizicích a 

uzavírání smluv. U vysoce rizikových třetích stran může společnost Meta, jak je stanoveno 

oddělením pro dodržování předpisů, vyžadovat zvýšenou pečlivost, smluvní ustanovení, 

školení a dohled. Od pracovníků Meta, kteří přicházejí do styku s rizikovějšími třetími stranami, 

může být vyžadováno, aby pomohli odhalit a omezit riziko korupce, jak je podrobně popsáno v  

pokynech pro najímání třetích stran. Nikdy nežádejte třetí stranu, aby udělala něco, co sami 

nemůžeme podle těchto protikorupčních zásad dělat. 

 
 

 06 
Identifikovat a  

řešit „varovné signály“ 

Ignorování známek úplatkářství může vést k právní odpovědnosti pro vás i společnost Meta. 

Pokud se vám něco v souvislosti s transakcí, obchodním ujednáním nebo požadavkem 

vládního úředníka „nezdá“ nebo „to podezřele smrdí“, očekává se, že záležitost předáte k 

přezkoumání a posouzení oddělení pro dodržování předpisů a budete postupovat podle jejich 

pokynů. Další pokyny naleznete v části Příklady varovných signálů. 

 
 

 07 
Vytváření a udržování 
přesných obchodních 

záznamů a účinných vnitřních 
kontrolních postupů 

Účetní knihy a záznamy společnosti Meta vždy uvádějí údaje o příslušné transakci nebo 

události. Smlouvy musí přesně odrážet ekonomickou stránku smlouvy, například zahrnutím 

částek, které mají být uhrazeny, práce, která má být provedena, a příjemce plateb a všechny 

výdaje a využití zdrojů společnosti Meta musí být přesně popsány v podkladech a přesně 

zapsány do našich účetních knih a záznamů. Nikdy nesmíte dopustit, aby se s jakýmkoli 

obchodním výdajem nakládalo „mimo účetnictví“ nebo aby byl nesprávně označen. Nikdy 

neuvádějte do účetních knih a záznamů společnosti Meta nepravdivé, zavádějící, neúplné nebo 

nepřesné údaje. Dbejte na to, abyste při kontrole, schvalování a podepisování smluv 

postupovali podle zásad pro uzavírání smluv společnosti Meta, a nikdy neuzavírejte „vedlejší 

dohody“, které mění smluvní ustanovení bez příslušného schválení. A pamatujte, že jsme 

všichni povinni pomáhat společnosti Meta udržovat dostatečný systém vnitřních kontrol, aby 

se zabránilo korupci a aby bylo zajištěno řádné vedení účetnictví a záznamů. 

 
 

 08 
Provádění hloubkové 

kontroly na základě rizik v 
souvislosti  

s akvizicemi a  
společnými podniky 

 
 
  

Společnost Meta se nebude podílet na sdružených podnicích nebo podobných obchodních 

ujednáních, ani nebude investovat do žádných společností nebo je kupovat, aniž by předtím 

provedla náležitou hloubkovou analýzu, vyjednala odpovídající smluvní ochranu a zajistila 

odpovídající kontrolu. Pokud dojde k akvizici, provede společnost Meta po akvizici školení 

zaměřené na řízení rizik a začlenění, aby zajistila, že se nabyté subjekty a jejich zaměstnanci 

seznámí s těmito zásadami a budou je dodržovat. 
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 PORUŠENÍ  
ZÁSAD 

Vymáhání—porušení těchto Zásad nebo zákona může mít za následek disciplinární řízení, 

které může vést až k ukončení pracovního poměru u zaměstnanců společnosti Meta nebo k 

odstranění z účtu společnosti Meta pro příležitostné pracovníky, a to v souladu s platnými 

právními předpisy. Každý, kdo poruší tyto zásady, může sebe i společnost Meta vystavit 

občanskoprávním a trestním postihům. 

Výjimky v případě vážného a bezprostředního ohrožení života nebo bezpečnosti—v souladu s 

celosvětovými protikorupčními zákony tyto zásady nezakazují provádění plateb, které mají 

zabránit vážnému a bezprostřednímu ohrožení života nebo fyzické bezpečnosti. Pokud je to 

možné, měli byste se před provedením jakékoli takové platby poradit s oddělením pro 

dodržování předpisů. Pokud to není možné, musíte incident co nejdříve nahlásit oddělení pro 

dodržování předpisů. Globální bezpečnostní politika společnosti Meta poskytuje další pokyny a 

postupy pro hlášení mimořádných událostí. 

 

    

 NAHLAŠOVÁNÍ OBAV 
NEBO PORUŠENÍ 
PŘEDPISŮ 

Všechna zjištěná nebo domnělá porušení těchto zásad musí být neprodleně nahlášena buď 

přímo oddělení pro dodržování předpisů, oddělení interního auditu, nebo prostřednictvím zásad 

pro oznamování porušení předpisů a stížností společnosti Meta..  

Anonymní hlášení je k dispozici na: 

● Navštivte SpeakUp 
● Volání na číslo +1-877-564-9619 
● Volejte přímo na číslo, které je k dispozici na adrese 

https://www.business.att.com/collateral/access.html 
a poté na číslo +1-877-564-9619 podle pokynů operátora. 

Manažeři společnosti Meta si musí být vědomi svých povinností vyplývajících z tohoto kodexu, 

tedy hlásit problémy týkající se dodržování předpisů a domnělá nebo zjištěná porušení zásad 

nebo právních předpisů oddělení pro vztahy se zaměstnanci, oddělení lidských zdrojů nebo 

právnímu oddělení. Obavy týkající se příležitostných pracovníků hlaste na adrese 

cwquestions@meta.com. 

Otázky týkající se uplatňování těchto zásad směřujte na adresu legalapproval@meta.com. 

Rovněž vám doporučujeme, abyste s vaším vedením projednali otázky a obavy týkající se našich 

obchodních postupů nebo zásad. Další pokyny k tomu, jak požádat o schválení požadovaná 

těmito zásadami, naleznete na stránce Schválení a otázky týkající se zásad. 

 

    

 ÚPRAVY  
ZÁSAD 

Výbor pro dohled nad kontrolou a riziky bude tyto zásady pravidelně revidovat,  

vyhodnocovat jejich účinnost a podle potřeby je aktualizovat nebo měnit. Administrativní 

změny těchto zásad mohou být schváleny hlavním právním zástupcem společnosti Meta nebo 

jím pověřenou osobou.  

 

 


