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Uplatnění protikorupčních norem a cíl této politiky: 

Společnost I.B.C. Praha spol. s r.o. (dále jen IBC) je zaměřena na vývoj, výrobu, prodej a servis 

průmyslových armatur, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými 

technickými normami a právními předpisy.  

Dodržujeme všechny zákony týkající se boje proti úplatkářství a korupci. Řídíme se politikou 

naprostého odmítání (nulové tolerance) jakékoliv formy uplácení a korupce jak ve veřejném 

sektoru, tak i v sektoru soukromém. Při veškerém našem obchodním a osobním styku, ať už 

působíme kdekoliv, jsme se zavázali jednat profesionálně, spravedlivě a čestně. 

Normy společnosti I.B.C. Praha proti korupci 

Společnosti IBC kategoricky zakazuje: 

1. Nabízet úplatky veřejným činitelům či soukromým osobám nebo je od nich přijímat. 

2. Nabízet platby za rychlé vyřízení, aby byly zahájeny nebo urychleny výrobní 

(administrativní) procesy či formality, nebo tyto platby přijímat. 

3. Nabízet dary a pozornosti veřejným činitelům či jakékoliv třetí straně nebo tyto dary 

a pozornosti, které porušují ustanovení této Politiky, přijímat. 

4. Jménem Společnosti poskytovat příspěvky na politické účely. 

5. Získat zvýhodňující zacházení použitím sponzorství nebo dárcovství jako prostředku, jak 

toho dosáhnout. 

6. Využívat obchodní styky a kontakty firmy ve svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí 

strany. 

7. Navazovat obchodní styk se třetími stranami, aniž by byla dodržena minimální povinnost 

náležité opatrnosti při seznamování se s nimi. 

Působnost 

Tato protikorupční politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, obchodní zástupce 

a jejich zaměstnance, zmocněnce, poradce a externí dodavatele zboží a služeb, kteří jednají 

jménem nebo v zájmu společnosti IBC. 

Tato politika vyjadřuje postoj společnosti IBC ke korupci, podvodným nebo nátlakovým 

praktikám při výkonu obchodní činnosti. Tyto praktiky mohou zahrnovat úplatkářství s cílem 

ovlivnit přidělení zakázky, krádež nebo zneužití veřejného majetku, falšování účetnictví k zastření 

převodu veřejných prostředků na soukromé účty, zneužití důvěrnosti nebo zpřístupnění 

utajených informací s cílem pomoc přátelům nebo příbuzným. 
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Ochrana oznamovatelů 

V souladu s bodem na ochranu oznamovatelů mohou zaměstnanci hlásit možné podvodné 

jednání nebo jinou hrubou nedbalost v co nejranější fázi beze strachu z odvety. Na jejím základě 

se oznamovatelům dostává ujištění, že jejich podnětům bude věnována náležitá pozornost a že 

budou řádně vyšetřeny. 

Zaměstnanci se musí zdržet zneužívání oznamovacího postupu a tím úmyslného poškozování 

jiných osob. Obvinění vyslovena s nekalým nebo nactiutrhačným úmyslem budou potrestána. 

 

Prevence, monitoring 

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za prevenci rizik nebo škod, které mohou vyplývat 

z nedodržení shody s platnými právními předpisy, nařízeními a vnitřními pravidly spadajícími 

do působnosti přidělené této funkci.  

Vedení společnosti každoročně posuzuje prevenci rizik. 

 

V Jinočanech dne 11. 7. 2016      

 

 

Ing. Jaroslav Hanousek 
jednatel společnosti    

 

 


