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Účel Etického kodexu a zásad chování 

 
Tento kodex umožňuje Exclusive Group * sdílet etické principy se zástupci, obchodními 

partnery a zástupci třetích stran. 

Účelem dokumentu je zvýšit povědomí o etických hodnotách a zajistit, aby obchodní 

praktiky byly vždy etické. 

Žádáme zástupce Exclusive Group*, obchodní partnery a třetí strany, aby dodržovali 

etické a organizační hodnoty skupiny, prosazovali je a řídili se jimi při svém jednání a 

rozhodování během spolupráce s členy Exclusive Group*. Tento dokument dále 

vysvětluje 7 etických zásad, které sdílíme s našimi zástupci, obchodními partnery a 

zástupci třetích stran. Žádáme vaši společnost, aby tyto zásady ctila, abychom mohli 

spolupracovat. 

Se zástupci, obchodními partnery a třetími stranami, které se dopustí neetického nebo 

nezákonného jednání při obchodování se skupinou Exclusive Group, bude ukončena 

spolupráce. V případě nutnosti Exclusive Group* postoupí tyto případy příslušným 

státním orgánům. 
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7 etických principů 
 

Zástupci Exclusive Group*, obchodní partneři a třetí strany musí vždy dodržovat 

nejvyšší standardy etického chování.  

V Exclusive Group* je to těchto 7 principů: 

• Poctivost a integrita 

• Férovost obchodních praktik 

• Důvěrnost dat 

• Profesionální chování 

• Odbornost a přidaná hodnota 

• Sociální respekt 

• Péče o životní prostředí  

Tyto principy jsou nám vodítkem pro obchodní spolupráci. 

Poctivost a integrita 

Dodržování pravidel a předpisů 

Naši zástupci, obchodní partneři a třetí strany musí znát aktuálně platná pravidla a 

předpisy a musí se jimi řídit. Nejde jen o to, abychom se vyhnuli pokutám nebo 

trestnímu stíhání, ale také o zachování naší dobré pověsti. 

Porozumět místním zákonům může být někdy obtížné, stejně jako pochopit, jak mohou 

zákony USA nebo evropské právo zasahovat do našich aktivit. V každém případě jsme 

povinni tato pravidla dodržovat.  

Poctivost, integrita a loajalita v každodenním provozu, při rozhodování a podnikání 

Kromě dodržování zákonů také žádáme všechny naše zástupce, obchodní partnery a 

třetí strany, aby při obchodování postupovali čestně, bezúhonně a loajálně. Na poctivost 
musíme dbát při všech našich obchodních aktivitách. Informace poskytované našim 

obchodním partnerům, nebo které s námi sdílejí, musí být vždy pravdivé a nikdy 

zavádějící.  
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Férové obchodní praktiky 

Korupce, uplácení, praní špinavých peněz, zpronevěra jsou striktně zakázány 

Jakákoli nezákonná platba za účelem získání obchodní výhody je nepřijatelná v jakékoliv 

situaci bez ohledu na kontext nebo geografickou oblast. 

Exclusive Group* musí dodržovat americký zákon o zahraničních korupčních praktikách 

(Foreign Corrupt Practice Act), který zdůrazňuje následující hlavní pravidla platná pro 

všechny zaměstnance a partnery Exclusive Group* (platí také pro naše zástupce, 

obchodní partnery a třetí strany): 

• Je přísně zakázáno odsouhlasit, nabízet nebo poskytovat cokoli hodnotného 

(hotovost, peněžní ekvivalenty, dary, charitativní příspěvky, granty, sponzorství, 

výlety, investice, zábavu, ubytování, závazky investovat do podniků, které 

nesouvisejí s dohodou se třetí stranou, a cokoli jiného s hmotnou či nehmotnou 

hodnotou) zahraničnímu nebo lokálnímu státnímu úředníkovi, za účelem získání 

nebo udržení zakázky, získání konkurenční výhody, nebo zajištění zakázky pro 

někoho jiného; 

• Žádnému zahraničnímu ani lokálnímu státnímu úředníkovi by neměly být 

poskytnuty platby v hotovosti; 

• Jakákoli platba, dar nebo výhoda poskytnutá soukromé osobě (nestátnímu 

pracovníkovi), ať už přímo či nepřímo, musí být přiměřená a obvyklá, nesmí být 

přemrštěná nebo nepřiměřená; 

• Korupce, úplatky, praní špinavých peněz, zpronevěra, nezákonné nebo 

podvodné prostředky podnikání a zajištění neoprávněné výhody jsou přísně 

zakázány. V případě jakýchkoli pochybností o přiměřenosti obchodních praktik 

se od zaměstnanců vyžaduje, aby záležitost nahlásili svým nadřízeným a/nebo 

vrcholovému managementu. 

Kromě těchto pravidel má společnost vlastní „Pravidla pro nakládání s dary“ (Gifts and 

Entertainment Policy), která obsahují zásady pro zaměstnance Exclusive Group* pro 

nakládání s obchodními dary a dalšími požitky poskytovanými nebo přijímanými naší 

společností a osobami jednajícími jejím jménem. V žádném případě nesmějí naši 

zástupci, obchodní partneři ani zástupci třetích stran obdarovávat nikoho jménem 

dceřiných společností Exclusive Group*. 

Na druhou stranu se od zaměstnanců Exclusive Group* požaduje, aby nepřijímali dary 

ani výhody od obchodních partnerů/třetích stran, s výjimkou obchodních obědů/večeří, 

placených obchodním partnerem (obchodní partner musí být přítomen během jídla a 

nemělo by se tak dít často), dále kromě pozvánek na semináře nebo akce partnerů, 

demo produktů zdarma poskytovaných výrobcem a kromě dárků v hodnotě nižší než 50 

dolarů obdržených pouze jednou ročně a spojených s konkrétní událostí (například 

čokoláda nebo lahev vína na konci roku). Naši zástupci, obchodní partneři a třetí strany 

nesmí být nikdy využiti k tomu, aby zaměnili dar něčím, co se může jevit jako služba. 

Nahlášení možného střetu zájmů nadřízeným 

Ke střetu zájmů dochází, když vás váš osobní zájem nebo zájem některého z vašich 

zaměstnanců nutí k rozhodnutí, které nemusí být v nejlepším zájmu společnosti. 

Vyžadujeme, abyste v takovém případě upozornili společnost Exclusive Networks na 



 

Exclusive Group* Etický kodex a zásady chování – povinnosti třetích stran 

* Exclusive Group = Exclusive Networks + ITEC + Exclusive Capital + BigTec + Headquarter 
7 

možný střet zájmů, nebo v případě jakýchkoli pochybností ohledně možného střetu 

zájmů. 

Obchodní dokumenty musí být vyhotoveny s nejvyššími etickými standardy 

Je nepřijatelné vytvářet jakékoli falešné, nepřesné nebo zavádějící obchodní dokumenty 

(jako jsou faktury, dodací listy, dobropisy, objednávky…). Všechny tyto dokumenty musí 

být vyhotoveny při zachování nejvyšších etických standardů. 

Prodané produkty nebo služby musí být popsány na fakturách zasílaných zákazníkům a 

popis musí odpovídat dodaným položkám nebo poskytnuté službě od našich zástupců, 

obchodních partnerů a třetích stran. 

Exclusive Group* může prodávat pouze položky, pro které je společnost „certifikovaným 

distributorem“ nebo má dohodu s výrobcem. 

Soulad s předpisy pro dovoz a vývoz 

Naše mezinárodní obchodní aktivity podléhají regulačním omezením. Před dovozem 

nebo vývozem zboží (hmotného nebo nehmotného) může být požadováno zvláštní 

povolení od místních nebo amerických úřadů. Naši zástupci, obchodní partneři a třetí 

strany, kteří se podílejí na importu a exportu produktů distribuovaných Exclusive Group 

jsou zodpovědní za dodržování všech zákonů o kontrole mezinárodního obchodu (ITC), 

veškerých vývozních/dovozních předpisů 

Důvěrnost dat 

Zákaz neoprávněného vyzrazení důvěrných informací 

Naši zástupci, obchodní partneři a třetí strany musí chránit duševní vlastnictví Exclusive 

Group* a její důvěrné informace, které mohou získat pro obchodní účely (například 

finanční výsledky, plány, cenotvorba, informace o zákaznících nebo dodavatelích nebo 

jejich seznamy, údaje o prodeji, strategické informace, jakékoli důvěrné informace 

společnosti). 

Profesionální chování 

Povědomí o očekávání partnerů a výrobců 

Investujeme do dlouhodobých vztahů s našimi partnery a výrobci. Vážíme si těchto 

vztahů a vždy chceme naplnit jejich očekávání a dostát všem našim závazkům. Naše 

zástupce, obchodní partnery a třetí strany vyzýváme, aby se při obchodování řídili 

stejnými zásadami. 

Podvody nebo jiné hospodářské zločiny jsou přísně zakázány 

Naši zástupci, obchodní partneři a třetí strany se zavazují, že budou obchodovat při 

zachování nejvyšší bezúhonnosti. 
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Odbornost a přidaná hodnota 

 

Je závazkem a povinností našich zástupců, obchodních partnerů a třetích stran 

poskytovat vysoce kvalitní služby a přidanou hodnotu. 

 

Sociální respekt 

Respekt k lidem 

Exclusive Group* podporuje kulturu respektu k lidem na pracovišti i v procesu náboru 

zaměstnanců.  

Exclusive Group* zakazuje obtěžování v jakékoli formě, zastrašování nebo urážlivé 

chování na pracovišti a očekává stejné chování od svých zástupců, obchodních partnerů 

a třetích stran. 

Podpora kulturních rozdílů 

Exclusive Group* je mezinárodní společnost a jednou z našich předností je být 

nadnárodní. Usilujeme o vytvoření mezinárodního prostředí a podporu kulturních 

rozdílů. 

V rámci organizace není přijatelná žádná forma diskriminace. 

  

Péče o životní prostředí 

Výrobky, které distribuujeme, často podléhají zákonům o recyklaci. Nad rámec těchto 

zákonů je však důležité, aby si byli koneční uživatelé vědomi svých recyklačních 

povinností, v zájmu minimalizace dopadu na životní prostředí. Naše zástupce, obchodní 

partnery a třetí strany, kteří přicházejí do kontaktu s koncovými zákazníky či prodejci, 

žádáme, aby mezi nimi zvyšovali povědomí o péči o životní prostředí. 
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Seznámení zástupce/obchodního partnera/třetí strany 
s dokumentem“ETICKÝ KODEX A ZÁSADY CHOVÁNÍ” Exclusive 
Group 
 

 

• …………. souhlasím s tím, že budu dodržovat „Etický kodex a zásady chování“ 

Exclusive Group* 

 

 

Příjmení:  

Jméno: 

Pozice: 

Země:  

 

Podpis:  

 

 

 


