Znění globálních zásad proti uplácení a korupci pro třetí strany

I. Souhrn
Společnost Levi Strauss & Co. (dále pouze „LS&Co.“ nebo „společnost“) se zavazuje
podnikat etickým, čestným a transparentním způsobem. Z tohoto důvodu společnost
LS&Co. zakazuje uplácení a korupci ve všech podobách a očekává totéž od svých třetích stran.
Pojem „třetí strana“ označuje agenty, distributory, držitele licence, dodavatele,
konzultanty, partnery v podnikání se společným rizikem, prodejce a všechny ostatní třetí strany
jednající pro společnost LS&Co. nebo jejím jménem nebo které jsou s touto společností v jiném
smluvním poměru.
Všechny třetí strany společnosti LS&Co. musí splňovat níže uvedené požadavky a
dodržovat všechny příslušné protiúplatkářské a protikorupční zákony, včetně zákona USA o
zahraničních korupčních praktikách („FCPA“), britského zákona o úplatkářství z roku 2010
(„UKBA“) a dalších protikorupčních a protiúplatkářských zákonů zemí, ve kterých
společnost LS&CO. podniká (souhrnné označení „protikorupční zákony“). Se třetími stranami,
které tyto požadavky nesplňují, může být ukončena spolupráce a/nebo mohou být vyloučeny z
budoucí obchodní spolupráce.
Společnost LS&Co. při výběru třetích stran úmyslně vybírá renomované obchodní
partnery, kteří se zavázali dodržovat nejvyšší etické standardy a obchodní praktiky. Společnost
LS&Co. jedná bezúhonně a spravedlivě soutěží kvalitou svých produktů na základě přístupu
„zisk dodržováním pravidel“. Společnost konkrétně neprovádí nevhodné platby, neposkytuje ani
nepřijímá nevhodné obchodní pozornosti ani jiné předměty hodnoty za účelem získání nerovné
konkurenční výhody. Společnost LS&Co. vyžaduje po svých třetích stranách, aby dodržovaly
stejné normy, a očekává, že budou jednat eticky a v souladu se všemi příslušnými zákonnými
požadavky. Toto znění globálních zásad proti uplácení a korupci pro třetí strany („znění zásad
ABAC“) představuje souhrn globálních očekávání společnosti LS&Co. Budete-li mít jakékoli
dotazy k tomuto znění zásad ABAC nebo stížnosti na jejich dodržování, obraťte se na oddělení
dodržování globálních předpisů společnosti LS&Co. e-mailem na
adrese ethicscomplianceteam@levi.com.

II.

Zákaz úplatkářství a korupce

Jako třetí strana společnosti LS&Co. nesmíte tolerovat, povolovat ani se podílet na jakékoli
formě korupce nebo úplatkářství. Znamená to, že nesmíte přímo ani nepřímo nabízet, platit,
slibovat, požadovat nebo schvalovat „cokoli hodnotného“ (jak je definováno níže) žádné osobě,
ať už z veřejného nebo soukromého sektoru, s vědomím, očekáváním nebo podezřením, že
taková osoba využije svého postavení k získání nebo zachování podnikání, ani k zajištění jiné
obchodní výhody pro společnost LS&Co. „Cokoli hodnotného“ je široce definováno a zahrnuje
mimo jiné: 1) úplatky, ať už hmotné (např. peníze, dárky) nebo nehmotné (např. preferenční
zacházení, ať už objektivní nebo subjektivní); (2) jídlo, cestování a zábava; 3) akcie, akcie nebo
vlastnictví; 4) slevy na produkty a služby, které nejsou snadno dostupné veřejnosti; (5) nabídky
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zaměstnání nebo stáží; 6) umístění ve vzdělávacích institucích; (7) politické příspěvky; (8)
charitativní dary; (9) převzetí nebo odpuštění dluhu; a (10) budoucí zakázky.

III.

Zákaz pomocných plateb

„Pomocná“ platba neboli „všimné“ je nominální platba uhrazená státnímu úředníkovi za
účelem urychlení nebo zajištění vykonání rutinního veřejného úřednického úkonu, který je státní
úředník povinen standardně provést. Mezi příklady pomocných plateb patří platby k získání
povolení, licencí nebo jiných úředních dokumentů, které opravňují osobu nebo subjekt k
podnikání v určité zemi; urychlené zpracování úředních dokumentů; nebo plánování fyzické
kontroly spojené s obchodním nebo smluvním plněním. Společnost LS&Co. přísně zakazuje
provádění pomocných plateb a třetí strany, které jednají pro společnost LS&Co. nebo jejím
jménem se musí důsledně distancovat od nabízení, placení, slibování nebo schvalování
takových plateb.

IV.

Omezení politických příspěvků a charitativních darů

Třetí strany nesmí nabízet, poskytovat, slibovat ani schvalovat jakékoliv politické
příspěvky či charitativní dary pro společnost LS&Co. nebo jiným způsobem se záměrem
ovlivňovat nebo jinak zapůsobit na podnikání společnosti LS&Co. Zákaz související s politickými
příspěvky se vztahuje na všechny platby související s městskými, místními, okresními,
regionálními nebo národními správami a nevládními organizacemi (NO).

V.

Požadavky na vnitřní opatření a evidenci

Společnost LS&Co. se spoléhá na své knihy a evidenci pro finanční výkaznictví, plnění
zákonů a obchodní rozhodování. Z tohoto důvodu společnost LS&Co. přijala vnitřní opatření a
požadavky na vedení účetnictví, jejichž cílem je zajistit spravedlivé a přesné účetní výkaznictví,
poskytnout prostředky pro účetní evidenci majetku společnosti a chránit tento majetek před
ztrátou.
Společnost LS&Co. vyžaduje, aby její třetí strany přijaly podobná vnitřní účetní opatření
a aby vedly, udržovaly a - na vyžádání - neprodleně poskytly společnosti LS&Co. přesné
záznamy o všech záležitostech, které se týkají podnikatelské činnosti jménem společnosti
LS&Co. Kromě toho se očekává, že v případě zjištění jakýchkoli nedostatků třetí strany
neprodleně provedou nápravná opatření.

VI.

Požadavky na prověřování a sledování

Podle řady protikorupčních zákonů mohou společnosti a jejich zaměstnanci nést odpovědnost
za přestupky spáchané třetími stranami. Z tohoto důvodu společnost LS&Co. své třetí strany
bedlivě prověřuje, vybírá a sleduje a před navázáním spolupráce s novou třetí stranou provádí
přiměřenou prověrku její podstaty, pověsti a obchodních schopností. Kromě toho společnost
LS&Co. požaduje, aby její třetí strany ve svých smlouvách definovaly a zaručily, že budou
dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony.
Třetí strany musí postupovat podobně obezřetně při najímání agentů nebo zástupců,
kteří mají pracovat pro společnost LS&Co. nebo ji zastupovat. Třetí strany musí tyto agenty
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sledovat po celou dobu jejich závazku. Pokud třetí strany zaregistrují jakékoli varovné signály důkazy nebo náznaky nevhodného jednání - je nutno takové přestupky zdokumentovat, vyšetřit
a vyřešit.

VII.

Školení, komunikace a hlášení

Společnost LS&Co. požaduje, aby její třetí strany přijaly zásady a postupy pro zajištění
souladu s tímto zněním zásad ABAC a s platnými zákony o boji proti korupci. Třetí strany musí:


Informovat o požadavcích uvedených v tomto znění zásad ABAC zaměstnance a agenty
třetích stran prostřednictvím odpovídajícího školení, distribucí zásad a/nebo dalšími
formami formálního předávání zpráv.



Zajistit dodržování s tímto zněním zásad ABAC ze strany zaměstnanců i agentů a
nápravu případných přestupků, ke kterým může dojít během spolupráce se společností
LS&Co.



Okamžitě ohlásit jakékoli podezření na porušení, obvinění a/nebo stížnosti související s
tímto zněním zásad ABAC a/nebo příslušnými zákony o boji proti korupci.

VIII. Dotazy a stížnosti
Společnost LS&Co. očekává, že její třetí strany budou prosazovat hodnoty společnosti a vysoké
etické standardy, včetně trvalého závazku integrity ve všech obchodních vztazích. V důsledku
toho je společnost LS&Co. rozhodnuta vytvářet prostředí, ve kterém se její třetí strany budou
bez obav dotazovat a žádat o pomoc. Pokud víte nebo máte podezření na jakékoli porušení
tohoto znění zásad ABAC, protikorupčních zákonů nebo jakýchkoli jiných platných zákonů,
předpisů nebo požadavků, ihned to ohlaste oddělení dodržování globálních
předpisů společnosti LS&Co. Hlášení stížností pomáhá nám všem podnikat zodpovědně a
eticky.
Chcete-li získat obecné pokyny k dodržování tohoto znění zásad ABAC, Globálních zásad proti
uplácení a korupci společnosti LS&Co. nebo jiných požadavků společnosti LS&Co., obraťte se
na oddělení dodržování globálních předpisů společnosti LS&Co. nebo na nejbližšího právního
zástupce společnosti LS&Co.
Kontakt pro hlášení stížností Levi Strauss & Co.
Třetí strany mohou ohlásit stížnost e-mailem na adresu ethicscomplianceteam@levi.com nebo
mohou použít globální kontakt LS&Co. Reportline na našem webu www.levistrauss.com, nebo
telefonicky na čísle 1-800-405-8953.
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