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Základním dokumentem upravujícím oblast boje proti korupci v EXTRAL je Protikorupční politika. 
Účelem zavedení Politiky je představit standardy chování a jednotná pravidla fungování čestným a 
transparentním způsobem, který vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné strany EXTRAL.

Implementace a dodržování Protikorupční politiky je projevem řádné péče EXTRAL při jednání v 
souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy a etickými principy.

Zásady se vztahují na všechny zaměstnance a spolupracovníky, představenstvo a zmocněnce. EXTRAL 
také vyžaduje, aby obchodní partneři dodržovali standardy chování specifikované v Politice.

Mezi oblasti vystavené riziku korupce nebo jiného zneužívání souvisejícího s činností patří zejména:

- nákupní procesy,
- vedení investičních projektů,
- výdaje spojené se služební cestou nebo zábavou,
- náklady na reprezentaci a reklamu, 
- dávání dárků,
- náklady na marketingové a poradenské služby,
- charitativní a sponzorské aktivity.

Cílem Politiky je bojovat proti korupčním praktikám a dalšímu zneužívání, které může 
zahrnovat například:

- krádež nebo přivlastnění majetku společnosti ve formě know-how, hotovosti, materiálů, výrobků, 
nářadí, zařízení,

- krádež nebo přivlastnění majetku dodavatelů, včetně zejména krádeže duševního vlastnictví, 
autorských práv, technologických a technických návrhů, 

- úmyslné falšování dokumentů EXTRAL nebo uvádění nepravdivých informací a údajů do jejich 
obsahu a vedení dokumentace EXTRAL nespolehlivě nebo v rozporu se skutečností,

- vedení účetních záznamů v rozporu se skutečností,
- zneužívání majetku EXTRAL pro soukromé účely bez souhlasu nebo vědomí společnosti. 

EXTRAL implementuje cíle uvedené v Politice:
- uplatňováním náležité péče za účelem zachování transparentnosti a otevřenosti v kontaktech s 

externími subjekty,
- dodržování místních zákonů o potírání nekalé soutěže, včetně neakceptování aktivit zaměřených na 

kartelové dohody a potírání používání padělků,
- mít zavedeny interní procesy k zajištění dodržování vývozních omezení a sankcí,
- přijetím odpovídajících a přiměřených opatření v souvislosti s výskytem podezření na korupci nebo 

jejího zjištění nebo zneužívání,
- mít vnitřní předpisy týkající se finančních záležitostí, včetně těch, které se týkají spolehlivého vedení 

účetnictví,
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- analýzou případů korupce nebo zneužívání s cílem podniknout kroky k předcházení podobným 
událostem v budoucnosti; 

- budováním povědomí zaměstnanců a spolupracovníků o pravidlech chování v souladu s vnitřními 
předpisy; 

- školením zaměstnanců a spolupracovníků ohledně výskytu korupčních aktivit a zneužívání v jejich 
každodenní práci.

- poskytováním příležitostí zaměstnancům a spolupracovníkům, jakož i dalším osobám jednajícím 
jménem externích subjektů v rámci poskytování informací o porušování Politiky.

EXTRAL věnuje zvláštní pozornost systému hlášení, vyšetřování a vysvětlování korupčních incidentů 
a zneužívání tím, že zajišťuje:

- komunikační kanály umožňující bezpečné (včetně anonymního) hlášení porušení,
- důvěrnost údajů oznamovatele a poskytnutých informací,
- ochranu proti jakékoli formě odvety vůči ohlašujícím osobám. 

Zaměstnanci jsou povinni si přečíst obsah Politiky a absolutně ji aplikovat.
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