ZÁSADY
PŘIJÍMÁNÍ A DÁVÁNÍ DARŮ V ORLEN Asfalt Česká
republika s.r.o.
Zásady přijímání a dávání darů v PKN ORLEN S.A. byly zavedeny nařízením
předsedy představenstva ORLEN Asfalt Česká republika, s. r. o. z 24. dubna
2019.
Hlavní zásady přijímání darů v ORLEN Asfalt Česká republika, s. r. o.
1. Zásady se týkají zaměstnanců ORLEN Asfalt Česká republika, s. r. o. a lidí, kteří
zastupují ORLEN Asfalt Česká republika, s. r. o. ve vztazích s představiteli
smluvních stran a veřejné správy, včetně vztahů mezi společnostmi KS ORLEN.
2. Dary mohou být považovány za příjem, proto jsou předmětem zdanění daní z
příjmu. Ve výjimečných situacích může být příjem v podobě daru osvobozen od
daně.
3. Bez nutnosti získat dodatečný souhlas je povoleno přijímání darů v souvislosti s
propagací a reklamou, jejichž jednotková hodnota není vyšší než 500 CZK brutto,
pokud to probíhá podle principů uvedených v těchto zásadách.
4. Přípustná jsou pohoštění ve společnosti smluvního partnera do částky 500 CZK
brutto na jednoho člověka, pokud:
a) mají sporadický charakter a mohou být nabízena na zásadě vzájemnosti,
b) pohoštění se účastní ten, kdo nás pozval, případně jeho zástupci,
c) pohoštění se neúčastnili členové rodiny, manžel/ka, ascendenti, descendenti,
příbuzní či spříznění v přímé linii do druhého stupně lidí uvedených v bodě 1,
5. Jsou přípustná pozvání na volnočasové akce, chápané jako sportovní události,
divadelní představení, koncerty nebo jiné kulturní akce do hodnoty 500 CZK
brutto, pokud:
a) mají příležitostný charakter a mohou být nabízena na zásadě vzájemnosti,
b) osoba nabízející lístek se akce rovněž zúčastní.
6. Pozvání na akce, školení nebo workshopy vedené člověkem, který vás jako
hostitel pozval, jsou rovněž přípustná a nejsou považovaná za dar, pokud je účast
na akci bezplatná.
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7. Přípustné jsou reklamní předměty jako např. propisky, zápisníky, kalendáře, jiné
drobné předměty, pokud možno s logotypem smluvního partnera, jejichž
jednotková cena není vyšší než 500 CZK brutto.
8. Při rozhodování o přijetí daru se řiďte těmito zásadami:
a)

Zásada poctivých úmyslů dárce.
− Okolnosti, předání a charakter daru mají za cíl výhradně budování
nebo posilování obchodních vztahů nebo jsou projevem přízně.
− Cílem předání daru není negativní ovlivnění obdarovaného a jeho
objektivity při rozhodování v obchodních záležitostech.
− Nabídka předání daru nepřichází ve chvíli, kdy se obdarovaný účastní
rozhodovacího procesu, z něhož by mohl mít zisk dárce nebo osoba s
ním spojená.

b)

Zásada legálnosti:
− Druh daru a okolnosti jeho předání neporušují dobré zvyky a
vnitrostátní, zahraniční ani mezinárodní právní předpisy.

c)

Zásada přiměřenosti:
− Jednotková hodnota daru se nachází v přípustných hranicích a je v
souladu se standardy přijatými pro daný případ.
− K předání daru dochází sporadicky a má souvislost s konkrétní
příležitostí.
− Předáním daru nelze příjemci ukládat jakoukoli povinnost nebo
vytvářet takové zdání.

d)

Zásada transparentnosti:
− Není povoleno přijímat dary, které mohou ve vnímání příjemce vyvolat
jeho rozpaky kvůli hodnotě daru nebo pocit nutnosti oplatit gesto nebo
chuť zatajit obdržení těchto darů před nadřízeným a spolupracovníky.

9. Je nepřípustné přijímat dary, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
a) dar má peněžní podobu nebo peněžní ekvivalent,
b) dar je nevhodný,
c) přijetí

daru

není

v

souladu

s

protikorupční

politikou

závaznou

ve

společnostech Kapitálové skupiny ORLEN nebo smluvního partnera.
d) okolnosti přijetí daru naznačují, že druhá strana očekává stejné chování nebo
vyvolávají pocit zavázanosti,
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e) dar, jehož předání může vést k vzniku střetu zájmů,
f) přijetí daru závisí na hodnotě nebo velikosti dosahovaných parametrů
spojených s úrovní spolupráce.
g) dar předaný před navázáním obchodních vztahů s výjimkou, kdy je jeho cílem
představení základní činnosti strany.
10. V případě přijímání darů, které se odehraje mimo Polsko, ustanovení těchto
zásady týkající se daňových záležitostí, se použije výhradně v takovém rozsahu,
v jakém se použije polské daňové právo.
11. Pro daňové účely je darující povinen předat obdarovanému informaci o hodnotě
daru.
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