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PROTIKORUPČNÉ PRAVIDLÁ PRE TRETIE OSOBY 

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérske spoločnosti a afilácie (spoločne ako "USSK" alebo "Spoločnosť") majú záväzok 
kdekoľvek na svete vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s najvyššími morálnymi zásadami. Spoločnosť podlieha zákonu USA o 
zahraničných korupčných praktikách (ďalej "FCPA"), protikorupčným zákonom Slovenskej republiky a príslušnej aplikovateľnej 
protikorupčnej legislatíve iných štátov. Táto legislatíva vo všeobecnosti zakazuje Spoločnosti a komukoľvek, kto priamo alebo nepriamo 
koná v jej mene, uskutočňovať alebo prijímať neoprávnené platby za účelom získania alebo udržania obchodnej príležitosti alebo 
zabezpečenia akejkoľvek inej neoprávnenej výhody. Z dôvodu, že konanie našich obchodných partnerov dodávajúcich tovar alebo 
poskytujúcich služby a/alebo zapojených do iných činností v mene alebo v prospech Spoločnosti (takí obchodní partneri sú v tomto 
dokumente označení ako "Tretie osoby") môže viesť ku vzniku zodpovednosti Spoločnosti, Spoločnosť očakáva a vyžaduje od všetkých 
potenciálnych a súčasných Tretích osôb dodržiavanie FCPA, slovenských protikorupčných zákonov a ostatných aplikovateľných 
protikorupčných právnych predpisov, nariadení a požiadaviek. Účelom týchto Protikorupčných pravidiel pre Tretie osoby ("Pravidlá") je 
pomôcť Vám, ako potenciálnej alebo súčasnej Tretej osobe, lepšie pochopiť tieto povinnosti. 

VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITEĽMI A KOMERČNÝMI OBCHODNÝMI PARTNERMI 

Počas vykonávania obchodnej činnosti pre Spoločnosť, Tretie osoby nesmú ponúkať, poskytovať, sľubovať alebo schvaľovať aby iná 
osoba ponúkala, poskytovala alebo sľubovala peniaze alebo čokoľvek cenné (vrátane darov, cestovania, spoločenských podujatí, 
charitatívnych príspevkov alebo inej preukázateľnej výhody, bez ohľadu na jej hodnotu) (a) verejnému činiteľovi, rodinnému 
príslušníkovi verejného činiteľa alebo komukoľvek inému za účelom neoprávneného ovplyvňovania úkonov alebo rozhodnutí takého 
verejného činiteľa alebo (b) obchodnému partnerovi kvôli zabezpečeniu neoprávnenej obchodnej výhody. Takéto činnosti sú zakázané 
bez ohľadu na to, či sú vykonávané priamo Treťou osobou alebo prostredníctvom niekoho iného.  

Pre účely týchto Pravidiel, je pojem "verejný činiteľ" široko definovaný a zahŕňa nasledovné osoby:  
• akýkoľvek úradník, zamestnanec alebo iná osoba konajúca v mene federálnej, štátnej, regionálnej, samosprávnej, miestnej alebo 

inej vlády, vládnej agentúry alebo vládneho subjektu; 
• akýkoľvek úradník, zamestnanec, zástupca alebo iná osoba konajúca v mene subjektu, ktorý je v plnej miere alebo čiastočne vo 

vlastníctve alebo pod kontrolou štátu; 
• akýkoľvek úradník, člen alebo zamestnanec medzinárodnej organizácie (napr. OSN alebo Svetová banka); 
• ktorýkoľvek člen kráľovskej/vládnucej rodiny; a 
• akýkoľvek úradník alebo zamestnanec politickej strany alebo kandidát na politickú funkciu. 

UĽAHČUJÚCE, RESP. URYCHĽUJÚCE PLATBY 

Uľahčujúcimi, resp. urýchľujúcimi platbami (známymi tiež ako “všimné”) sa rozumejú platby nad rámec oficiálnych poplatkov v prospech 
verejného činiteľa s cieľom zabezpečiť výkon bežnej úradnej činnosti či úkonu, ktorý by takýto verejný činiteľ alebo zamestnanec musel 
aj tak vykonať. Príkladom takéto “všimného“ sú platby za účelom urýchlenia spracovania vízových či colných formulárov, plánovania 
kontrol a urýchlenia spracovania povolenia alebo licencie. Spoločnosť striktne zakazuje Tretím osobám vykonávať akékoľvek 
Uľahčujúce, resp. urýchľujúce platby v mene Spoločnosti.  

OBCHODNÉ ZVYKLOSTI A PRÍSPEVKY 

Pokiaľ to Spoločnosť vopred písomne neschválila, Tretie osoby majú zakázané poskytovať dary, jedlá, zábavu, cestovanie, ubytovanie, 
pohostenie, politické alebo charitatívne príspevky alebo čokoľvek cenné ktorejkoľvek politickej strane alebo verejnému činiteľovi v mene 
Spoločnosti alebo v súvislosti s vykonávaním ich obchodnej činnosti pre Spoločnosť. Zároveň Tretie osoby nesmú používať prostriedky 
Spoločnosti, vrátane výnosov z podnikateľských aktivít Spoločnosti, za účelom poskytovania takýchto obchodných zdvorilostí, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Jedinou výnimkou z tejto požiadavky predchádzajúceho súhlasu sú obvykle 
poskytované reprezentačné predmety nepatrnej hodnoty (ako napríklad kávový hrnček s logom U. S. Steel, USSK alebo Tretej osoby) 
v hodnote 25 EUR a menej, poskytnutie ktorých je dovolené podľa platnej miestnej legislatívy. 

KNIHY A ZÁZNAMY  

Spoločnosť je povinná viesť účtovné knihy a záznamy, ktoré presne a dostatočne podrobne odrážajú jej obchodné transakcie. V súlade 
s touto zásadou Spoločnosť vyžaduje, aby akékoľvek faktúry, dokumenty a záznamy poskytnuté Spoločnosti Tretími osobami boli 
presné a dostatočne podrobné, vrátane úplného popísania všetkých poskytovaných tovarov a služieb. Žiadne nesprávne, neúplné 
alebo zavádzajúce položky sa z nijakého dôvodu nesmú v daných dokumentoch objaviť a všetky platby a transakcie súvisiace s 
činnosťou pre Spoločnosť, bez ohľadu na ich hodnotu, musia byť presne zdokumentované a zaznamenané. Neurčité alebo všeobecné 
popisy (napr. "všeobecné náklady", alebo "rôzne") sú neprípustné. Všetky faktúry a žiadosti o platby musia byť dostatočne podrobné a 
zdokumentované z dôvodu preukázateľnosti účelu danej platby.  
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DUE DILIGENCE, RESP. NALEŽITÉ PREVERENIE 

Spoločnosť vykonáva due diligence (náležité preverenie) všetkých súčasných a potenciálnych Tretích osôb založené na 
predpokladanom riziku. V rámci tohto procesu môžu byť Tretie osoby požiadané o vyplnenie dotazníka a poskytnutie ďalších 
relevantných informácií. Spoločnosť si váži spoluprácu v tejto veci a poskytnutie včasných, úplných a presných odpovedí na jej 
požiadavky.  

VYUŹÍVANIE INÝCH OSôB 

Tretie osoby nesmú najať inú fyzickú alebo právnickú osobu, aby konala pre alebo v mene Spoločnosti, s výnimkou prípadu, ak 
Spoločnosť schválila využitie takej fyzickej alebo právnickej osoby vopred a v písomnej forme.  

DOTAZY A OZNAMOVANIE PORUŠENÍ 

Tretie osoby by mali adresovať akékoľvek otázky alebo obavy súvisiace s týmito Pravidlami alebo platnými právnymi predpismi ich 
Právnemu útvaru a/alebo osobe zodpovednej za dodržiavanie právnych predpisov (tzv. compliance officer).  

Tiež môžu kontaktovať Právny úsek  USSK prostredníctvom emailovej adresy: compliance@sk.uss.com alebo na nasledovnej 
adrese: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.  
Právny úsek  
Vstupný areál U. S. Steel 
044 54 Košice, Slovenská republika 

Ak si Tretia osoba praje položiť anonymne akékoľvek dotazy alebo oznámiť akékoľvek obavy týkajúce sa dodržiavania protikorupčných 
pravidiel alebo akýchkoľvek iných záležitostí etiky a dodržiavania princípov týkajúcich sa podnikania Spoločnosti, môže kontaktovať 
Etickú linku      U. S. Steel. Etická linka je spravovaná nezávislým poskytovateľom a možno ju kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledovných 
spôsobov: 

• Telefón: +421 55 684 2289 
• Internet:  http://www.ussteel.com/corp/EthicsLine 
• Adresa:  Etická linka U. S. Steel, Vstupný areál U. S. Steel,   
  P.O. Box 17, 044 54,  Košice, Slovenská republika 

 
Protikorupčné Pravidlá pre Tretie osoby predstavujú všeobecný dokument a informačný nástroj, ktorý môže byť zo strany Spoločnosti kedykoľvek modifikovaný, zmenený 
alebo zrušený. Pravidlá nepopisujú každý aplikovateľný právny predpis, Princípy Spoločnosti alebo povinnosti Tretej osoby. Okrem toho, žiadna časť obsahu týchto Pravidiel 
nemá slúžiť ako zmluva alebo právne relevantná dohoda. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Pravidiel, prosím kontaktujte Právny úsek USSK s využitím vyššie uvedených 
kontaktných informácií. 

http://www.ussteel.com/corp/EthicsLine
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