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Informácie o uložení 
dokumentu: 
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Jazyky: rovnaké ako v prípade Politiky na boj proti korupcii – globálnej, 100.102 

História 
revízií/Dátum 
dokončenia: 

4: zmena zoznamu jazykov podľa Politiky 
3: formát a zmena na Prílohu 8 
2:  revidované, zmena názvu na „Varovné príznaky“ 
Nové (Červené zástavky) 

17. jún 2015 
11. jún 2015 
30. august 2012 
august 2011 

 

Pri práci s tretími stranami pozorne sledujte, či sa neobjavia „varovné signály“.  Takéto signály niekedy 
označujeme ako červené zástavky.  Ide o situácie, ktoré môžu upozorňovať na potenciálny problém v súvislosti s 
medzinárodnými zákonmi proti úplatkom a korupcii.   Nižšie uvedený zoznam obsahuje ich príklady a nie je 
vyčerpávajúci.  V prípade pochybností sa obráťte na oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov na právnom 
oddelení spoločnosti Regal. 

 

KVALIFIKÁCIA A REPUTÁCIA OBCHODNÉ PRAKTIKY 

 
Nedostatočná kvalifikácia pre projekt 
alebo zverenú úlohu 

 
Výrazné spoliehanie sa na kontakty v politike 
alebo štátnej správe namiesto na zamestnancov 
s odbornými znalosťami 

 
Odmietnutie odpovedať na otázky o vzťahu 
alebo záujmoch v súvislosti s predstaviteľmi 
štátnej správy 

 
Vzťah k predstaviteľovi štátnej správy 

 
Odmietnutie potvrdiť dodržiavanie zákonov 
proti úplatkárstvu a korupcii 
Odmietnutie písomného potvrdenia 
dodržiavania príslušných zákonov a 
protikorupčných politík spoločnosti Regal 

 
Krajina, región alebo odvetvie majú povesť 
korupcie a úplatkov 

 
Odmietnutie odpovedať alebo poskytovanie 
vyhýbavých odpovedí o vlastníckej štruktúre 
spoločnosti, napríklad o zodpovedných osobách, 
subdodávateľoch, atď. 
 
Predošlé obvinenia alebo usvedčenia z korupcie  

 
Dokumenty zakrývajúce skutočnú identitu 
zástupcu alebo agenta pre danú krajinu 

 
Nezvyčajné alebo príliš vysoké výdavky na 
zábavu, reklamu alebo administratívne činnosti 
 

Výška provízie je vyššia než „trhová“ Popisy 

platieb nezodpovedajú príslušnému účtu 
 
Nezaznamenané účty alebo transakcie 

 
Vágny, nekonkrétny opis vykonaných platieb v 
položkách 

 
Žiadosť o platby v krajine tretej strany, tretej 
strane, v „hotovosti“ alebo z nevysledovateľných 
prostriedkov, alebo na účty v daňových rajoch 

 

Nepravdivé alebo nepresné vyúčtovania výdavkov 
alebo žiadosti o falošné faktúry alebo 
dokumentáciu 
 
Neochota poskytnúť svoje účtovné knihy alebo 
záznamy na audit spoločnosti Regal 
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