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Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use
Systemes de management anti-corruption – Exigences et recommandations de mise en oeuvre

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 37001:2016. Má stejný status jako
oficiální verze.
This standard implements the English version of the International Standard ISO 37001:2016. It has
the same status as the official version.
Anotace obsahu
Tato norma specifikuje požadavky a poskytuje návod pro ustavení, implementaci, udržování,
prověřování a zlepšování systému protikorupčního managementu, který má organizaci pomoct při
prevenci a odhalování korupce a reakci na ní. Systém může být zaveden samostatně, nebo může být
integrován do celkového systému
managementu organizace. Požadavky této normy jsou generické. Norma může být použita jakoukoli
organizací (nebo její částí) ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, bez ohledu na její typ
a velikost a charakter jejích činností.
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