
 

 

SKUPINA BRUSH 
Etický kodex 

  



 
 

  Page 2 of 8 

Zpráva od rady Skupiny BRUSH 

Pověst Skupiny BRUSH je založena na zodpovědném jednání, které v našem podnikání hraje klíčovou roli. Zaujímáme 

vysoké standardy etického chování s nulovou toleranci úplatkářství, korupce a dalších neetických nebo nezákonných 

praktik. Ve všech obchodních jednáních, vztazích a jurisdikcích, ve kterých působíme jsme odhodláni jednat 

profesionálně, spravedlivě a bezúhonně. 

Pověst založená na zákonných a etických obchodních vztazích je pro naši Společnost klíčová. Od všech zaměstnanců 

a obchodních partnerů, ať už jsou zaměstnáni přímo či nepřímo (včetně dodavatelů, zástupců, distributorů a dalších 

osob, které pracují pro Skupinu nebo jednají jejím jménem) vyžadujeme, aby jednali profesionálně, bezpečně a 

bezúhonně 

Tento Etický kodex posiluje naše hodnoty a poskytuje rady zaměstnancům a obchodním partnerům tak, aby si byli 

plně vědomi našeho očekávání, jejich odpovědnosti a důsledků nedodržování předpisů. 

K podpoření Etického kodexu Skupina BRUSH vydala rámec pro dodržování zásad týkajících se osvědčených postupů 

v oblasti boje proti úplatkářství a korupci, proti praní špinavých peněz, proti novodobému otroctví a obchodování s 

lidmi, hospodářské soutěže, nerostných surovin, ochrany dat, uchovávání dokumentů, prevence daňových úniků, 

transakcí se spřízněnými stranami, obchodování s akciemi, dodržování obchodních předpisů a whistleblowingu, 

společenské odpovědnosti podniku, rozmanitosti a rovnosti, proti obtěžování a proti šikaně.  

Každý zaměstnanec, který si je vědom nebo se dozví o možném porušení některých z výše uvedených zásad, by měl 

příslušné podrobnosti prostřednictvím linky společnosti pro oznamování etiky a dodržování předpisů zveřejnit. Tato 

linka je navržena k zajištění pohodlí zaměstnanců při vznášení jejich obav. Další informace o procesu podávání zpráv 

naleznete v našich zásadách pro whistleblowing. Skupina zajistí, aby se zaměstnanci vznášejícími své obavy, bylo 

zacházeno s úctou a důstojností, nečelili odvetným opatřením, a byli v co největší míře chráněni. 

1. Úvod 

1.1 Skupina společností BRUSH je odhodlána provozovat své obchodní činnosti v souladu s nejvyššími standardy, 

jako jsou bezúhonnost, poctivosti a transparentnost a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy, a 

to v jakémkoliv místě obchodní činnosti.  

1.2 Všechny obchodní jednotky Skupiny BRUSH zajistí, aby tento Etický kodex ("Kodex") byl komunikován a 

začleněn do všech jejich obchodních činností. Každá obchodní jednotka rovněž zajistí, aby každý, na nějž se 

kodex vztahuje, mohl v případě potřeby vyhledat pokyny k výkladu Kodexu.  

1.3 Kodex se snaží pokrýt mnoho situací, se kterými se v průběhu obchodní činnosti setkáte, avšak nemůže řešit 

veškeré situace. Pro více informací a pokynů se obraťte na příslušné právní oddělení nebo oddělení 

dodržování předpisů obchodní jednotky (tzv. Oddělení „Compliance“).  

1.4 Tento Kodex byl přijat vedoucím týmem Skupiny BRUSH ("Vedoucí tým"). 

1.5 Naše obchodní činnosti provádíme v souladu s naším modelem zlepšování ESG (tzv. „Environmental, Social 

and Governance“), který je založen na následujících klíčových cílech a zásadách: 

(a) Respektujeme a chráníme životní prostředí. Podněcujeme a podporujeme naše obchodní jednotky 

v jejich obchodních a environmentálních cílech a v hledání účinných řešení, která pomohou v boji 

proti změně klimatu. 

(b) Záměrně spolupracujeme s klíčovými zúčastněnými stranami k dosažení lepšího porozumění jejich 

očekáváním, a ta následně splnili. V každé fázi obchodního styku se pravidelně zapojujeme do 

konstruktivního dialogu s řadou klíčových zúčastněných stran. Naše obchodní jednotky 

podporujeme a podněcujeme k témuž. 
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(c) Upřednostňujeme a podporujeme rozvoj dovedností a blaha našich zaměstnanců a komunit, kterých 

jsou součástí. Zavádíme účinné zásady, postupy a školení za účelem zavedení osvědčených postupů 

v oblasti zdraví, bezpečnosti a podpory začlenění a rozmanitosti na všech úrovních. 

(d) Vedeme spolehlivé řízení rizik a dodržování předpisů. Dohlížíme na implementaci a prosazování 

účinných zásad týkajících se dodržování předpisů a obchodních postupů v našich obchodních 

jednotkách a zároveň zajišťujeme, aby naše obchodní jednotky jednaly čestně, odpovědně, eticky a 

udržitelně. 

1.6 V kontextu těchto cílů a zásad, zejména našeho cíle pro výkon spolehlivého vedení, řízení rizik a dodržování 

předpisů, tento Kodex nastiňuje standardy a jednání, které Skupina BRUSH očekává od všech ředitelů, 

vedoucích pracovníků a zaměstnanců v rámci každé z našich obchodních jednotek.  Kodex má chránit pověst 

Skupiny mezi zákazníky, kolegy, dodavateli, akcionáři a dalšími zúčastněnými stranami. 

1.7 Zavázali jsme se vytvořit takové prostředí, ve kterém zaměstnanci mohou bez obav z odvetných opatření 

vznášet své obavy. Kodex obsahuje podrobnosti o mechanismech, prostřednictvím kterých mohou 

zaměstnanci vznášet jakékoli obavy týkající se jejich vlastního jednání nebo jednání jiné osoby. 

2. Rozsah 

2.1 Kodex se vztahuje na všechny ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance Skupiny, včetně všech subjektů, 

které Skupina fakticky řídí. Pojem "zaměstnanci" zahrnuje stálé a dočasné zaměstnance, stážisty, vyslané 

pracovníky a personál poskytovaný personálními agenturami. Každý, na koho se Kodex vztahuje, si vyhradí 

nezbytný čas k přečtení a pochopení důsledků tohoto Kodexu.  

2.2 Pokud Skupina BRUSH investuje do subjektu, který fakticky neovládá, svým vlivem zajistí, aby tento subjekt 

přijal normy rovnocenné normám stanoveným v Kodexu. 

2.3 Skupina BRUSH od svých dodavatelů a obchodních partnerů očekává, že budou jednat v souladu s Kodexem. 

2.4 Každá organizační jednotka odpovídá za zajištění náležitého provedení Kodexu v rámci její organizace.  Kodex 

stanoví minimální standardy, které v rámci každé obchodní jednotky musí být dodržovány. Zároveň musí 

každá organizační jednotka dle potřeby vzít v úvahu místní platné právní předpisy. 

2.5 Kodex poskytuje pokyny v klíčových rizikových oblastech, které mohou vzniknout v průběhu našich 

obchodních jednání, jakož i pokyny, jak v určitých situacích jednat a na koho se případně obrátit pro další 

informace.  Níže popsané klíčové zásady jsou v zásadách skupiny zmíněny podrobněji. 

2.6 Všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci Skupiny jsou odpovědni ve všech oblastech jednání chránit 

dobré jméno Skupiny. To zahrnuje: 

(a) dodržování platných právních předpisů ve všech zemích, ve kterých působíme; 

(b) uvádění se profesionálním způsobem s vysokými standardy poctivosti a bezúhonnosti; 

(c) dodržování jak zásad a postupů Skupiny a obchodní jednotky, tak i zásad stanovených v Kodexu; 

(d) spolupráci s našimi dodavateli a dalšími obchodními partnery k zajištění dodržování našich vysokých 

etických standardů; 

(e) nahlašování v případě domněnky, že zákon nebo Kodex nebo jakékoli zásady zde uvedené byly jakýmkoli 

způsobem porušeny nebo mohou být v budoucnu porušeny; a 

(f) vyhledání pomoci v případě pochybností. 
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3. Klíčové zásady zahrnuté v Kodexu 

3.1 Úplatkářství a korupce 

(a) K úplatkářství a korupci přistupujeme s nulovou tolerancí. Jsme odhodláni jednat profesionálně, 

spravedlivě a bezúhonně ve všech našich obchodních jednotkách, ve všech našich obchodních 

jednáních a vztazích, a ve všech jurisdikcích, ve kterých působíme. To zahrnuje zákaz "usnadnění 

plateb" (tj.  platby, které mohou představovat nebo představují malý úplatek za urychlení jinak 

legitimního procesu) za jakýchkoli okolností. 

(b) Naše zásady boje proti úplatkářství a korupci stanoví standardy a požadavky Skupiny v oblasti boje 

proti úplatkářství a korupci.  V rámci těchto zásad požadujeme, aby všichni zaměstnanci a další 

obchodní partneři, ať už zaměstnaní přímo či nepřímo (včetně dodavatelů, zástupců, distributorů a 

dalších, kteří pracují pro společnost nebo jednají jejím jménem), jednali profesionálně a bezúhonně.  

To zahrnuje zákaz dávat, slíbit, nabídnout nebo povolit poskytnout úplatek nebo jej v jakékoli formě 

(včetně provizí) přijmout. Kromě toho jsou zakázány přímé nebo nepřímé dary politického rázu. 

(c) Úplatkářské nebo korupční jednání má za cíl ovlivnit jednotlivce při plnění jeho povinností a naklonit 

ho k tomu, aby jednal nečestně, nepatřičně nebo způsobem, kterým by, kdyby nebyl vyplacen mu 

nebyl slíben úplatek, nejednal. Mezi příklady patří:  

(i) podplácení veřejného činitele za účelem získání veřejné soutěže, zajištění licence nebo povolení 

od státních orgánů; 

(ii) úplatek prostřednictvím konzultanta k získání veřejné zakázky; 

(iii) poskytnutí "platby za usnadnění" za urychlení jinak legitimního procesu; 

(iv) využití úzkého vztahu s veřejným činitelem k ovlivnění zadání zakázky. 

(d) Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně jakéhokoliv jednání, které by se mohlo týkat úplatkářství, 

vzneste své obavy v souladu se Zásadami pro whistleblowing. 

3.2 Dary a projevy pohostinnosti 

(a) Dary a projevy pohostinnosti mohou být legitimním a zároveň důležitým aspektem rozvoje 

obchodních vztahů. Pokud není takto učiněno s úmyslem ovlivnit příjemce za účelem získání nebo 

udržení podnikání nebo obchodní výhody a příjemce by to tak nevnímal, přijímání nebo nabízení 

přiměřených a vhodných darů a pohostinnosti v běžném podnikání společnosti zakázáno není. 

(b) Naše požadavky týkající se darů a pohostinností jsou stanoveny zásadami boje proti úplatkářství a 

korupci. Zásady mimo jiné vyžadují, aby všechny dary a pohostinnosti byly přesně a neprodleně 

zaznamenány v záznamech společnosti. 

3.3 Střet zájmů 

(a) Střet zájmů vzniká v případě, kdy zájmy ředitele, vedoucího pracovníka nebo zaměstnance Skupiny 

nebo někoho z jejich rodinných příslušníků jsou v rozporu se zájmy Skupiny.  Mezi příklady patří: 

(i) manžel/manželka zaměstnance je vedoucím pracovníkem zákazníka/dodavatele;  

(ii) zaměstnanec je akcionářem/vlastníkem soukromého dodavatele. 

(b) Jsme odhodláni rozpoznávat potenciální situace střetu zájmů a odpovídajícím způsobem je v souladu 

se zásadami boje proti úplatkářství a korupci minimalizovat. Kdykoli je to možné vyvarujte se situacím, 

kdy může dojít ke střetu zájmů.  V souladu se zásadami je nutné každoročně deklarovat jakékoli 

vztahy, akcie nebo jiné podíly v jakékoli spřízněné straně. 



 
 

  Page 5 of 8 

3.4 Praní špinavých peněz 

(a) Praní špinavých peněz je proces, jehož cílem je přeměnit výnosy z trestné činnosti na aktiva, která se 

zdají být legitimního původu, aby mohla být trvale uchována nebo znovu použita za financování další 

trestné činnosti. "Výnosy z trestné činnosti" jsou obecně finance nebo jiný majetek, který má původ 

z jakéhokoliv trestného činu, včetně úplatkářství a korupce, daňových úniků, novodobého otroctví a 

porušování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. 

(b) Skupina BRUSH je odhodlána předcházet praní špinavých peněz a dodržovat veškeré platné zákony 

a předpisy v oblasti praní špinavých peněz, a to v jakémkoliv místě naší obchodní činnosti.  Skupina 

BRUSH a její zaměstnanci mohou spáchat trestný čin pouhým zabýváním se výnosy z trestné činnosti 

i přesto, že úmyslem tohoto jednání není výnosy "vyprat". Odpovědnost za nevyužívání našich 

obchodních jednotek za účelem praní peněz bere Skupina BRUSH s vážností a zavazuje se k jednání 

v této oblasti osvědčenými postupy, jak je stanoveno v Zásadách boje proti praní špinavých peněz. 

3.5 Hospodářská soutěž 

(a) V našich obchodních jednáních podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž.  

Nevstupujeme do nevhodných diskusí, dohod nebo jiných ujednání s konkurenty týkající se cen, 

sdílení trhu nebo jiných podobných činností, které by hospodářskou soutěž mohly omezit.  

Nezneužíváme tržní sílu. 

(b) Jak je stanoveno v Zásadách hospodářské soutěže, zaměstnanci se nesmí účastnit nezákonných 

nebo neetických obchodních praktik, které jsou v rozporu se soutěžním právem. Nesmíte například: 

(i) zneužít vlastnických či důvěrných informací; 

(ii) získat obchodní tajemství bez souhlasu vlastníka; 

(iii) sdělovat vlastnické či důvěrné informace nebo obchodní tajemství jiné osobě; 

(iv) zneužít jakékoliv osoby prostřednictvím manipulace, zatajování, zneužívání výlučných informací, 

zkreslování podstatných skutečností nebo jednat jakýmikoliv podobnými nekalými praktikami. 

3.6 Dodržování obchodních předpisů 

(a) Při přeshraničním obchodu je nutné dodržovat povinnosti vyplývající z platných sankcí, vývozních 

kontrol a celních předpisů v souladu se Zásadami dodržování obchodních předpisů. Porušení 

předpisů může vést k pokutám, trestním sankcím, špatné publicitě a pozastavení nebo zrušení 

dovozních nebo vývozních práv Skupiny 

(b) Provádíme náležitou kontrolu ke zjištění, zda se naše transakce týkají stran nebo zemí, které 

podléhají sankcím nebo jiným obchodním omezením nebo technologií podléhajících vývozní 

kontrole, a získáváme veškerá oprávnění nezbytná k provádění našich transakcí. Zároveň zajišťujeme 

náležité určení klasifikace, hodnoty a původu našich výrobků pro celní účely a předložili přesnou celní 

dokumentaci.  

3.7 Ochrana osobních údajů a důvěrných informací 

(a) Skupina BRUSH důrazně respektuje soukromí a snaží se minimalizovat množství osobních údajů, 

které shromažďuje. Zároveň zajišťuje spolehlivé a dostatečně oddělené ukládání všech údajů, které 

jsou uchovávány. Zavazujeme se nakládat s osobními údaji v souladu se všemi platnými právními 

předpisy o ochraně osobních údajů. 

(b) Osobní údaje musíte vždy chránit a používat je pouze pro příslušné obchodní účely. Zásady ochrany 

osobních údajů stanoví pravidla, která musíte dodržovat při nakládání s osobními údaji.  To platí pro 

všechny informace, z nichž by mohla být osoba identifikovatelná ať už v elektronické nebo tištěné 
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podobě.  S osobními údaji jiných osob bez příslušného povolení nijak nenakládejte. Používejte je 

pouze pro oprávněné právní nebo obchodní účely a tyto informace držte pouze po nezbytně 

dlouhou dobu nutnou k provedení příslušného úkonu. 

(c) Důvěrné obchodní informace o Skupině by nikdy neměly být zveřejňovány. Pokud se informace 

dostanou do nesprávných rukou, mohly by značně ovlivnit konkurenční výhodu, způsobit finanční 

ztrátu, poškodit dobré jméno Společnosti nebo porušit právní a/nebo regulační požadavky.  

3.8 Uchovávání dokumentů 

(a) Musíte zajistit, aby všechny záznamy a dokumenty byly odpovídajícím způsobem chráněny a 

udržovány v souladu se zásadami uchovávání dokumentů.  To zahrnuje náležitou ochranu a údržbu 

elektronických dokumentů, jako jsou e-maily a zpracované dokumenty word. 

3.9 Společné podniky (Joint ventures – „JV“) 

(a) Bereme na vědomí, že podnikání prostřednictvím JV může zahrnovat celou řadu rizik spojených s 

dodržováním předpisů. Tato rizika musí být před vstupem do takovýchto ujednání zmírněna, přičemž 

do ujednání o JV musí být zahrnuta vhodná smluvní ustanovení.  

(b) Na Skupinou většinově vlastněné JV se musí vztahovat zásady Skupiny v oblasti dodržování předpisů. 

JV, které nejsou většinově vlastněny, by měly být vyzvány k přijetí zásad dodržování předpisů, které 

jsou obsahově rovnocenné zásadám Skupiny BRUSH. 

(c) Příslušné požadavky na kontroly a řízení rizik jsou stanoveny v zásadách společného podnikání. 

3.10 Obchodování s lidmi a novodobé otroctví 

(a) Novodobé otroctví je trestným činem a porušováním základních lidských práv.  Má různé formy jako 

je otroctví, nevolnictví, nucená a povinná práce, dětská práce a obchodování s lidmi. Všem je 

společné zbavení svobody jiného člověka za účelem jejich využití k osobnímu nebo obchodnímu 

prospěchu. 

(b) Skupina BRUSH k jakékoli formě novodobého otroctví přistupuje s nulovou tolerancí. Ve všech našich 

obchodních stycích a vztazích jsme odhodláni jednat eticky, bezúhonně, provádět a prosazovat 

účinné systémy a kontroly vedoucích k zajištění, že k novodobému otroctví v žádné oblasti naší vlastní 

obchodní činnosti nebo v jakémkoliv z našich dodavatelských řetězců nebude docházet.  Jsme 

odhodláni investovat do našich obchodních jednotek a spolupracovat s nimi na vytváření účinných 

systémů a kontrol vedoucích k ochránění před jakoukoli formou novodobého otroctví, ke kterým v 

rámci nich nebo v jejich příslušných dodavatelských řetězcích může docházet. Další podrobnosti jsou 

uvedeny v Zásadách boje proti novodobému otroctví a obchodování s lidmi. 

(c) Pokud máte pochybnosti ohledně jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést nebo naznačovat 

porušování Zásad boje proti novodobému otroctví a obchodování s lidmi, vzneste své obavy v 

souladu se Zásadami pro whistleblowing. 

3.11 Etické zdroje a konfliktní nerosty 

(a) Skupina BRUSH očekává, že její dodavatelé budou vést své podniky způsobem, který je v souladu se 

závazkem Skupiny jednat eticky a zodpovědně a v souladu s Kodexem.  To zahrnuje dodržování všech 

zásad souvisejících s dodavateli, které byly zavedeny jednotlivými podniky. 

(b) Zavazujeme se k poctivému, odpovědnému, etickému a udržitelnému podnikání. To zahrnuje 

závazek nezískávat produkty nebo suroviny obsahující wolfram, tantal, cín a zlato ("3TG"), včetně 
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produktů Konžské demokratické republiky nebo zemí s ní sousedící. Z toho důvodu úzce 

spolupracujeme s našimi dodavateli k zajištění dodržování lidských práv, podporování důstojných 

pracovních podmínek a zlepšování udržitelnosti v celém našem zásobovacím řetězci. Zároveň 

podnikáme kroky k zajištění toho, aby všechny obchodní jednotky, které pořizují produkty nebo 

suroviny obsahující nerosty 3TG, měly zavedeny přísné postupy zajišťující zodpovědné získávání 3TG 

nerostných surovin z oblastí prostých konfliktů tak, jak je stanoveno v Zásadách získávání nerostných 

surovin. 

3.12 Prevence proti daňovým únikům 

(a) Skupina BRUSH se zavazuje platit veškeré daně, dodržovat všechny platné právní předpisy a 

otevřeně a kooperativně spolupracovat se všemi příslušnými daňovými úřady. K jednáním umožňující 

daňové úniky přistupujeme s nulovou tolerancí, jak stanoveno v zásadách prevence proti daňovým 

únikům.   

(b) Za možná rizika by měly být považovány zejména níže uvedené rizikové faktory, které jsou schopny 

vytvořit podmínky, za nichž může snadněji docházet k daňovým únikům: 

(i) obchodní vztah je veden za neobvyklých okolností;  

(ii) právnické osoby spravují osobní majetek; 

(iii) společnosti, které mají určené akcionáře nebo akcie v listinné formě; 

(iv) podnikání s podniky vyžadujícími hotovost nebo kde se vlastnická struktura společnosti jeví 

jako neobvyklá nebo nadměrně složitá; a 

(v) státní nebo geograficky rizikové faktory. 

(c) Dle Zásad prevence proti daňovým únikům nesmíte: 

(i) Usnadňovat nebo vědomě nevěnovat pozornost daňovým únikům jiné osoby nebo podnikat 

kroky vedoucí k daňovým únikům; 

(ii) podporovat, nabádat, radit nebo obstarávat daňové úniky; 

(iii) účastnit se jakéhokoli jiného trestného činu, který se týká daňových úniků; 

(iv) vyhrožovat nebo se mstít jinému pracovníkovi, který odmítl usnadnit daňové úniky nebo v 

rámci těchto zásad vznesl své obavy;  

(v) zapojit se do jakékoli činnosti, která by mohla vést k porušení těchto zásad; nebo 

(vi) nehlásit určité události, pokud se dozvíte, že společníci Skupiny nebo externí společníci 

usnadňují vyhýbání se daňovým povinnostem. 

3.13 Podvod 

(a) Podvod je závažný trestný čin, který může poškodit Skupinu, může mít značný negativní dopad na 

naše náklady, zisky, bezúhonnost a dobré jméno. Podvod obecně znamená dosažení zisku 

prostřednictvím nepoctivosti, klamu nebo zneužití postavení, včetně padělání, lhaní a zatajování 

podstatných skutečností, k němuž může dojít v mnoha různých oblastech Skupiny  

(b) Nesmíte se účastnit jakéhokoliv podvodu a máte odpovědnost chránit Skupinu před podvodnou 

činností, ať už ji spáchá kdokoli.  Důvěřujeme ve vždy čestné jednání našich kolegů. Vyšetřování a 

podniknutí příslušných kroky bude zahájeno vždy, bude-li mít Skupina podezření, že vůči ní došlo k 

podvodu.  

(c) Nevstupujte do spolupráce se společnostmi, které mají pověst podvodné činnosti, a vždy proveďte 

náležitou kontrolu nových obchodních partnerů. 
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3.14 Rozmanitost a začlenění 

(a) Uvědomujeme si význam rozmanitosti při dosahování lepších obchodních výsledků a při budování 

vysoce kvalitní pracovní síly, jakož i dobrých pracovních vztahů, zapojení a rozvoje zaměstnanců.  

Jsme odhodláni prosazovat rozmanitost v nejširším slova smyslu, a to v geografické, kulturní, osobní 

nebo obchodní oblasti, zahrnující pohlaví, rasu, sexuální orientaci a zdravotní postižení. I přesto, že 

zůstáváme meritokracií, aktivně se zabýváme hledáním způsobů, jak zvýšit rozmanitost v celé 

Skupině a ve všech odvětvích, ve kterých naše obchodní jednotky působí. 

(b) Zavazujeme se podporovat spravedlivou zaměstnanost, poskytovat rovné příležitosti všem 

zaměstnancům v rámci Skupiny a respektovat jejich lidská práva a zájmy. To zahrnuje závazek 

podporovat prostředí jasné komunikace, konzultací se zaměstnanci a angažovanosti v celé Skupině. 

(c) Se všemi osobami musíte zacházet spravedlivě, bez rozdílu a diskriminace na základě rasy, věku, 

sociální role, pohlaví, genderu, barvy pleti, náboženství, země původu, sexuální orientace, rodinného 

stavu, závislých osob, zdravotního postižení, sociální třídy nebo politických názorů. 

3.15 Zdraví a bezpečnost 

(a) Uvědomujeme si rostoucí význam holistického přístupu k spokojenosti zaměstnanců k ochraně jejich 

fyzického zdraví, sociálního stavu a k podpoře pozitivního prostředí na pracovišti, která přitahuje a 

udržuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.  Jsme odhodláni zajistit, aby naši zaměstnanci byli v 

bezpečí a upřednostňujeme ochranu zdraví a spokojenosti zaměstnanců v celé Skupině. 

(b) Musíte dodržovat zdravotní a bezpečnostní postupy a pokyny týkající se vaší práce a zároveň 

pomáhat zajistit, aby Vaši kolegové tyto postupy dodržovali. Pracovní činnost nesmíte vykonávat pod 

vlivem alkoholu nebo drog. 

3.16 Nahlašování („Whistleblowing“) 

(a) Pokud spatřujete jakékoli jednání, které by mohlo představovat porušení Kodexu nebo jakýchkoli 

zásad společnosti, nebo které z jakéhokoli jiného důvodu vyvolává obavy, měli byste záležitost co 

nejdříve v souladu se Zásadami pro whistleblowing nahlásit. 

(b) Pokud vznášíte obavy v rámci Zásad pro whistleblowing, které následným vyšetřováním nejsou 

potvrzeny, nebudou proti Vám podniknuta žádná opatření.  Bude s Vámi zacházeno s úctou a 

důstojností a obdržíte příslušnou ochranu dle platných právních předpisů na základě vznesení 

skutečných obav.  Viktimizace nebo odvetná opatření vůči osobě, která v dobré víře vznáší skutečné 

obavy, je disciplinárně sankční a může vést k ukončení pracovního poměru. 

(c) Všem zaměstnancům je poskytován vícejazyčný online portál, jehož prostřednictvím mohou důvěrně 

vznášet obavy. To je doprovázeno pravidelnou osobní a online komunikací a školením. Whistleblowing 

je monitorován právním oddělením a personálním oddělením každé firmy a dalšími pozicemi v 

závislosti na povaze každé zprávy o whistleblowingu. 

(d) Vedoucí tým sleduje povahu oznamovaných problémů.  Vedoucímu týmu je každoročně připravena 

výroční zpráva, která zdůrazňuje whistleblowingovou činnost napříč obchodními jednotkami společně 

se shrnutím přístupu každé obchodní jednotky v procesu whistleblowingu. Vedoucí tým tuto zprávu 

přezkoumá a pověří vedoucí pracovníky obchodních jednotek, aby identifikovali a napravili veškeré 

nepříznivé trendy týkající se materiálních záležitostí vznesených prostřednictvím platformy pro 

whistleblowing.  


