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Úvod 

Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností 
(včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block), realizujeme své podnikání pouze v plném 
souladu se všemi zákony a předpisy a rovněž v plném souladu s etickými normami. 
Základem dlouhodobého úspěchu společnosti Seves   jsou pouze takové podnikatelské 
přístupy, které jsou v plném souladu se všemi zákony a předpisy a také s přísnými etickými 
normami.  

Kodex chování poskytuje právní a etický rámec pro chování ředitelů, vedoucích pracovníků a 
zaměstnanců společnosti Seves (dále jen „Zaměstnanci“); definuje základní pravidla chování 
v rámci společnosti Seves a ve vztahu k obchodním partnerům a široké veřejnosti. V tomto 
Kodexu chování se odrážejí základní hodnoty společnosti Seves, zejména hodnoty 
související s otázkami zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
výrobků, stejně jako s otázkami ochrany životního prostředí.  

Základní principy a hodnoty mohou být shrnuty následujícím způsobem: 

• Přísné dodržování všech zákonů a předpisů v jednotlivých jurisdikcích. Neexistují žádné 
výjimky.  

• Nikdy nedopusťte kompromisy v otázkách spojených s vaší integritou. Nepoužívejte 
svou pozici u společnosti Seves k získávání výhod pro sebe, svou rodinu nebo své 
přátele. 

• Nenabízejte a nepřijímejte dary a pozvání, které by mohly vyvolat dojem, že se jedná o 
dary či pozvání ovlivňující obchodní úsudek příjemce. 

• Nikdy nesmíte nikoho úmyslně klamat. Nikdy se nepokoušejte falšovat záznamy.  
• Jednejte se svými kolegy spravedlivě a s úctou. Jakákoli forma diskriminace na základě 

rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, věku, zdravotního 
postižení je nepřijatelná.  

• Respektujte naše obchodní vztahy. S našimi zákazníky a dodavateli vždy zacházejte 
spravedlivě a s úctou.  

• Buďte dobrým sousedem.  
• Zdravotní a bezpečnostní předpisy a postupy jsou navrženy tak, aby chránily vás, vaše 

kolegy a další zúčastněné osoby. Vždy tyto předpisy a postupy dodržujte.  
• Respektujte a chraňte životní prostředí. 
• Máte-li pochybnosti, ptejte se. Pokud si nejste jisti, hovořte o příslušném problému 

s lokálním zástupcem pro dodržování zákonů a předpisů, s vedoucím pracovníkem 
odpovědným za dodržování zákonů a předpisů nebo s personálním oddělením.  
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S účinností od 15. července 2015 zavedla společnost Seves nový systém monitoringu 
dodržování zákonů a předpisů (CMS), s cílem zajistit soulad mezi operacemi společnosti 
Seves, chováním jejích zaměstnanců a základními principy a hodnotami. Etický kodex je 
základním dokumentem tohoto systému CMS. Tento kodex je doplněn konkrétnějšími 
pokyny pro vybrané důležité oblasti (například pro oblast potírání monopolních tendencí a 
pro oblast boje proti korupci) a jmenováním vedoucího pracovníka odpovědného za 
dodržování zákonů a předpisů, který bude podporován svými lokálními zástupci. Kromě toho 
bude společnost Seves realizovat celosvětový tréninkový program zaměřený na dodržování 
norem. Tato společnost zřídila linku integrity -  Integrity Line, na níž mohou být hlášeny 
kritické problémy.  

 

___________________    _________________ 
Peter Baumgartner    Corrado Piroli 
Ředitel Seves Group    Finanční ředitel Seves Group 
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1. Základní požadavky na chování 

Dodržování zákonů a předpisů: Každý ředitel, vedoucí pracovník a zaměstnanec 
(„Zaměstnanec“) společnosti Seves se musí seznámit se zákony a předpisy právního 
systému, v jehož rámci působí. Tyto zákony a předpisy musí striktně dodržovat. Bez 
ohledu na sankce, které mohou být uloženy zákonem, bude každý zaměstnanec, který 
poruší zákon nebo nařízení, podroben disciplinárnímu řízení.   

Nejvyšší etické normy: Navíc se rovněž očekává, že každý zaměstnanec bude 
dodržovat nejvyšší etické normy v rámci vnitřní spolupráce a vnějšího obchodního 
jednání. To znamená, že se všemi interními a externími partnery bude zacházeno s 
úctou, spravedlností a čestností. To rovněž znamená, že budou prosazována veškerá 
lidská práva, ale také osvědčené pracovní normy a ochrana životního prostředí. 
Manažeři by měli vystupovat proti jakémukoli nepřijatelnému chování.  

Reputace společnosti Seves: Do značné míry je reputace společnosti Seves 
determinována jednáním zaměstnanců a způsobem, jakým se zaměstnanci prezentují a 
jak se chovají. Nelegální a nevhodné chování jednoho zaměstnance může způsobit 
značné škody pro celou společnost Seves. Proto se očekává, že každý zaměstnanec 
se bude chovat takovým způsobem, který je v souladu s podporou dobrého jména 
společnosti Seves. 

2. Antimonopolní zákony 

Obecné informace: Společnost Seves je odhodlána vést své podnikání v souladu se 
zásadami spravedlivé hospodářské soutěže. To zahrnuje striktní dodržování 
antimonopolních zákonů a předpisů, které se snaží chránit konkurenci před 
monopolním jednáním.  

Horizontální dohody: Žádný zaměstnanec nesmí uzavírat jakékoli dohody nebo jednání 
ve vzájemné shodě s konkurenty nebo potenciálními konkurenty (horizontální dohody), 
které mají za cíl znemožňovat nebo omezovat spravedlivou hospodářskou soutěž. 
Proto je přísně zakázáno: 

• uzavírat s konkurentem jakékoli dohody o nesoutěžení, omezování jednání s 
dodavateli, rozdělování zákazníků, trhů, území nebo výrobních programů, nebo 

• hovořit s konkurenty o cenách, výrobě, kapacitě, prodeji, nabídkách, ziscích, 
ziskových maržích, nákladech a dalších parametrech, jež mohou určovat nebo 
ovlivňovat jednání konkurentů společnosti Seves s cílem získat paralelní jednání 
konkurenta. 

Vertikální dohody: V mnoha jurisdikcích, například v Evropské unii a USA (i když s 
drobnými odlišnostmi), se zakazuje mnoho typů tzv. vertikálních dohod, tedy ujednání a 
dohod mezi dodavateli a zákazníky, řediteli a distributory nebo mezi držiteli patentů a 
držiteli licencí. Do této skupiny patří:  

• omezování svobody distributora týkající se nastavení cen dalšího prodeje; 
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• omezení svobody distributora týkající se stanovení podmínek pro dodávky, pokud 
jde o obchodní partnery (např. zeměpisná omezení a omezení ve vztahu k 
zákazníkům); 

• některé výhradní doložky (např. doložky o celkových požadavcích); 
• dohody o nesoutěžení.  

V mnoha případech záleží na době trvání a intenzitě omezení, jakož i na pozici 
zúčastněných společností na trhu; to rozhoduje, zda budou taková omezení povolená 
nebo ne. Proto se zaměstnancům důrazně doporučuje, aby před vstupem do těchto 
vertikálních dohod vyhledali příslušné právní poradenství.  

Zneužití dominantního postavení na trhu: V rámci dominantní pozice společnosti Seves 
na určitých trzích si zaměstnanci musejí být vědomi toho, že v mnoha jurisdikcích, tedy 
například v Evropské unii a USA (i když s drobnými odlišnostmi), je zneužívání 
dominantního postavení na trhu zakázáno. Za toto zneužívání může být, v závislosti na 
okolnostech, považováno:  

• rozdílné zacházení se zákazníky bez pádného důvodu (zákaz diskriminace), 
• odmítnutí dodávky, 
• zavádění neadekvátních nákupních nebo prodejních cen a podmínek, nebo 
• svazovací dohody bez odůvodnění, které se týkají požadavků na další dodávky 

nebo služby. 

Zaměstnanci, kteří podnikají na trhu, v němž má společnost Seves dominantní 
postavení (pravidlo: podíl na trhu vyšší než 40 %), by měli vyhledat právní konzultaci s 
ohledem na případné omezení obchodního jednání vyplývající z tohoto dominantního 
postavení.  

Důsledky nedodržování pravidel: Porušení antimonopolních zákonů může mít za 
následek ukončení platnosti příslušné smlouvy, ale také pokuty a penále uvalené na 
společnost Seves, stejně jako nároky spojené s náhradou škod třetích stran vůči 
společnosti Seves, s ohrožením pozice společnosti Seves jako takové. Proto je 
management společnosti Seves odhodlán důsledně prosazovat zásadu „nulové 
tolerance“ a ukládat (v souladu s platnými právními předpisy) disciplinární sankce vůči 
každému zaměstnanci, který se dopustí porušení těchto antimonopolních zákonů 
(včetně důvodného ukončení pracovního poměru). Kromě toho by si měli být 
zaměstnanci vědomi té skutečnosti, že pokud poruší antimonopolní zákony, mohou čelit 
nárokům spojeným s osobními škodami a trestnímu řízení, včetně trestu odnětí 
svobody v různých jurisdikcích.  

Pokyny a školení s ohledem na antimonopolní zákony: Pokyny pro antimonopolní 
jednání pro společnost Seves uvádějí podrobněji požadavky pro shodu s 
antimonopolními zákony. Společnost Seves bude vést školicí program týkající se 
dodržování antimonopolních zákonů. 
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3. Protikorupční pravidla 

Obecné informace: Společnost Seves se zavázala k dodržování zásad spravedlivé 
hospodářské soutěže. To zahrnuje (mimo jiné) závazek společnosti Seves soutěžit 
prostřednictvím kvality a cen produktů a služeb, nikoli tedy nabízením neoprávněných 
výhod nebo benefitů.  

Nabízení a poskytování benefitů veřejným činitelům: V souvislosti se zákony proti 
korupci ve většině jurisdikcí nesmí žádný zaměstnanec, přímo nebo nepřímo, nabízet, 
slibovat nebo poskytovat peníze nebo jakoukoli jinou výhodu veřejnému činiteli (nebo 
osobě úzce spojené s veřejným činitelem, stejně jako osobě zaměstnané v rámci 
veřejných služeb), s cílem ovlivnit průběh úředního řízení nebo s cílem získat výhodu. 
Aby se zabránilo jakémukoli podezření, není dovoleno nabízet nebo poskytovat 
veřejnému činiteli jakékoli benefity, pokud tento postup i pouze jen naznačuje úmysl 
ovlivnit úřední řízení nebo úmysl získat výhodu. 

Termín „Veřejný činitel“ je široce definován a zahrnuje 

• jakéhokoli úředníka, zaměstnance nebo zástupce místního, regionálního nebo 
národního vládního orgánu či nadnárodní organizace; 

• jakéhokoli zaměstnance nebo zástupce podniku nebo společnosti vlastněných nebo 
kontrolovaných vládním orgánem (například tedy státem kontrolovaných 
elektrárenských společností nebo podniků); 

• jakéhokoli  zástupce veřejné mezinárodní organizace (jako je například Světová 
banka nebo jiné rozvojové banky), jakoukoli politickou stranu a jakoukoli fyzickou 
osobu, která má své postavení v politické straně, stejně jako jakéhokoli kandidáta na 
politickou funkci; 

• jakoukoli osobu, která - aniž by byla zaměstnána vládním orgánem - jinak vykonává 
veřejnou funkci nebo úlohu jménem kteréhokoli státního nebo veřejného orgánu.1  

V praxi do této skupiny patří státní úředníci, inspektoři, členové politických stran, 
policisté a státní zástupci, soudci, celníci a imigrační úředníci, velvyslanci a 
zaměstnanci velvyslanectví, ale také zástupci státních energetických podniků (avšak 
nejen tito).  

Termín „Benefit“ zahrnuje cokoli hodnotného, včetně (ale nejen) peněz nebo peněžních 
ekvivalentů (tedy například šeků, úvěrů, moratorií, prominutí dluhu), osobních slev a 
cenových snížení, jež nejsou obecně dostupné; dále včetně darů, výhod, pozvánek na 
kulturní nebo zábavné události, laskavostí, bezplatného využití různých zařízení, 
materiálů nebo vybavení; dále včetně nápojů, stravování, dopravy, ubytování, příslibů 
budoucího zaměstnání nebo úkolů. Výhody mohou mít také podobu politických 
příspěvků, dobročinných příspěvků nebo sponzoringu. 

Kromě pozvánek na běžné obchodní jídlo budou veškeré výhody nabízené nebo 
poskytované veřejným činitelům vyžadovat předchozí souhlas vedoucího pracovníka 
odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.  

																																																													
1 Je třeba poznamenat, že v některých jurisdikcích, jako například v Itálii, jsou i soukromé osoby (nebo soukromé 
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Nabízení a poskytování benefitů jiným osobám než veřejným úředníkům: Žádný 
zaměstnanec nesmí, přímo či nepřímo, nabízet nebo poskytovat výhody jakékoli další 
osobě (tedy například zákazníkům, dodavatelům či jiným obchodním partnerům nebo 
jejich zaměstnancům, zástupcům či poradcům nebo jiným osobám s nimi úzce 
spojeným) za účelem získání nespravedlivé podnikatelské výhody. Nesmí rovněž 
nabádat dotyčné osoby k nesprávnému výkonu povinností nebo odměňovat příslušné 
osoby za nesprávné výkony povinností.  Kromě toho je, v zájmu zachování reputace 
společnosti Seves jako váženého obchodního partnera, zakázáno jakékoli nabízení 
nebo poskytování výhod, pokud by to mohlo být vykládáno jako snaha o získání 
nespravedlivé obchodní výhody nebo pokud by to vedlo k nesprávnému plnění 
povinností příslušné osoby.  

Místní právo  a obchodní zdvořilost: Všechny výhody nabízené nebo poskytované musí 
být zákonné podle místních zákonů, být rozumné a skromné. Musí být sociálně 
přijatelné a odrážet pouze běžnou, obecně uznávanou obchodní zdvořilost.  

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; sexuální nebo amorální výhody: Bez ohledu 
na nominální hodnoty je zapovězeno nabízení nebo poskytování peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů (tedy například šeků, úvěrů, moratorií, zproštění dluhu) nebo 
benefitů sexuálního či nemravného charakteru.  

Průběžná nebo nadcházející jednání: S výjimkou pozvání na obvyklá jídla je zakázáno 
nabízení nebo poskytování jakékoli výhody (budoucím) zákazníkům nebo jiným 
obchodním partnerům (nebo jakékoli jejich příbuzné osobě) v průběhu jednání nebo 
před nadcházejícím jednáním. Tyto postupy vyžadují předchozí souhlas vedoucího 
pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.  

Nabízení a poskytování benefitů prostřednictvím třetích stran: Žádný zaměstnanec 
nesmí nabízet nebo poskytovat benefity třetí straně jako prostředníkovi (například 
agentovi nebo konzultantovi prodeje/projektu), pokud tento zaměstnanec ví nebo má 
důvod se domnívat, že třetí osoba užívá nebo může (zcela nebo zčásti) využít tuto 
výhodu pro podplacení veřejného činitele, zákazníka nebo jiného obchodního partnera 
(nebo jakékoliv jejich blízké osoby). 

Zástupci třetích stran spojeni se společností Seves: Pro společnost Seves a její 
reputaci je nezbytné, aby zástupci třetích stran, kteří jsou napojeni na společnost Seves 
(například agenti, poradci z oblasti prodeje nebo projektu, distributoři a podobné 
osoby), striktně dodržovali příslušné předpisy proti korupci. Proto musí zaměstnanci, 
kteří jsou odpovědní za zapojení zástupců třetích stran, zajistit, aby příslušní zástupci 
dodržovali protikorupční pravidla společnosti Seves nebo aby měli sami zavedena 
srovnatelná pravidla.  

Požadování a přijímání výhod: Každý zaměstnanec je povinen nestranně prosazovat 
nejlepší zájmy společnosti Seves. Proto nesmí žádný zaměstnanec využívat svou 
pracovní pozici k získávání, poptávání, přijímání nebo akceptování jakýchkoli osobních 
výhod. Akceptovány mohou být pouze takové výhody nabízené nebo poskytované 
třetími stranami, které jsou v souladu s obvyklými obchodními praktikami a 
nezpochybňují reputaci společnosti Seves a absolutní integritu příslušného 
zaměstnance.  
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Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty nejsou akceptovány v žádném případě.  

Výhody, které nejsou v souladu s pravidly, musejí být odmítnuty. Pokud to není možné, 
je třeba tento případ okamžitě hlásit lokálnímu zástupci pro dodržování předpisů a 
pravidel nebo vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů a 
pravidel . 

Přísnější místní pravidla jsou rozhodující: Pokud místní předpisy o úplatkářství nebo 
korupci aplikují přísnější pravidla než výše uvedené obecné zásady společnosti Seves, 
musejí zaměstnanci dodržovat tato přísnější pravidla.  

Pokyny a školení s ohledem na antikorupční zákony: Protikorupční obecné zásady 
společnosti Seves uvádějí podrobněji požadavky pro dodržování 
protikorupčních/protiúplatkářských zákonů a předpisů a definují určité prahové hodnoty, 
které vyvolávají požadavek na schválení ze strany příslušného lokálního zástupce pro 
dodržování předpisů a pravidel nebo vedoucího pracovníka odpovědného za 
dodržování předpisů a pravidel s ohledem na nabízení nebo poskytování určitých 
výhod. Společnost Seves bude realizovat příslušný školicí program.  

4. Politické příspěvky, dary a sponzoring 

Politické příspěvky: Příspěvky na politické cíle znamenají věnování jakékoli hodnoty na 
podporu určitého politického cíle. Příklady zahrnují místní, regionální nebo národní akce 
fundraisingu (shromažďování veřejných prostředků), poskytování zboží nebo služeb 
politické straně nebo kandidátovi na politickou funkci, platby zaměstnanci za práci v 
rámci jeho politické funkce v pracovní době nebo platby nákladů za politické kampaně.  

Politické příspěvky od firem jsou v mnoha zemích nezákonné a zneužitelné. Proto 
každý politický příspěvek od společnosti Seves nebo ve jménu této společnosti 
vyžaduje výslovné předchozí schválení ze strany generálního ředitele nebo finančního 
ředitele Seves Group. 

Na jakéhokoli zaměstnance nesmí být vyvíjen žádný přímý nebo nepřímý tlak, aby 
poskytoval osobní politické příspěvky nebo se účastnil podpory politické strany nebo 
politické kandidatury jakéhokoli jednotlivce.  

Dary: Dary jsou dobrovolné příspěvky v penězích nebo naturáliích (v případech, kdy 
společnost Seves neobdrží nic hmatatelného na oplátku) adresované třetím osobám 
pro vzdělávací, vědecké, ekologické, kulturní nebo společenské účely.  

Každé jednotlivé dary musejí být jasně a viditelně zdokumentovány. Dary nesmějí být 
realizovány za účelem zajištění nevhodné konkurenční výhody pro Seves nebo v rámci 
nevhodných účelů; nesmějí být adresovány jednotlivcům nebo ziskovým organizacím. 
Každý takový dar musí být podepsán vrchním ředitelem / generálním ředitelem 
příslušné společnosti Seves. Pokud tento dar přesahuje určitou částku, musí být 
podepsán generálním ředitelem nebo finančním ředitelem Seves Group. 
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Sponzorování: Sponzorské aktivity představují jakékoli příspěvky v penězích nebo 
naturální formě realizované společností Seves v rámci akce pořádané třetí stranou 
výměnou za možnost zobrazení loga Seves (nebo loga jakékoli obchodní jednotky 
Seves), inzerci značek Seves (nebo značek jakékoli obchodní jednotky Seves), 
možnost uvádění společnosti při otevírání nebo uzavírání akce nebo účasti mluvčího na 
diskusním panelu, stejně jako možnost získání vstupenek na tuto akci.  

Jakýkoli sponzoring musí být realizován na základě dohody o sponzoringu, která 
specifikuje příjemce, výši příspěvku, akci související s těmito finančními prostředky 
návrhy na protislužby pro společnost Seves. Každá taková akce sponzoringu musí být 
podepsána vrchním ředitelem / generálním ředitelem příslušné společnosti Seves. 
Pokud tento sponzoring přesahuje určitou částku, musí být podepsán generálním 
ředitelem nebo finančním ředitelem Seves Group. 

Pokyny pro vytváření protikorupčního prostředí: Pokyny pro vytváření protikorupčního 
prostředí stanovují další podrobnosti související s politickými příspěvky, dary a 
sponzoringem.  

5. Sankce a „nepřijímané“ strany 

Během svého podnikání musejí všichni zaměstnanci dodržovat omezení uložená 
mezinárodními sankcemi. Sankce nebo omezující opatření mají formu ekonomických 
nástrojů, které se snaží upravit politiku nebo činnosti v jiných zemích, které porušují 
mezinárodní zákony nebo lidská práva.  

V Evropské unii je nejdůležitějším orgánem Rada Evropské unie, která je oprávněna 
přijímat sankce nebo omezující opatření. Často realizuje závazné rezoluce Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů. V USA jsou nejdůležitějšími orgány 
Ministerstvo financí (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv - OFAC), Ministerstvo 
obchodu (Úřad pro průmysl a bezpečnost - BIS) a Ministerstvo vnitra (Úřad pro 
mezinárodní bezpečnost potírání proliferace - ISN, Ředitelství oddělení pro kontrolu 
obchodu). Realizovaná opatření jsou povinná. Ovlivňují všechny země, které tvoří 
součást organizace, která tato opatření přijímá. V případě Evropské unie jsou tato 
opatření povinná pro 28 členských států.  

Sankce zahrnují akce vedoucí ke zmrazení finančních prostředků a hospodářských 
zdrojů určitých osob (obvykle vůdců země ovlivněných těmito opatřeními), obchodní 
embarga (ropná), omezení dovozu a vývozu, zákazy nákupu a prodeje některých 
výrobků, omezení finančních služeb, kapitálu a platebních transakcí atd.  

V souvislosti se sankcemi musejí zaměstnanci dodržovat také omezení týkající se 
jednání s některými stranami (osobami nebo společnostmi), jež mají „odepřenou“ 
možnost kontaktu („nepřijímané strany“, „strany s omezeným přístupem“ nebo „strany 
uváděné na černé listině“). Některé osoby a společnosti byly identifikovány jako 
„nepřijímané strany“, „strany s omezeným přístupem“ zejména v souvislosti s bojem 
proti mezinárodnímu terorismu. Státní orgány vedou tyto subjekty v různých 
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seznamech.2 Před provedením transakce s novým zákazníkem nebo jiným obchodním 
partnerem a poté v pravidelných intervalech je třeba kontrolovat, zda tyto příslušné 
subjekty nejsou vedeny v některých z příslušných seznamů.   

Nedodržení sankcí nebo omezení či jednání s „nepřijímanými stranami“, „stranami s 
omezeným přístupem“ může vést k vážným sankcím pro společnost Seves (včetně 
uvedení společnosti Seves na tzv. černou listinu, která by zabránila veřejným 
organizacím a mnohým firmám podnikat se společností Seves). Kromě toho může být 
toto nedodržení spojeno s osobní odpovědností a uvězněním.  

Společnost Seves očekává, že se všichni zaměstnanci obeznámí s veškerými 
sankcemi relevantními pro jejich podnikání a že budou tyto sankce dodržovat. Totéž 
platí pro příslušné zákony a předpisy související s kontrolou vývozu a pro seznamy 
„nepřijímaných stran“ a „stran s omezeným přístupem“. Pokud má zaměstnanec 
pochybnosti týkající se kontaktu s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem nebo s 
konkrétní zemí, jež jsou nebo mohou být předmětem sankcí, musí vyhledat službu 
právního poradenství.  

6. Střet zájmů 

Nejvyšší zájem společnosti: Je povinností každého zaměstnance zachovávat loajalitu 
vůči společnosti Seves a realizovat pouze taková obchodní rozhodnutí, jež jsou v 
nejlepším zájmu společnosti Seves, nikoli tedy na základě svých vlastních 
potenciálních osobních výhod.  

Zamezení střetu zájmů: Každý zaměstnanec se musí vyvarovat jakéhokoli střetu zájmů, 
a dokonce i případnému podezření střetu zájmů. V případě (potenciálního) střetu zájmů 
musí příslušný zaměstnanec neprodleně informovat svého nadřízeného a personální 
oddělení. Není přípustné realizovat příslušná rozhodnutí jménem společnosti Seves, 
podílet se na rozhodovacím procesu nebo ovlivňovat ostatní osoby/strany při tomto 
rozhodování.  

Soutěž vůči společnosti Seves: Po dobu trvání pracovního poměru nesmí žádný 
zaměstnanec vykonávat jakoukoli další činnost, která přímo či nepřímo konkuruje 
společnosti Seves a nesmí v tomto ohledu rovněž poskytovat svou asistenci (ať již 
formou zaměstnaneckého poměru, poradenství nebo jakoukoli jinou formou) jakékoli 
firmě nebo jakémukoli podniku, které přímo či nepřímo konkurují společnosti Seves. Po 
ukončení zaměstnaneckého poměru může zaměstnanec konkurovat společnosti Seves 
nebo pomáhat jiným společnostem či podnikům v konkurenčních aktivitách vůči 
společnosti Seves, pokud není vázán post-smluvním zákazem konkurence, ale pouze 
za předpokladu, že tento bývalý zaměstnanec nebude zveřejňovat nebo používat 
důvěrné informace (obchodní, technické, know-how nebo jiné) týkající se společnosti 
Seves.  

Majetkový podíl zaměstnance u třetí strany: Každý zaměstnanec, který přímo nebo 
nepřímo drží nebo získává majetkový podíl u zákazníka, dodavatele zboží nebo služeb 

																																																													
2 Například v Konsolidovaném seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce EU 
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm). 



Ref.v1	

	 12	

či u jiného obchodního partnera společnosti Seves, musí oznámit tuto skutečnost 
příslušnému personálnímu oddělení a svému nadřízenému, pakliže se tento 
zaměstnanec přímo či nepřímo podílí na transakcích s příslušným zákazníkem, 
dodavatelem nebo jiným obchodním partnerem, nebo pakliže mu jeho majetkový podíl 
umožňuje realizovat na zákazníka, dodavatele nebo jiného obchodního partnera určitý 
vliv. Navíc, každý zaměstnanec, který přímo nebo nepřímo drží nebo získá podíl u 
konkurenčního subjektu, musí tuto skutečnost oznámit příslušnému personálnímu 
oddělení a svému poradci.   

Majetkový podíl příbuzných osob u třetích stran: Výše uvedená pravidla týkající se 
držení nebo nabytí majetkového podílu zaměstnance u zákazníka, dodavatele či jiného 
obchodního partnera nebo konkurenta platí také analogicky tehdy, když se jedná o 
příbuznou osobu se zaměstnancem (manželka, partnerka, děti), která drží nebo získá 
takový podíl.  

Obecné zásady k problematice střetu zájmů: Obecné zásady k problematice střetu 
zájmů (společnosti Seves) uvádějí podrobná pravidla související s chováním v případě 
(potenciálního) střetu zájmů.  

7. Zacházení s majetkem (včetně mobilních telefonů a počítačů) 

Zacházení s majetkem odpovědným a patřičným způsobem: Všichni zaměstnanci jsou 
povinni zacházet s majetkem společnosti Seves zodpovědně a pečlivě; jsou rovněž 
povinni chránit tento majetek před ztrátou, odcizením, zneužitím a přístupem třetích 
stran. Tento majetek nezahrnuje pouze nemovitosti a ostatní hmotný majetek (například 
stroje, nářadí, počítače, kopírovací stroje, telefony), ale i nehmotný majetek (například 
vynálezy, know-how, obchodní tajemství, autorská práva, patenty a další práva 
duševního vlastnictví). 

Vynášení z objektu: Pokud to není výslovně povoleno příslušným nadřízeným 
pracovníkem v každém jednotlivém případu (pakliže nejsou místní postupy přísnější), 
nesmí být majetek společnosti Seves odnášen pryč z areálu této společnosti. Tento bod 
se nevztahuje na přenosné počítače (například notebooky, PC tablety) a firemní mobilní 
telefony, které jsou na základě své povahy používány i mimo areál této společnosti.  

Používání výhradně pro podnikatelské účely společnosti Seves: Pokud není výslovně 
povoleno příslušným nadřízeným pracovníkem jinak (v každém jednotlivém případu), 
může být majetek společnosti Seves (například stroje, nářadí, kancelářské vybavení) 
používán pouze k výkonu podnikání ve společnosti Seves, tedy nikoli pro jakékoli 
soukromé podnikání či podnikání třetích stran. Mobilní telefony a počítače mohou být 
používány k soukromým účelům pouze na základě zvláštních pravidel definovaných v 
samostatných postupech. Nicméně, v žádném případě se tyto mobilní telefony a 
počítače (stejně jako jakýkoli další majetek) společnosti Seves nesmí používat k 
obtěžování, diskriminaci nebo urážení dalších osob. 

Používání počítačů a e-mailů; V souvislosti s používáním firemních počítačů není 
zaměstnancům dovoleno používat účet nebo schránku společnosti Seves pro jakékoli 
soukromé účely (pokud jim to není dovoleno na základě povinné místní legislativy). 
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Počítače společnosti mohou být použity k soukromým účelům pouze v případě přístupu 
k soukromým účtům (například „Adam.Smith@hotmail.com“). Informace a data 
odeslaná z účtu nebo na účet / poštovní schránku společnosti Seves jsou majetkem 
společnosti Seves a mohou být kdykoli na základě vlastního uvážení společnosti Seves 
kontrolovány (s výhradou případných omezení souvisejících se zákonem o ochraně 
osobních údajů a soukromí). E-mailové zprávy mohou představovat obchodní 
dokumenty, které budou - stejně jako tradiční dokumenty - po určitou dobu archivovány, 
v souladu s příslušnými obchodními a daňovými zákony a předpisy. Proto není 
zaměstnancům dovoleno mazat e-maily, jež jsou obdržené nebo odeslané na 
počítačích společnosti Seves. Výjimku tvoří pouze takové zprávy, jež nelze evidentně 
považovat za obchodní dokumenty, které mají být archivovány, v souladu s příslušnými 
místními zákony a předpisy. Podrobné pokyny k uchovávání a mazání e-mailů budou 
uvedeny v samostatném firemním dokumentu nebo v místních postupech.  

Počítačové programy: Mnoho počítačových programů je licencováno pro interní 
používání v rámci podnikání společnosti Seves. Zaměstnancům není dovoleno vytvářet 
kopie těchto programů pro svou osobní potřebu, ba ani - vzhledem k obecně 
omezenému počtu licencí - jakékoli kopie pro použití v rámci společnosti, pokud to není 
výslovně schváleno prostřednictvím IT oddělení. Počítačové programy mohou 
obsahovat viry nebo jiné nebezpečné prvky, které mohou napadnout nebo dokonce 
zničit IT systém společnosti Seves. Proto nesmí žádný zaměstnanec do IT systému 
společnosti Seves instalovat jakýkoli počítačový program nebo jiný software (včetně 
PC) bez souhlasu IT oddělení.  

8. Diskrétnost 

Důvěrné informace a know-how společnosti Seves: Důvěrné vlastnické informace a 
obchodní, technické a další know-how společnosti Seves jsou důležitými informacemi 
pro dlouhodobý úspěch společnosti. Proto všechny informace a know-how společnosti 
Seves, jež nejsou veřejně známy, musí být udržovány pouze v rámci skupiny Seves a 
poskytovány pouze těm zaměstnancům, kteří tyto informace a know-how potřebují v 
rámci svých pracovních povinností. Tyto informace a know-how musejí být chráněny 
proti jakémukoli neoprávněnému přístupu. Důvěrné informace a know-how mohou být 
sdělovány třetím osobám (například zákazníkům, poradcům či obchodním partnerům) 
pouze za předpokladu, že je toto sdělení vyžadováno obchodním zájmem společnosti 
Seves a třetí strana je vázána mlčenlivostí a závazkem nepoužívat tyto informace na 
veřejnosti. 

Důvěrné informace a know-how třetích stran: Často se stává, že jsou důvěrné 
informace a know-how třetích stran (například zákazníků, dodavatelů, agentů, poradců) 
předávány společnosti Seves a jejím zaměstnancům. Všichni zaměstnanci jsou povinni 
zachovávat důvěrný charakter těchto informací a know-how. Zveřejňovat tyto důvěrné 
informace mohou pouze se souhlasem příslušné třetí osoby nebo příslušného 
nadřízeného pracovníka ve společnosti Seves.  

Trvání závazku mlčenlivosti: Povinnost chránit důvěrné informace a know-how platí v 
průběhu celého pracovního poměru a také po ukončení pracovního poměru. Po 
odchodu ze společnosti Seves musí příslušný zaměstnanec vrátit veškeré dokumenty, 
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soubory a jiné záznamy (včetně elektronických souborů a záznamů), které obsahují 
důvěrné informace a know-how nebo na ně odkazují.   

9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

Obecné informace: V rámci svého podnikání se společnost Seves spoléhá na 
používání systémů elektronického zpracování dat a systémů celosvětové výměny 
elektronických dat. Tyto systémy a tyto výměny představují riziko, že (i) třetí strany 
mohou získat neoprávněný přístup k datům společnosti Seves a způsobit společnosti 
Seves škodu prostřednictvím použití, úpravy nebo poškození těchto dat a (ii) osobní 
údaje mohou být zneužity a soukromí jednotlivců může být narušeno. 

Zabezpečení dat: Všichni zaměstnanci musejí zajistit vhodná opatření k tomu, aby 
zabránili přístupu třetích stran k jakýmkoli datům společnosti Seves (včetně ale ne 
výlučně elektronických dat). Tato opatření zahrnují (mimo jiné): 

• ochranu areálu proti neoprávněnému přístupu třetích stran; 
• zákaz nechávání dokumentů, které obsahují citlivá data, na nechráněných místech 

pracoviště při odchodu; 
• zákaz vynášet dokumenty, které obsahují citlivá data z kanceláře, pokud to není 

nutné, a to pouze v nezbytném rozsahu (například pro jednání se zákazníkem nebo 
pro práci doma); 

• ochrana počítačů před krádeží a neoprávněným přístupem (zejména při cestování); 
• používání vhodného hesla; změna hesla v pravidelných intervalech a utajení tohoto 

hesla před třetí osobou; 
• používání systémů Firewall a pravidelné aktualizace antivirového programu 

instalovaného v počítačích; 
• zákaz propojování jakéhokoli IT hardware (zejména externích pevných disků a 

paměťových karet) s firemními počítači, pokud tento hardware není schválen IT 
oddělením; 

• zákaz instalace jakéhokoli software na firemních počítačích bez předchozího 
souhlasu ze strany IT oddělení; 

• zákaz ukládání dat společnosti v soukromém počítači nebo na jakýchkoli zařízeních 
soukromých počítačů (zejména na externím pevném disku nebo paměťové kartě). 

Kromě toho musejí zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za bezpečnost dat, zajistit (i), že 
zaměstnanci budou mít přístup pouze k takovým datům, která jsou skutečně nezbytná 
pro plnění jejich příslušných pracovních úkolů, (ii) že tento přístup bude limitován 
vhodnými technickými opatřeními a (iii), že omezení přístupu budou v pravidelných 
intervalech řízena a kontrolována.  

Zákony o ochraně dat a soukromí: Řada jurisdikcí (EU a členské státy) chrání osobní 
údaje a soukromí jednotlivců přísnými zákony a předpisy. Termín „Osobní údaje“ 
zahrnuje veškeré údaje týkající se fyzické osoby (například jméno, adresu, telefonní 
číslo, datum narození, mzdu, rasu, náboženství atd.), ať se již jedná o zaměstnance, 
zákazníka nebo jinou osobu.  
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Příslušné zákony a předpisy o ochraně údajů řídí a stanovují požadavky v podstatě na 
všech úrovních, od shromažďování osobních údajů, přes jejich zpracování a ukládání 
až k jejich předávání třetím stranám (včetně převodů z jedné společnosti na jinou 
společnost v rámci skupiny Seves). Všichni zaměstnanci se musejí seznámit s 
příslušnými zákony a předpisy o ochraně dat a soukromí a musejí tyto zákony také 
dodržovat. 

10. Komunikace 

Vhodná vnitřní a vnější komunikace je zásadní pro úspěch společnosti Seves a jejích 
obchodních jednotek. Během jakékoli komunikace bude každý zaměstnanec 
považován za zástupce a vyslance společnosti Seves. Je třeba dbát na komunikaci 
vedenou po celou dobu v profesionálním a opatrném duchu.  

Veškerá komunikace na veřejnosti musí být pravdivá, správná, transparentní a včasná.  

Během externí komunikace (například během komunikace se zákazníky, dodavateli) 
nesmějí být zveřejněny žádné obchodní plány či obchodní nebo finanční údaje 
společnosti Seves, pokud sama společnost Seves příslušné plány a data oficiálně 
nepublikovala nebo pokud finanční ředitel společnosti takové zveřejnění předem 
neschválil.  

Všichni zaměstnanci budou velmi opatrní při odesílání e-mailových zpráv. Vždy musejí 
postupovat jako při odesílání formálních dopisů. Je velmi snadné zaslat email na 
nesprávnou adresu, proto musí být vždy před odesláním zprávy kontrolována 
identifikace příjemce. Je třeba mít na paměti, že e-mailové zprávy mohou být snadno 
předány bez vědomí odesílatele dalším příjemcům - to, co se může zdát vtipné 
blízkému příteli, může znít pro jinou osobu útočně. Dále je třeba mít na paměti, že u 
určitých elektronických informací může být požadováno zveřejnění v případě žádosti o 
předvolání k soudu nebo zjišťování v rámci soudního šetření. Rovněž je třeba mít na 
paměti, že jakékoli vymazané elektronické informace mohou být znovu obnoveny.  

Veškerá komunikace s veřejnými sdělovacími prostředky (tisk, rádio, TV) bude 
realizována (nebo schvalována) výhradně prostřednictvím Odboru komunikace / 
manažera Odboru komunikace skupiny Seves nebo příslušné obchodní jednotky. Proto 
musí všichni zaměstnanci odkazovat jakékoli otázky z veřejnoprávních médií na Odbor 
komunikace / manažera Odboru komunikace skupiny Seves.  

Veškerá komunikace s bankami a dalšími investory musí být realizována výhradně 
prostřednictvím finančního oddělení. Proto musí všichni zaměstnanci odkazovat 
jakékoli otázky bank či jiných investorů na Odbor komunikace / manažera Odboru 
komunikace skupiny Seves.  
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11. Integrita, záznamy a finanční informace 

Obecné informace: Společnost Seves očekává od všech svých zaměstnanců naprostou 
bezúhonnost a netoleruje žádné podvodné jednání - ať už ve vztahu ke společnosti 
nebo ve vztahu k dalším zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům nebo jiným 
obchodním partnerům, bankám a poskytovatelům finančních prostředků či ve vztahu k 
veřejným institucím.  

Knihy a záznamy: Všichni zaměstnanci, kteří vytvářejí záznamové knihy Seves nebo 
jsou jinak odpovědní za vedení těchto knih a záznamů (ať už v tištěné nebo 
elektronické podobě), musí zajistit následující podmínky: 

• knihy a záznamy musejí být úplné, přesné a musejí spravedlivě reflektovat všechny 
transakce, výdaje, majetek nebo odpovědnosti příslušné společnosti Seves; 

• knihy a záznamy nesmějí obsahovat žádné nepravdivé, zavádějící nebo uměle 
vytvořené položky;  

• všechny položky musejí být vytvořeny včas; 
• záznamy musejí být v souladu se všemi platnými účetními pravidly a standardy; 
• všechny knihy a záznamy musejí být vedeny a uchovávány v souladu se všemi 

platnými zákony, předpisy a účetními standardy; 
• veškeré změny v účetních knihách a záznamech jsou vyloučeny, nebo mohou být 

sledovány. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v účetních pravidlech vydaných finančním oddělením 
Seves.  

Aby se zajistilo, že knihy a záznamy budou řádně udržovány a skladovány, bude 
společnost Seves čas od času provádět finanční audity.  

Nezaznamenané nebo neohlášené finanční prostředky: Žádný zaměstnanec nesmí 
zřizovat nebo uchovávat jakékoli nezaznamenané nebo nezveřejněné peněžní 
prostředky nebo majetek společnosti Seves.  

Zveřejnění finančních údajů: Finanční údaje společnosti Seves (prodej, EBITDA, EBIT, 
zisk nebo ztráta) nesmějí být projednávány s jakoukoli třetí stranou, nebo vyzrazovány 
třetí straně, pokud příslušné údaje nebyly oficiálně uvolněny Finančním oddělením 
nebo pokud finanční ředitel Seves Group toto projednávání nebo zveřejnění neschválil.  

12. Základní pravidla pro provádění plateb 

Příslušná dokumentace: Každá platba realizovaná jménem společnosti Seves musí být 
provedena pouze na základě vhodné dokumentace (písemné nebo elektronické), která 
jasně odráží důvod a splatnost platby.  

Princip 4 očí: Každá platba realizovaná jménem společnosti Seves musí být schválena 
nejméně dvěma oprávněnými osobami. Náhrady výdajů zaměstnanců (například 
cestovní výdaje) musejí být podepsány příslušným vedoucím pracovníkem.  
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Druhy plateb: V zájmu zajištění transparentnosti musejí být platby jménem společnosti 
Seves v co největším rozsahu realizovány bankovním převodem nebo šekem; platbám 
v hotovosti je třeba se v nejvyšší možné míře vyhnout; platby v hotovosti jsou povoleny 
pouze pro hotovostní výdaje (například platby obchodních jídel, taxi jízdy, razítka).  

Hotovostní platby: Pokud se platbě v hotovosti nelze vyhnout, musí zaměstnanec 
dokumentovat příslušnou platbu a specifikovat jména plátce a osoby, která schválila 
tuto platbu v hotovosti, název a adresu příjemce, částku, datum a účel platby. 
Dokumentace musí být okamžitě předána Finančnímu oddělení.  

Platby pouze pro příjemce: Veškeré platby pro smluvní stranu musejí být realizovány 
přímo. Bankovní účet smluvní strany musí obsahovat jméno příslušného příjemce. 
Žádný zaměstnanec nesmí provádět jakékoli převody na jakékoli číslované účty nebo 
na účet třetí strany (i když o to příslušná strana požádá). I když je platba příjemci 
realizována přímo, musí být provedena pouze na účet takového příjemce v zemi, kde 
má tento příjemce sídlo nebo relevantní místo podnikání. Jakékoli výjimky vyžadují 
předchozí souhlas finančního ředitele Seves Group.  

Platby na svůj vlastní účet: Žádný zaměstnanec nesmí provádět, schvalovat nebo 
ovlivňovat jakékoli platby společnosti Seves pro sebe sama (například náhradu 
cestovních výdajů) nebo pro spřízněné osoby.  

13. Praní špinavých peněz 

Společnost Seves se zavázala podnikat pouze s renomovanými dodavateli, zákazníky 
a dalšími obchodními partnery, kteří vykonávají svou činnost v souladu se zákonem a 
jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Proto musejí všichni zaměstnanci 
striktně dodržovat příslušné zákony proti praní špinavých peněz a interní postupy 
společnosti, jejichž cílem je odhalovat a eliminovat podezřelé formy plateb. Veškeré 
významné platby v hotovosti od zákazníků a dalších osob zasílané na adresu 
společnosti Seves a veškeré platby z účtu třetí strany nebo z účtu příslušné strany v 
„kritické“ zemi musejí být přijímány pouze po přezkoumání identity a integrity příslušné 
strany.  

Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezřelé chování indikující praní špinavých 
peněz u dodavatelů, zákazníků či jiných (potencionálních) obchodních partnerů. Tato 
hlášení budou podávat vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za  dodržování předpisů 
a pravidel . Provinivší se osoba nesmí být o takovém podezření informována.  

14. Lidská práva a zaměstnanost 

Lidská Práva: Společnost Seves plně respektuje a podporuje ochranu mezinárodně 
uznávaných lidských práv, v souladu s Všeobecnou deklarací OSN o lidských právech.  

Mezinárodní organizace práce (ILO): Společnost Seves podporuje zásady stanovené v 
Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech v 
pracovním procesu. Podporujeme činnosti Mezinárodní organizace práce při 
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formulování a prosazování mezinárodních pracovních a sociálních norem a při 
vytváření díla v podmínkách lidské důstojnosti v rámci základního požadavku pro boj 
proti chudobě.  

Respekt k jednotlivci: Společnost Seves provozuje svou činnost způsobem, který 
uznává nárok všech jednotlivců na zacházení s důstojností a respektem a na práci bez 
obtěžování, fyzického nebo slovního napadání, vyhrožování a zastrašování.  

Svoboda sdružování: Společnost Seves uznává a podporuje svobodu sdružování a 
právo zaměstnanců na kolektivní vyjednávání v rámci mezí převažujících zákonů a 
statutů. Společnost Seves zaručuje, že zástupci odborů nebudou diskriminováni.  

Nucená práce: Společnost Seves netoleruje jakoukoli formu nucené práce.  

Dětská práce: Společnost Seves podporuje proces eliminace vykořisťující dětské práce. 
Zaměstnává pouze pracovníky s minimálním věkem 15 let. Pokud se v příslušné zemi 
uplatňuje vyšší věková hranice, pak je tato věková hranice dodržována. Společnost 
Seves akceptuje minimální věk 14 let pouze výjimečně, a to za předpokladu, že 
zákonný minimální věk 14 let platí v příslušné zemi, kde se práce provádí. Společnost 
Seves se zavazuje k dodržování Úmluvy týkající se minimálního věku pro přijetí do 
zaměstnaneckého poměru (Úmluva č. 138 Mezinárodní organizace práce), stejně jako 
dodržování Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k eliminaci nejhorších forem 
dětské práce (Úmluva č. 182 Mezinárodní organizace práce). Pokud vnitrostátní právní 
úprava týkající se dětské práce stanoví přísnější opatření, mají tato opatření přednost. 

Pracovní doba: Po zaměstnancích nesmí být požadována nadměrná přesčasová práce 
nebo práce bez dostatečného odpočinku, a to v souladu s platnou místní legislativou. 

Kompenzace: Společnost Seves dodržuje veškerou místní legislativu týkající se odměn 
za práci, včetně veškerých pravidel pro výplaty během pracovní neschopnosti a včetně 
předpisů o minimálních mzdách. Tato společnost respektuje zásadu „rovného 
odměňování za práci stejné hodnoty“. 

Rovnoprávné pracovní příležitosti: Společnost Seves dodržuje veškeré předpisy v 
příslušných zemích, které se týkají rovnoprávnosti pracovních příležitostí. Tato 
společnost nebude tolerovat jakékoli protiprávní diskriminační zacházení se svými 
zaměstnanci. Výjimku tvoří případy, kdy vnitrostátní právní předpisy výslovně stanovují 
specifická kritéria pro výběr uchazečů. Společnost Seves najímá, odměňuje a 
podporuje zaměstnance na základě kvalifikace a výkonnosti.  

Diskriminace: Společnost Seves se zavazuje k tomu, že bude v rámci platných zákonů 
a předpisů vystupovat proti jakýmkoli formám diskriminace. Patří sem rovněž pravidlo, 
že žádný zaměstnanec nesmí diskriminovat jiného zaměstnance nebo obchodního 
partnera na základě etnického zázemí, kultury, náboženství, věku, zdravotního 
postižení, rasy, pohlaví nebo sexuální orientace.  

Urážlivé chování a obtěžování: Respekt vůči odlišnostem je základem kultury 
společnosti Seves. Proto musí každý zaměstnanec usilovat o pracovní prostředí plné 
respektu a bez jakéhokoli zneužívání nebo obtěžování. Jakékoli obtěžování 
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zaměstnance nebo obchodního partnera a jakékoli útočné chování, ať sexuální či jinak 
osobní, je přísně zakázáno.  

Stížnosti: Zaměstnanec, který se domnívá, že byl nebo je předmětem protiprávní 
diskriminace, urážlivého chování nebo obtěžování, musí okamžitě oznámit příslušný 
incident svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi, personálnímu oddělení nebo 
vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů a pravidel . Veškeré 
tyto stížnosti budou okamžitě prošetřeny. Pokud bude při šetření prokázána 
diskriminace, zneužívající chování nebo obtěžování, učiní společnost Seves okamžitá 
nápravná opatření. Zaměstnanec, který podává v dobré víře svou stížnost, nesmí být 
kárán a nesmí s ním být nepříznivě zacházeno.  

15. Zdraví a bezpečnost 

Závazek ke zdraví a bezpečnosti: Společnost Seves se zavazuje k tomu, že bude 
poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny své zaměstnance a 
neustále toto pracovní prostředí zdokonalovat. Společnost Seves je rovněž zavázána k 
tomu, že zajistí, aby její pracovní postupy nevytvářely žádná rizika pro zdraví a 
bezpečnost sousedů. Společnost bude usilovat o soustavné snižování případných 
dopadů na zdraví a bezpečnost okolního prostředí. 

Základní opatření: Je nutné, aby byla v každém závodě a v každé kanceláři společnosti 
Seves realizována vhodná opatření týkající se první pomoci, zdolávání požáru a 
evakuace příslušných zaměstnanců; tato opatření musejí být pravidelně kontrolována a 
zaměstnanci musejí být pravidelně školeni. Rovněž je třeba uchovávat odpovídající 
záznamy o bezpečnostních školeních.  

Lékařská vyšetření: Jak je požadováno v souladu s příslušnými předpisy, společnost 
Seves poskytuje lékařská vyšetření svým zaměstnancům, kteří mohou být vystaveni 
určitým zdravotním rizikům spojeným s jejich prací.  

Počáteční instrukce a pravidelná školení zaměstnanců: Každý nadřízený  je odpovědný 
za to, že každý nový zaměstnanec a rovněž každý zaměstnanec, který se uchází o 
novou práci nebo nové pracovní místo, budou poučeni o konkrétních rizicích spojených 
s touto prací nebo s tímto místem a že budou rovněž pravidelně školeni v otázkách 
souvisejících se zdravím a bezpečností. Počáteční instrukce a pravidelná školení musí 
být dokumentovány.  

Bezpečnostní zařízení: Společnost Seves poskytuje veškeré potřebné bezpečnostní 
vybavení.  

Pozornost věnovaná otázkám souvisejícím se zdravím a bezpečnostními problémy: 
Společnost Seves od svých zaměstnanců očekává, že budou neustále pozorní k 
otázkám týkajícím se zdraví a bezpečnosti a že budou vykonávat svou práci takovým 
způsobem, který zajišťuje ochranu zdraví a bezpečnost, a to ve vztahu k sobě samému 
i ve vztahu k ostatním zaměstnancům a sousedním subjektům společnosti Seves.  
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Pracovní úrazy: Vše začíná u prevence - proto jsou tedy manažeři v závodech i v 
kancelářích odpovědní za realizaci nejlepších možných opatření pro prevenci před 
úrazy. Veškeré pracovní úrazy musí být zaznamenávány a monitorovány. Rovněž je 
zapotřebí realizovat vhodná nápravná a preventivní opatření. 

Hlášení: Nejvyšší management společnosti Seves Group bude (alespoň) na čtvrtletním 
základě dostávat souhrnné zprávy o všech příslušných nehodách a problémech 
souvisejících se zdravím a bezpečností - společně s návrhy na zlepšení situace. 
Jakékoli smrtelné nebo vážné nehody s těžkým tělesným zraněním musí být 
nejvyššímu managementu společnosti Seves Group hlášeny okamžitě. Podrobnosti 
budou uvedeny v samostatných postupech.  

16. Bezpečnost a kvalita produktů 

Pro společnost Seves a její dlouhodobý úspěch je nanejvýš důležité, aby její produkty 
byly bezpečné a vysoce kvalitní. Proto musejí zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za 
vývoj, marketing nebo prodej produktů, zajistit následující podmínky: 

• při návrhu a vývoji jakýchkoli výrobků a při jejich uvádění na trh musejí být brány v 
úvahu požadavky na právní bezpečnost výrobků;  

• před uvedením nových produktů na trh a před jejich prodejem jsou důkladně 
prošetřovány možné dopady nových výrobků na bezpečnost a zdraví lidí, jakož i na 
životní prostředí; závěry jsou dokumentovány; 

• nové produkty mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, když je potvrzeno, že 
neohrožují bezpečnost a zdraví osob při použití v souladu s jejich předepsaným 
účelem nebo předvídatelným způsobem a že nemají neodvratitelný negativní dopad 
na životní prostředí; 

• veškeré výrobky budou prodávány společně s jasnými pokyny o způsobech jejich 
používání, aby se zabránilo jakýmkoli možným rizikům spojeným s jejich 
používáním, nebo aby se tato rizika minimalizovala;  

• veškeré výrobky budou průběžně monitorovány s ohledem na všechny nové 
poznatky o jejich dopadu na bezpečnost, zdraví a životní prostředí a s ohledem na 
plnění všech požadavků právní bezpečnosti a požadavků spojených se zdravím a 
životním prostředím; 

• veškeré výrobky budou průběžně monitorovány s ohledem na jejich kvalitu a možné 
zlepšení kvality. 

17. Ochrana životního prostředí 

Společnost Seves usiluje o pozici společnosti šetrné k životnímu prostředí, která při 
provádění svých podnikatelských aktivit respektuje otázky spojené s životním 
prostředím. Ochrana životního prostředí a zachovávání přírodních zdrojů patří ve 
společnosti Seves k nejvyšším prioritám. Společnost Seves provozuje svou činnost v 
přísném souladu se všemi zákony a předpisy v oblasti životního prostředí. Snaží se 
vykonávat svou činnost způsobem, který je bezpečný pro životní prostředí a neustále 
zlepšuje svou environmentální výkonnost.  
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Všichni zaměstnanci se musejí seznámit se všemi zákony a předpisy z oblasti životního 
prostředí a musejí je striktně dodržovat. Musejí přispívat svým vlastním chováním k 
cílům spojeným s ochranou životního prostředí a ochranou přírodních zdrojů, které jdou 
nad rámec požadavků platné legislativy. S ohledem na ochranu životního prostředí 
poskytuje společnost Seves vhodné vzdělávací zdroje.  

Společnost Seves monitoruje spotřebu energie a vody a produkci odpadů v každém ze 
svých výrobních závodů. Společnost Seves se snaží neustále snižovat množství 
spotřebované energie a vody a množství produkovaného odpadu. V nejvyšší možné 
míře musí být odpad recyklován v rámci výrobního procesu.  

18. Propagace osvědčených obchodních postupů; kontrola 
integrity obchodních partnerů  

Propagace osvědčené obchodní praxe mezi dodavateli: Zaměstnanci se budou v 
přiměřeném rozsahu informovat o základních principech Kodexu chování dodavatelů 
společnosti Seves. Zejména budou mezi dodavateli společnosti Seves propagovat a 
požadovat dodržování 

• souladu se všemi platnými zákony a předpisy (včetně antimonopolního zákona a 
protikorupčního zákona),  

• zásad stanovených ve Všeobecné deklaraci OSN o lidských právech, 
• zásad stanovených v Deklaraci MOP o základních principech a právech při práci 

(včetně prosazování rovných příležitostí pro zaměstnance bez ohledu na barvu pleti, 
rasu, národnost, zdravotní postižení, pohlaví nebo sexuální orientaci, politické nebo 
náboženské přesvědčení, věk a včetně odmítání jakékoli formy zakázané dětské 
práce a nucené práce),  

• odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců,  
• zásad ochrany životního prostředí.  

Kromě toho budou zaměstnanci také doporučovat dodavatelům společnosti Seves a 
poskytovatelům služeb, aby se navzájem vyzývali k dodržování a podporování těchto 
zásad.  

Kontrola integrity obchodních partnerů: Při plnění svých podnikatelských úkolů vstupuje 
společnost Seves v některých případech do úzkého vztahu s konkrétními společnostmi 
nebo osobami, jmenovitě s agenty, konzultanty prodeje/projektu, distributory, joint-
venture partnery, partnery při spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, ale také s 
osobami, které zastupují společnost Seves tváří v tvář se státními úředníky (společně 
„Obchodní partneři“).  

Za určitých podmínek mohou Seves a jeho zaměstnanci nést odpovědnost za jakékoli 
protiprávní chování jejich obchodních partnerů (jako je například ilegální korupce 
agenta na veřejného činitele nebo zástupce zákazníka). Navíc, jaékoli neetické chování 
obchodního partnera může poškodit dobrou pověst společnosti Seves jako silného 
obchodního partnera, jehož pověst je základem dlouhodobého obchodního úspěchu. Z 
tohoto důvodu je velmi důležité, aby její obchodní partneři,  
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se kterými vstupuje do úzké  spolupráce, také vždy jednali v plném souladu se všemi 
zákony a předpisy a dodržovali normy etického podnikání. Tudíž,  před uzavíráním 
obchodních svazků s určitými blízkými obchodními partnery, musí být přezkoumána a 
potvrzena integrita těchto obchodních partnerů a v průběhu spolupráce musí být 
integrita monitorována a být předmětem auditu. Pokyny pro obchodní partnery: 
Podrobnosti o přezkoumání integrity obchodních partnerů jsou uvedeny v Pokynech pro 
obchodní partnery.  

19. Hlášení případů spojených s nedodržováním pravidel; audity 
zaměřené na dodržování pravidel; sankce 

Hlášení případů spojených s nedodržováním pravidel: Zaměstnanci, kteří vědí nebo 
mají dobrý důvod se domnívat, že došlo k nedodržení jakýchkoli zákonů nebo předpisů 
tohoto Kodexu chování nebo jakéhokoli jiného pokynu, se vyzývají, aby na tuto 
záležitost upozornili svého nadřízeného pracovníka, lokálního  zástupce pro dodržování 
předpisů a pravidel nebo vedoucího zástupce odpovědného za  dodržování předpisů a 
pravidel. Porušení některých zákonů a předpisů, zejména antimonopolních a 
protikorupčních zákonů a předpisů, může způsobit vážné poškození společnosti Seves, 
takže taková porušení musí být hlášena k odvrácení značného poškození společnosti 
Seves. 

Linka integrity: Alternativně mohou zaměstnanci tyto případy hlásit také prostřednictvím 
Linky integrity zavedené v Seves Group S. à r.l. na adrese 
www.seves.com/compliance. Kontaktní osoba na Intergrity Line je  externí právní 
kancelář, takže veškeré zprávy a korespondence  zaměstnance komunikujícího s touto 
právní kanceláří jsou chráněny služebním tajemstvím.  

Zprávy by měly být podávány bez ohledu na postavení osoby odpovědné za 
nedodržení.  

Veškeré tyto stížnosti budou okamžitě prošetřeny. V případě potřeby budou realizována 
vhodná opatření.  

Ochrana zaměstnanců podávajících hlášení: Zaměstnanci, který ohlásil záležitost s 
pojenou s nedodržováním pravidel o níž se dozvěděl nebo získal podezření, nesmí být 
prováděny jakékoli odplaty a nesmí s ním být nepříznivě zacházeno. Totožnost 
zaměstnance, který poskytuje taková oznámení, bude na základě požádání 
považována za důvěrnou, není-li zákonem stanoveno jinak.  

Audity zaměřené na dodržování předpisů: Společnost Seves bude v pravidelných 
intervalech provádět audity zaměřené na dodržování vybraných záležitostí s cílem 
zajistit dodržování Kodexu chování, konkrétnějších pokynů (antimonopolního zákona a 
antikorupčního zákona, pokynů pro obchodní partnery), ale také příslušných zákonů a 
předpisů. Výsledky těchto auditů budou oznamovány generálnímu řediteli a finančnímu 
řediteli Seves Group. 

Sankce: Jakékoli porušení Kodexu chování, dalších pokynů společnosti Seves nebo 
příslušných zákonů a předpisů povede  k disciplinárním opatřením (včetně možného 
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ukončení pracovního poměru) v souladu s platnými místními předpisy. Kromě toho si  
musí být zaměstnanci vědomi toho, že porušení některých zákonů a předpisů, zejména 
antimonopolních a protikorupčních zákonů a předpisů, může vyvolat trestní sankce 
(pokuty, trest odnětí svobody) a požadování  náhrady škody proti příslušnému 
zaměstnanci. 

20. Místní zákony a předpisy; místní zásady a pokyny 

Pokud nejsou pravidla, jež jsou stanovená v Kodexu chování pro Seves Group, v 
souladu s jakýmkoli místním závazným zákonem nebo nařízením, budou mít tyto místní 
závazné zákony nebo nařízení přednost. V tomto případě musí vrchní ředitel / generální 
ředitel příslušné společnosti Seves uvědomit vedoucího pracovníka odpovědného za  
dodržování předpisů a pravidel.  

Místní postupy a zásady mohou stanovit přísnější pravidla ve srovnání s pravidly 
uvedenými v tomto Kodexu chování pro Seves Group; nesmí ale stanovit méně přísná 
pravidla, pokud to není výslovně schváleno vedoucím pracovníkem odpovědným za  
dodržování předpisů a pravidel  

21. Pochybnosti a otázky 

Pokud má zaměstnanec pochybnosti o  kodexu chování nebo o celkovém systému 
monitoringu dodržování zákonů a předpisů ve společnosti Seves, měl by se  obrátit na 
lokálního zástupce pro dodržování zákonů a předpisů nebo na vedoucího pracovníka 
odpovědného za dodržování předpisů a pravidel. 

Pokud má zaměstnanec nějaké otázky týkající se Kodexu chování nebo příslušných 
zákonů a předpisů, nebo pokud si není jistý, co má dělat v konkrétní situaci, pak musí 
kontaktovat svého nadřízeného, místní personální oddělení, lokálního pracovníka pro 
dodržování předpisů a pravidel.  

Pokud si zaměstnanec není jistý, zda je jeho jednání legální nebo v souladu s Kodexem 
chování, musí se řídit následující zásadou: Nejprve se zeptat, potom jednat. 

22. Sdělování a šíření Kodexu chování; školení 

Kodex chování je k dispozici ve všech hlavních jazycích používaných v rámci skupiny 
Seves.  

Kodex chování musí být k dispozici na internetových společnosti Seves v sekci 
„Dodržování pravidel“. Musí k němu mít přístup nejen všichni zaměstnanci, ale také 
zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři společnosti Seves. Kromě toho jsou na 
místním personálním oddělení k dispozici papírové kopie.  

Společnost Seves bude organizovat celoskupinová školení týkající se základních zásad 
Kodexu chování.  
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23. Datum počátku účinnosti 

Kodex chování pro Seves Group vstoupí v platnost dne 15. července 2015.3  

Tento dokument nahrazuje předchozí kodex chování v Seves Group. 

																																																													
3 Pokud je pro příslušné realizace v místní firmě Seves nutné schválení rady zaměstnanců, musí místní vedení 
provést příslušný postup bez zbytečného odkladu.   

 


