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Zpráva od managementu

Jako hlavní mezinárodní hráč se FM Group, sestávající z FM Logistic, Batilogistic a

jejich dceřiných společností, FM Holding a FM Foundation (dále jen „FM Group")

zavázala k tomu, že svoji činnost bude provozovat čestně a v souladu se svými

základními hodnotami, kterými jsou důvěra, výkon a otevřenost.

V souladu s těmito hodnotami FM Group přijala zásadu nulové tolerance vůči všem

formám korupce a nezákonných aktivit. Jakékoliv porušení této zásady povede k

disciplinárnímu opatření vůči dané osobě. Reputaci u zákazníků a dodavatelů jsme si

vybudovali na základě soustavné péče a přístupu založeného na neustálém zlepšování. Naše

etická pravidla plynoucí z podnikových hodnot jsou proto ve výsledku podstatnými články v

našem růstu a udržitelnosti našeho obchodního modelu.

Každý z nás se těmito pravidly musí řídit. Jedině tak si udržíme svoji dobrou

reputaci, jež je významným faktorem růstu a prosperity FM Group.

Tento Etický Kodex (dále jen „Kodex“) stanovuje pravidla pro všechny zainteresované

subjekty společnosti tak, aby jednaly nejen v souladu se zákony, předpisy a pravidly

platnými v příslušných zemích, ale také v souladu s etickými hodnotami samotné společnosti. V

Kodexu najdete konkrétní případy, díky nimž se každý může seznámit s potenciálně

rizikovými situacemi a s postupy upozornění a nahlašování porušování pravidel.

Za oběh tohoto Kodexu a hodnot v něm obsažených odpovídá management jednotlivých

subjektů společnosti.

Tento Etický Kodex platí pro celou FM Group, její dceřiné společnosti a jejich podnikové

kanceláře, manažery a zaměstnance.
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Zavázali jsme se k budování a udržování důvěry u našich zaměstnanců, partnerů

a komunit, stejně jako u příslušných úřadů.

NB: Tento dokument nepředstavuje zaměstnaneckou smlouvu a v žádném případě nijak 

nemění diskreční povahu zaměstnaneckého poměru.

V případech, kdy jsou národní zákony či požadavky přísnější než tento Etický Kodex, jsou 

tyto zákony a požadavky Kodexu nadřazeny.

Společnost je šperk a úkolem každého

zaměstnance je tento šperk chránit a

podílet se na jeho růstu.

Marie-Laure Faure
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Naše hodnoty

OTEVŘENOST

Otevřenost cvičí naši 

zvědavost, schopnost 

naslouchat, nutí nás 

zpochybňovat naše domněnky 

a v neposlední řadě 

projevovat kreativitu a 

iniciativu.

VÝKON

Výkon je plodem naší každodenní 

znamenitosti a podnikavého 

ducha. Je klíčem k uspokojení 

našich zákazníků a 

dlouhodobému úspěchu naší 

společnosti.

DŮVĚRA

Důvěra je pro nás zásadní a v 

průběhu času ji posilujeme.

Umožňuje každému z nás ze sebe 

vydat to nejlepší; podněcuje autonomii 

i spolupráci mezi námi a našimi 

partnery.
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7

Náš závazek 

k etickému 

jednání

Zaměstnanec

FM Group
Manažer FM

Group

Ať už děláme cokoliv, všichni jsme odpovědní za

vytváření, podporu a udržování podnikové

kultury, která vybízí k etickému jednání a

dodržování zákona. Všichni máme povinnost

porozumět a řídit se pravidly stanovenými v tomto

Kodexu.

Jako

Znám a chápu zákony a předpisy 

vztahující se k mé práci

Jsem upřímný, transparentní, 

férový a důvěryhodný ve všem, co 

dělám a ve všech mých profesních 

vztazích.

V případě pochybností požádám 

svého manažera, člena týmu, HR

nebo Compliance pracovníka o radu 

nebo zavolám na Etickou linku.

Chci- li nahlásit domnělé nebo 

skutečné porušení etických zásad, 

použiji Etickou linku.

Spolupracuji se všemi zúčastněnými 

při vyšetřování a vždy poskytnu 

úplné a nezavádějící informace 

společně s potřebnými dokumenty

Zúčastňuji se školení, které se mne 

týkají

Znám a chápu zákony a předpisy 

vztahující se k mé práci

Jsem upřímný, transparentní, 

férový a důvěryhodný ve všem, co 

dělám a ve všech mých profesních 

vztazích.

V případě pochybností požádám 

svého manažera, člena týmu, HR

nebo Compliance pracovníka o radu 

nebo zavolám na Etickou linku.

Chci- li nahlásit domnělé nebo 

skutečné porušení etických zásad, 

použiji Etickou linku.

Spolupracuji při všech vyšetřováních a 

vždy poskytnu úplné a nezavádějící 

informace společně s potřebnými 

dokumenty

Zúčastňuji se školení, které se mne 

týkají



Soulad s pracovním 

zákonem a zákonem o 

lidských právech

FM Group dbá na to, aby jednala v souladu s platnou legislativou ve všech zemích, kde působí. Jsme 

odhodláni jednat v souladu se zásadami stanovenými ve všech zásadních dokumentech, jako je 

Všeobecná deklarace lidských práv nebo úmluvy Mezinárodní organizace práce, stejně jako v souladu 

s právními předpisy a nařízeními v zemích, ve kterých operujeme. Společnost se zavazuje k tomu, že 

nebude využívat nucené ani nehlášené práce, a že odmítne nebo okamžitě ukončí spolupráci 

s podvodníky a poskytovateli, kteří zaměstnávají osoby pod pohrůžkou nebo nátlakem.

FM Group odmítá zaměstnávat k vykonávání jakýchkoliv vlastních podnikových aktivit nebo aktivit svých 

subdodavatelů a zákazníků nezletilé osoby (samozřejmě kromě případů, kdy je tato krátká pracovní 

zkušenost součástí školních osnov). FM Group se zavazuje ke striktnímu dodržování minimální věkové 

hranice pro zaměstnávání osob v jednotlivých zemích. V každém případě tato věková hranice nesmí být 

nižší, než hranice uvedená v úmluvách č. 138 a 182 Mezinárodní organizace práce, a to 15 a 18 let pro 

hazardní nebo zvláště obtížnou práci. Je třeba poznamenat, že tomuto bodu je třeba věnovat zvláštní 

pozornost zejména při podepisování smluv s dodavateli nebo zákazníky prostřednictvím našeho 

dotazníku due diligence.

Čestnost jako naše vodítko 
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Problémy, které se mohou vyskytnout, mohou být o to složitější, přidá-li se rozporuplná situace,

kdy musíte například zvolit mezi osobním prospěchem a tím, co je správné pro samotnou

společnost, nebo když máte provést příkaz, jenž zazněl z úst osoby, na niž byly uvaleny sankce.

Jednat čestně není vždy nejlehčí. Nicméně úspěch FM Group závisí na chování každého z nás!



Postup v

5 krocích
Náš úsudek hraje v procesu rozhodování jménem

společnosti stěžejní roli, a to bez ohledu na

vzniklou situaci. Tento návodný postup o 5

krocích jsme vytvořili, aby vám pomohl v těžké

situaci učinit to správné rozhodnutí

1

2

3

4

5

?

Zachovejte 

klid 

Dejte si 5 

minut na 

rozmyšlenou

Sepište si 

fakta!  

Buďte 

věcní!  

Uvidíte tak 

celou situaci 

jasněji

Použijte

Rozhodovací strom

na další straně jako

vodítko

Požádejte 

o pomoc 

manažera 

nebo 

Pracovníka 

compliance
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Rozhodovací 

strom

Postihy za nedodržení pravidel

Kdokoliv poruší pravidla tohoto Kodexu, bude dle pravidel společnosti čelit disciplinárním 

sankcím nebo dokonce výpovědi.

1. Je vyžadována akce?

2. Je to legální?
3. Je to v souladu se zásadami FM

Group?

4. Je to v souladu s podnikovou 
kulturou a hodnotami FM
Group?

5. Zvážil/a jsem dopad na 
zaměstnance, zákazníky a 
akcionáře?

6. Dokážu své počínání vysvětlit
svému manažerovi, kolegovi nebo
rodině?

7. Je mé počínání obhájitelné v 
případě, že jej zveřejní média?

8. Je to přínosné pro celou FM Group, 
a nejen pro několik jednotlivců?

9. Pokud z nějakého důvodu pochybuji,  
požádal/a jsem o pomoc?
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Etická linka a další komunikační kanály

První komunikační kanál, jenž je zaměstnancům FM Group k dispozici, je manažerská linka. 

Jinými slovy, tito zaměstnanci mohou kontaktovat svého liniového nebo funkčního manažera.

Není zde možné uvést všechny potenciální situace, a proto s největší

pravděpodobností nastane situace, která v tomto Kodexu není

nastíněna (ve spojitosti s daným předpisem, zákonem nebo zásadou společnosti).

Každý zaměstnanec FM Group musí přijmout osobní odpovědnost za vhodné

jednání a udržení vysokých etických standardů při výkonu své práce.

Máte-li pochybnosti, náš Rozhodovací strom vás provede potřebným

myšlenkovým procesem!

Pro zajištění etického pracovního prostředí svým zaměstnancům a partnerům poskytujeme různé 

komunikační kanály.

Pomoc a radu získáte kontaktováním:

Vašeho 

přímého 

nadřízeného

Vašeho

vedoucího 

personálního 

oddělení

Vašeho

Pracovníka 

compliance

Etické linky:
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Cílem je pomoci zaměstnancům a dodavatelům objasnit jejich případné pochybnosti, pomoci

učinit etické rozhodnutí a umožnit jim předat informaci ohledně možného porušení tohoto

Kodexu. Je zaručeno striktní zachování důvěrnosti a v případě potřeby také anonymita

ohlašujícího. Za účelem výměny informací během vyšetřování je však nezbytné poskytnout na

sebe kontakt (telefon nebo e-mail).



Dobrá víra a žádná odvetná opatření 

Kdokoli, kdo v dobré víře nahlásí potenciální porušení tohoto Kodexu, bude chráněn a

nebude čelit žádné formě odvetného opatření. Nikdo nesmí být potrestán za to, že v rámci

konání své povinnosti nahlásil situaci nebo událost zdánlivě rozporující Kodexu, i když tato

může být následně shledána neopodstatněnou. Naopak všechna prokazatelně očerňující

obvinění mohou vést k disciplinárnímu řízení anebo dokonce trestnímu stíhání. S anonymními

telefonními hovory nebo dopisy zacházíme se vší potřebnou opatrností.

E-mailová adresa pro celou FM Group

Etická linka

ethics@fmlogistic.com.

Poštovní adresa

FM Holding,

for the attention of Compliance Officer,  

12 rue de l’Europe,

57370 Phalsbourg, Franice

OBÁLKU OZNAČTE SLOVEM 

"CONFIDENTIAL"
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FM Group se zavazuje k zachování důvěrnosti všech ohlášení, a to v souladu se zákonem z 9.

prosince 2016 (o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života, známému

také jako zákon the Sapin 2)nebo s příslušnými místními zákony.

Spo lečnost FM Group vyvinula program pro dodržování předpisů. Ten stanovuje postup

ohlašování, neboli „whistleblowingu“: a to pomocí naší Etické linky. Jakýkoliv zaměstnanec nebo

třetí strana tak mohou prostřednictvím této Etické linky svým manažerům ohlásit případné

obavy.

Garantem souladu a aplikace tohoto Kodexu je Etická komise sestávající z 5 trvalých členů, která

předané ohlášení přezkoumá. Nestrannost a nezávislost nezbytné pro výkon práce této Komise

jsou zaručeny. Za účelem přezkoumání jakýchkoliv etických problémů vyvstalých ve společnosti

může Komise zasáhnout také ze svého vlastního podnětu. Její členové jsou vázáni striktní

povinností zachování důvěrnosti.

Ohlašovatel, tzv. „whistleblower" bude o následném průběhu řešení informován. Veškeré údaje, jež by

mohly potenciálně identifikovat ohlašovatele nebo nahlášenou osobu, budou zničeny v souladu se

zákonem (ve Francii vyhláška č. 2017-564 ze dne 19. 4. 2017).

mailto:ethics@fmlogistic.com


Co myslíme 

„odvetnými 

opatřeními“?

Jde o negativní opatření, která manažer nebo kolega podnikne vůči osobě v reakci

na skutečnost, že tato osoba prostřednictvím libovolného komunikačního kanálu

nahlásila svá podezření.

Jakákoliv odvetná opatření proti 

osobě v dobré víře  ohlašující 

potenciální porušení pravidel jsou 

zakázána.

?

13



Ohlášení porušení předpisů a 

vyšetřování

Bez ohledu na použitý komunikační kanál dojde k prozkoumání přípustnosti 

ohlášení a celého případu.

S ohlášeními informátorů je zacházeno důvěrně.

Přezkoumání 

ohlášení

Vyšetřování

Vyšetřování 

dokončeno

Rozhodnutí 

o 

následující

m úkonu

Uzavření 

ohlášení

Analýza a 

statistika

Prezentované informace a fakta každého ohlášení budou podrobně prošetřena.

Prošetřením bude pověřen, v závislosti na úrovni klasifikace, vedoucí

personálního oddělení, podnikový Pracovník compliance nebo jakákoliv jiná

osoba, která je kompetentní tento problém řešit, aniž by byla ve střetu zájmů.

Po dokončení vyšetřování je vystavena zpráva jasně prokazující prošetření a 

dokumentaci veškerých faktů.

Etická komise zprávu přezkoumá a rozhodne o dalších opatřeních.

Bude sledovat přijatá nápravná opatření a může doporučit preventivní opatření a 

disciplinární sankce.

Ohlášení bude uzavřeno a ohlašovatel informován o výstupu vyšetřování.

Podrobnosti o akcích týkajících se zaměstnanců nebudou v souladu se 

zákoníkem práce zveřejněny.

Informace ohledně aktivit souvisejících s etikou jsou pravidelně shromažďovány, 

monitorovány a vyhodnocovány za účelem zachycení případných trendů, se 

kterými bude nutné se v budoucnu vypořádat.

Představenstvu je pak předložena příslušná výroční zpráva.
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Budování 

vzájemné 

důvěry
1

Podporujeme mezilidské vztahy založené na 

důvěře a otevřenosti, které jsou nezbytné pro 

dobrý výkon.

Svoboda sdružování a pracovní 

vztahy

FM Group chce v rámci společnosti zajistit a zároveň podporovat konstruktivní pracovní vztahy

a respektuje právo na svobodu sdružování. Tato svoboda je uznávaná ve většině zemí. FM Group

se zavazuje k zajištění souladu se zákonem o svobodě sdružování, který se na její zaměstnance

místně vztahuje, a zajištění možnosti zaměstnanců se v rámci společnosti svobodně vyjádřit k

otázkám pracovních podmínek a prostředí.

Podpora rovnosti v pracovním prostředí a

zásady zákazu diskriminace

Rozhodnutí týkající se náboru, povýšení, školení a platu jsou

založena na kompetencích a výkonu. Rovněž platí další základní

princip politiky lidských zdrojů: zásada nediskriminace. FM

Group podporuje rozmanitost a snaží se zajišťovat kulturně

diverzifikované prostředí, ve kterém se může každý

zaměstnanec profesně vyvíjet. Dále také FM Group aplikuje

politiku proaktivní integrace zdravotně postižených zaměstnanců, který je

přizpůsobena konkrétnímu právnímu prostředí jednotlivých zemí. FM

Group zakazuje jakýkoliv druh diskriminace, ať už na základě

pohlaví, věku, rodinného stavu, původu, sexuální orientace, fyzické

zdatnosti nebo příslušnosti k politické, náboženské či odborové

organizaci.
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FM Group staví do středu svého vývoje a udržitelnosti své zaměstnance. Tento fakt je zakotven v našich

hodnotách, naší manažerské kultuře a v požadavcích, které na sebe v otázce dobrých pracovních

podmínek klademe. Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás naprosto prioritní. Bezpečnost

práce je základním principem a právem našich zaměstnanců. Naším cílem je: Nula pracovních nehod.

Jsme odhodláni eliminovat pracovní úrazy, předcházet nemocem z povolání a zlepšovat pracovní

podmínky. Těmito pravidly se musí povinně řídit všichni ve společnosti. Manažeři pak musí zajistit

jejich striktní dodržování.

Z těchto důvodů je osobní použití, prodej nebo přechovávání alkoholických nápojů a drog v prostorách

FM Group striktně zakázáno. V mimořádných případech mohou být, na základně specifického

svolení manažera, v prostorách společnosti výjimečně zorganizována krátká přátelská setkání,

kde je přítomnost alkoholu povolena. V prostorách společnosti (sklady, kanceláře, venkovní

prostory) je přísně zakázáno kouřit nebo používat elektronické cigarety, a to s výjimkou míst k

tomuto účelu určených.

Zákaz obtěžování

Je zakázán jakýkoliv druh obtěžování

Šikana

Jde o jakékoliv opakované činy vůči osobě

vedoucí ke zhoršení jejích pracovních

podmínek následkem porušení jejích práv a

důstojnosti,, a které negativně ovlivňují její

fyzické a duševní zdraví nebo jakýmkoliv

způsobem ohrožují její kariérní postup.

Sexuální obtěžování:

Jde o vystavení osoby opakovaným narážkám nebo

chování se sexuálními nebo sexistickými

konotacemi, které svou ponižující povahou

dehonestují její důstojnost, nebo které vedou ke

vzniku zastrašující, nepřátelské či nepříjemné

situace.

Zdraví a bezpečnost

Pomáhám 

identifikovat,

snižovat a 

předcházet 

rizikům 

opatrným 

jednáním

Nevystavuji ostatní 

ani sebe nebezpečí 

tím, že ignoruji 

pravidla

Beru na 

vědomí 

bezpečnostní 

pravidla a 

řídím se jimi, 

včetně použití 

OOP

Nzapomínám

nahlásit jakékoliv 

zdravotní či 

bezpečnostní 

události a 

nezmenšuji je.

Dodržuji 

termíny 

ohlášení 

pracovních 

úrazů a jiných 

událostí 
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Žádný zaměstnanec nesmí mít osobní, profesní ani finanční zájem neslučitelný s loajalitou vůči

společnosti a z ní plynoucími povinnostmi (definice „střetu zájmů“). Zaměstnanci na vybraných

pozicích musí každý rok vyplnit dotazník o střetu zájmů.

Jakýkoliv střet zájmů, ať už skutečný nebo domnělý, je třeba deklarovat, aby bylo možné posoudit jeho povahu

a možné důsledky. Na straně svých zaměstnanců nebudeme tolerovat žádné osobní počiny, které by mohly poškodit

provoz společnosti, zasahovat nebo být v rozporu se zájmy společnosti.

Zájmy FM Group mají vždy přednost.

Střety zájmů

Co to 

znamená?

Typ 

střetu

Příklady

Střet zájmů mezi 

FM  Group a 

zaměstnancem

Střet zájmů mezi 

zákazníkem a 

dodavatelem

Nedodržení 

postupů

Střet s pravidly 

FM  Group

Střet loajality

Zaměstnanec, člen jeho rodiny 

nebo blízká osoba zaměstnaná 

NEBO vlastnící více než 5 % akcií 

ve společnosti, s níž FM Group  

obchoduje

Švagr zaměstnance je 

partnerem v advokátní 

kanceláři, která má obhajovat 

FM Group. Jedná se o konflikt 

mezi osobními zájmy dané 

osoby a zájmy společnosti FM 

Group

Zaměstnanec, který vybere 

kamaráda nebo člena rodiny 

jako dodavatele

Nákupčí ve společnosti FM 

Group vybere dopravní firmu, 

která patří jeho/jejímu 

tchánovi, a to v případě, že 

nenabízí nejlepší ceny

Ohýbání pravidel společnosti za 

účelem získání osobní výhody 

nebo speciálních podmínek

Zaměstnanec v roli nadřízeného

svého blízkého kamaráda nebo

člena rodiny

Dvě souběžné pracovní smlouvy 

s náplní práce podobnou té v 

FM Group

Zaměstnanec, který vyjedná 

osobní půjčku a za výhodných 

podmínek slibuje pracovní 

umístění pro dceru bankéře v 

marketingovém oddělení, aniž 

by postup předal příslušným 

kanálům personálního oddělení

Zaměstnanec zamlčuje 

skutečnost, že člen jeho 

rodiny pracuje na stejném 

oddělení nebo je jeho přímým 

nadřízeným

Provádění konzultační

činnosti pro předchozího

zaměstnavatele, který je

zároveň konkurentem FM

Group.

Řidič v FM Group také

na částečný úvazek

řídí v konkurenční

firmě

Abychom vám lépe přiblížili, co se střetem zájmů rozumí, v tabulce níže uvádníme několik typických 

příkladů.
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Informační technologie jsou cenným a nepostradatelným nástrojem našeho podnikání. Jsou však ve velké

míře vystaveny hrozbám kyberzločinu (pokus o odcizení údajů, hacking, phishing, zničení dat nebo zničení

systémů atd.), jejichž exponenciální růst pro společnost představuje významné riziko.

Komunikační a IT zdroje společnosti slouží k profesionálnímu využití. Je tolerováno také rozumné

využití pro osobní potřeby.

Cenné systémy, jejichž zranitelnost se každým dnem zvyšuje, může ochránit pouze odpovědné a

informované jednání jejich uživatelů. Listina informačních a komunikačních technologií stanovuje

příslušná pravidla chování. Za aplikaci osvědčených postupů uvedených v této Listině je odpovědný

každý uživatel.

Použití nástrojů IT

Komunikace a sociální (nová) média

Image spo lečnost i FM Group je její konkurenční výhodou. Je třeba ji chránit.

Její poškození je pro společnost vážnou újmou.

Všechny dotazy ze strany médií jsou centralizovány a předávány komunikačnímu

oddělení. To může kohokoliv pověřit, aby jménem společnosti veřejně vystoupil.

Každý musí v rámci profesní komunikace velmi pečlivě vážit svá slova a zdržet se

urážek nebo jakýchkoliv prohlášení, které nejsou v souladu se zásadami tohoto

Kodexu ohledně boje proti diskriminaci a zásadami důvěryhodnosti informací.

Majetek společnosti

Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu majetku FM Group (hmotný majetek, přístroje,

vybavení, počítače, produkty a vozidla, které vlastní nebo za které odpovídá, ale také za informace a

reputaci) před ztrátou, poškozením, zpronevěrou a krádeží. Tento majetek smí být použit pouze pro

profesní účely, a jakékoliv jiné využití musí být v souladu s postupy a předpisy FM Group.

„Majetek společnosti“ zahrnuje:

Nástroje, vybavení a stroje 

Informace, včetně důvěrných informací

Budovy, vozidla, prostory, pozemky

Telefony, počítače a systémy

Pracovní dobu, nástroje a další prvky nezbytné pro vykonávání našich 

povinností
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Budování 

důvěry u 

našich 

partnerů

Protikorupční politika FM Group

FM podniká poctivě, čestně a respektem, v souladu s veškerými zákony a nařízeními. Jde o

součást našich hodnot a způsob, jakým navazujeme upřímnou a úspěšnou spolupráci s našimi

zaměstnanci i obchodními partnery.

FM Group se zavazuje k dodržování veškeré legislativy a nařízení platných v zemích, v nichž působí

nebo nakupuje zboží a služby.

Zaměstnanec, manažer ani zástupce společnosti není za žádných okolností oprávněn

vykonávat nezákonnou nebo neetickou činnosti či k takové činnosti podněcovat druhé.

Vrcholový management společnosti FM Group se jasně vyjádřilo k tomu, že nebude tolerovat

žádný druh korupce ani nelegálních aktivit, ať už přímých nebo nepřímých, pasivních nebo

aktivních, zaměřených na zaměstnance veřejné správy nebo osoby s ekvivalentním statutem či

osoby, na než se vztahuje soukromé právo. FM Group aktivně bojuje proti všem formám podvodu

a praní špinavých peněz.

2

Korupce:

„Jakýkoliv čin osoby, jíž byla 

svěřena určitá veřejná nebo 

soukromá funkce, v rámci kterého 

žádá nebo přijímá dar, nabídku nebo 

slib s úmyslem uskutečnit, odložit 

nebo vyhnout se uskutečnění akce 

přímo nebo nepřímo spojené s její 

funkcí.“
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Úplatek: cenná položka, včetně hotovosti, darů nebo služeb darovaná osobou za účelem přesvědčení druhé 

osoby, aby jednala v jejím zájmu. 

Drobný úplatek: platba jako kompenzace za urychlení vzniku dohody nebo za dohodu.

Úplatek za urychlení vyřízení: platba (obvykle malá částka) zaplacená za účelem urychlení udělení 

povolení nebo určité nezbytné formality.

Podvod: jakékoliv nezákonné jednání s úmyslem přisvojit si, zpronevěřit, zfalšovat, předstírat, vypustit 

nebo zničit peníze, majetek, údaje nebo informace druhých.

Praní peněz: zločin, při němž osoba drží nebo využívá kapitál nabytý nelegální činností s výhledem tento 

kapitál „legalizovat“ jeho recyklací skrze legální aktivity.

Zneužívání vlivu osoba, která přijímá – nebo vyžaduje – dary či výhody s cílem zneužití svého vlivu,

skutečného nebo předpokládaného, na třetí straně tak, aby mohla učinit příznivé rozhodnutí

Několik užitečných výrazů

Due diligence našich partnerů

FM Group zpravidla věří v transparentnost svých partnerů, které si pečlivě vybírá a kteří hrají stěžejní roli

v dosahování úspěchu společnosti. Proto společnost zavedla proces kontroly potenciálních partnerů, známý

jako due diligence (u hlavních zákazníků, dodavatelů a zprostředkovatelů).

Proces výběru dodavatele je založen výhradně na objektivních, kvalitativních kritériích, jako jsou například

technické specifikace, bezpečnost, kvalita, služby, otázky životního prostředí, ceny a dodací lhůty. Pravidlem

je také konání nabídkového řízení.

Dále FM Group od svých dodavatelů zboží a služeb očekává sdílení a dodržování základních principů,

které potvrdí podpisem Listiny dodavatele.

Naší  snahou je vytvářet s  naš imi  partnery trvalé vztahy typu „ win-win", které ve výsledku 

přinesou hodnotu všem zúčastněným stranám.
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Se zavazuji, že Nebudu

Požádám o radu ohledně zákonů, 

které se na mou pracovní náplň a 

pozici vztahují.

Provedu nezbytný proces due 

diligence, abych se ujistil/a, že 

partneři, s nimiž podepisuji smlouvy, 

jsou kompetentní a čestní.

Ohlásím jakýkoliv požadavek nebo 

žádost o platbu, dar nebo jinou 

nevhodnou výměnu, která mi bude 

známa.

Jako zaměstnanec, manager nebo vedoucí 

společnosti

Poskytovat úplatky.

Nabízet ani schvalovat darování 

čehokoliv cenného, ať už přímo nebo 

nepřímo, úřední osobě nebo státnímu 

zaměstnanci.

Obchodovat s osobami nebo 

společnostmi, které odmítají 

dodržovat naše protikorupční 

pravidla.

Zanedbávat nebo ignorovat 

jakékoliv „varovné signály“, které 

by mohla značit, že třetí strana by 

se naším jménem mohla dopouštět 

jakékoliv korupční činnosti.

Zásady FM Group ohledně darů
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Ze zásady je přísně zakázáno, aby kdokoliv ze zaměstnanců v rámci vztahů s dodavateli, zákazníky

a obchodními partnery atd. přijímal nebo nabízel jakékoliv dary, odměny, provize, spropitné nebo

jiné druhy plateb či nezákonného příjmu, ať už v hotovosti nebo v podobě produktů či zboží.

Pojmem „dar“ se rozumí zejména následující: dary, zdvořilosti, poukazy, pokrmy, výlety, pozvánky, události,

příspěvky, zábavy nebo služby (bezpečnost, pobavení atd.). Není-li možné dar odmítnout nebo vrátit,

například z kulturních důvodů, zaměstnanec jej musí prostřednictvím příslušného formuláře deklarovat a

okamžitě a zcela transparentně odevzdat managementu pobočky, který pro personál zorganizuje loterii.

Jakýkoliv nabídnutý nebo přijatý dar musí být profesionální povahy a v přijatelných mezích zákona i

zvyklostí. V závislosti na jeho hodnotě musí daná osoba nejdříve požádat o svolení. Toto platí v každé

zemi, dle místní legislativy, kulturních zvyklostí a ekonomického prostředí. Zaměstnanci se musí řídit

pravidly země, ve které pracují. Zaměstnanci nesmí za žádných okolností vyžadovat dary nebo pozvánky

pro sebe ani své rodiny.

Nejsou-li navráceny dodavatelům, obdržené vzorky musí být použity v rámci podnikových aktivit,

zničeny (musí být vypracována zpráva o zničení) nebo s nimi musí být naloženo jako s dary.



Jde o 

jednorázovou 

událost s 

omezenou 

hodnotou?
Je to v souladu 

s běžnými 

obchodními 

praktikami?

Lze to považovat 

za nevhodné 

ovlivňování 

obchodního úsudku 

obdarovaného?
Bude mít dárce 

nebo příjemce 

pocit, že je 

něco dlužný?

Mohu Nesmím

Dávat drobné dary přiměřené a 

profesionální povahy a skromné 

hodnoty.

Požádat o výjimku, pokud hodnota 

daru, který chci dát, nebo který 

mám dostat, překročí 100 €.

Systematicky požadovat výjimku pro 

běžné dary pro státního 

zaměstnance nebo politicky 

exponovanou osobu bez ohledu na 

jejich hodnotu.

Požádat Pracovníka compliance o

radu, pokud nevím, jak mám

reagovat.

Informovat mého společníka o tom, že

veškeré dary pro zaměstnance

společnost FM Group jednou ročně

rozdává v zaměstnanecké tombole.

Dát nebo přijmout dar, pobavení,

pozvánku nebo jiný dar, který by mohl

být považován za pokus o ovlivnění

profesionálního úsudku.

Žádat dodavatele nebo obchodní 

partnery o dary, laskavosti, výlety, 

služby atd.

Od dodavatele nebo partnera 

přijmout hotovost nebo její 

ekvivalent (poukazy atd.).

Přijímat nebo provádět platby,

dávat politické dary nebo příspěvky

či provádět jiné platby výměnou za 

laskavost nebo speciální zacházení.

Zeptejte se sami sebe
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Spo lečnost FM Group je sice vedoucí na trhu, nicméně vždy jedná v duchu spravedlivé hospodářské

soutěže a respektuje zákony stejně jako zásady v tomto Kodexu. Nezákonné jednání a nekalá hospodářská soutěž

jsou zakázány.

Odmítáme účast v jakýchko liv zastřených dohodách, dohodách o cenách, manipulacích zakázek,

koluzního jednání na trhu nebo jakýchkoliv jiných aktivitách, jež by mohly ohrozit volnou hospodářskou

soutěž. Dále se neúčastníme aktivit, které by mohly ostatní vést k přesvědčení, že se na podobných činnostech

podílíme. Navíc, informace o naší konkurenci shromažďujeme pouze poctivým a zákonným způsobem. Přijde-li

do FM Group zaměstnanec od konkurence, nežádáme od něj důvěrné ani citlivé informace, k nimž tato osoba

mohla mít v rámci předchozího zaměstnání přístup.

Volná a spravedlivá hospodářská soutěž

Právní předpisy o hospodářské soutěži se nás týkají, pokud:

konkurujeme jiné společnosti

se účastníme setkání průmyslových sdružení

jednáme s dodavateli

shromažďujeme informace o konkurenci

jednáme se zákazníky...

Duševním vlastnictvím se rozumí díla nebo inovace, které společnost použije. Omezením použití svého duševního

vlastnictví společnost chrání své nápady a firemní identitu. Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu duševního

vlastnictví společnosti a respektování duševního vlastnictví druhých. Každý musí konat v souladu se zákonem o ochraně

duševního vlastnictví a nařízeními ohledně autorského práva, patentů, obchodních známek a obchodních tajemství.

Každá osoba musí přijmout opatření nezbytná k ochraně důvěrnosti informací jí svěřených v rámci výkonu pracovních

povinností. Je formálně zakázáno shromažďovat informace o dodavatelích, zákaznících nebo jiných obchodních partnerech

neférovým způsobem, a jako společnost se zavazujeme k tomu, že tyto získané informace použijeme pouze v rámci naší

běžné obchodní činnosti.

Každý zaměstnanec musí dodržovat zákaz verbálního, písemného nebo elektronického zveřejňování jakýchkoliv pracovních 
informací důvěrného charakteru, pokud tím nebyl výslovně pověřen nebo k tomu nedostal výslovný písemný souhlas od 
svého nadřízeného.
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Duševní vlastnictví a důvěrnost



Důrazně doporučujeme, abyste na veřejných místech (restaurace, vlaky, 

letadla atd., ale také sociální sítě) nekomentovali citlivá pracovní témata 

(která by mohla zajímat konkurenci nebo škodlivé třetí strany).

Buďte také opatrní, pokud na podobných místech používáte IT zařízení.

Bezpečnost hraje významnou roli v našem výkonu a dosahování spokojenosti zákazníků. FM Group vyvinula a

implementovala bezpečnostní politiku, jejíž cílem je ochránit osoby, hmotný a nehmotný majetek a informace před všemi

druhy zlomyslného jednání, jak interního tak externího. Řízením rizik se zabývají nejvyšší úrovně ve společnosti a je

monitorováno na úrovni skupinové.

Bezpečnost
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Budování 

důvěry

u komunit

Životní prostředí

FM Group se zavázala k ochraně životního prostředí a jedná v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.

Společnost se snaží omezit dopady svých činností na životní prostředí tím, že implementuje politiku udržitelného

rozvoje. Je povinností každého neprodleně ohlásit jakékoliv znečištění nebo výjimečný jev, jež by mohly mít

negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na tento cíl oddělení udržitelného rozvoje dohlíží na to, aby každá

divize měla svůj systém environmentálního management, který odráží závazky společnosti. FM Group vybízí své

obchodní partnery, aby učinili totéž.

3

Ochrana osobních údajů

Všichni zaměstnanci a třetí strany FM Group mají právo na

soukromí. Společnost se proto zavazuje k ochraně jejich osobních

údajů dle platných zákonů a nařízení. Pravidla ochrany osobních

údajů příslušným osobám zaručují individuální právo na kontrolu

shromažďování, zpracování, použití, sdílení a uchovávání jejich

osobních údajů.

Jméno
Adrersa,

Rodné číslo Datum 
narození

příjmení e-mail,IP

Osobními údaji se rozumí informace, které umožňují přímou nebo nepřímou

identifikaci fyzické osoby. Zahrnují digitální identitu této osoby, jak ji definuje

evropská legislativa o ochraně osobních údajů.
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Společnost FM Group nesmí být v žádném případě použita jako mluvčí, ať už přímo nebo nepřímo,

ani k poskytování služeb či financování pro politické účely. Zásadu politické neutrality

uplatňujeme za všech okolností.

Každý může svobodně vést politický nebo veřejný život (členství v politické straně, sdružení atd.), a to za předpokladu, že

tento politický či veřejný život zcela oddělí od svého profesního života a pracovních činností, že nebude zasahovat do

pracovní doby nebo pracovní dostupnosti a danou osobu nevystaví případnému střetu zájmů.

Jakýkoliv zahraniční pracovník se v hostitelské zemi, kde společnost působí, ale nemá zde

občanská práva, musí zdržet zásahu do politických záležitostí. Zaměstnanec zde musí také dbát na

to, respektoval a byl seznámen s místními tradicemi a neporušoval je.

Pokud jde o náboženské a ideologické oblasti, FM Group respektuje osobní víru a přesvědčení, pokud tato ne

nejsou v rozporu se zákony dané země nebo pokud neovlivňuje bezpečnost či zásady uvedené v tomto

Kodexu.
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Politická, ideologická a náboženská 

neutralita

Vzhledem k různorodým a složitým právním požadavkům musí být zaměstnancům pracujícím v zahraničí poskytnuto

školení a právní poradenství týkající se otázek, jako jsou platby, administrativní formality a sankce. Máte-li jakékoli dotazy

týkající se zákonů a předpisů vztahujících se na mezinárodní obchodní vztahy, obraťte se na své právní oddělení.

Je-li zaměstnanec umístěn do některé z těchto situací, měl by mít přehled o činnostech, které by mohly být případně

považovány za porušení právních předpisů o hospodářské soutěži a jiných relevantních předpisů.

Mezinárodní legislativa



Budování   

důvěry

Přesnost účetnictví a dokumentace 

FM Group zaručuje, že finanční výkazy vždy přesně odráží podnikání společnosti. FM Group ručí

za přesnost svých finančních zpráv, založených na přesně vedeném účetnictví v souladu s platnými

zákony, nařízeními a normami. Every Každý účetní záznam musí být přesný a musí věrně odrážet

vykazovanou transakci.

4

Boj proti podvodu

Podvod by mohl kompromitovat poctivost našich

finančních výkazů stejně jako bezpečnost našeho

majetku. Zaměstnanec, který úmyslně zatají

nebo podá zkreslené data o naší společnosti či v

tomto konání někomu pomůže, se dopouští právně

postižitelného podvodu. Pokud zaměstnanec ví o

podvodu nebo na něm má podezření, musí tuto

skutečnost neprodleně ohlásit svému liniovému

manažerovi, Pracovníku compliance nebo

prostřednictvím Etické linky.
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u úřadů



FM Group se v reakci na požadavky státních orgánů snaží poskytovat vždy přesné a pravdivé informace.

Společnost provádí audity svých operací, účetnictví a finančních záznamů, jejichž prostřednictvím

zajišťuje plnění svých zákonných povinností. Ručíme za soulad s příslušnými účetními zásadami. Každý

zaměstnanec musí v rámci auditů, ať už interních nebo externích, spolupracovat a poskytovat přesné

informace v souladu se zásadami FM Group.

Informace a dokumenty si od FM Group mohou v rámci regulačních opatření, státního šetření nebo

řešení sporů vyžádat různé orgány a organizace veřejné zprávy. Tyto požadavky mohou být vzneseny

formálně nebo mít podobu písemného předvolání před soud, příkazu k prohlídce atd. Díky složité

povaze těchto záležitostí je nezbytné neprodleně informovat právní oddělení nebo příslušné právníky

FM Group. Jejich zásah je nezbytný k zajištění souladu se zákonem, vhodné ochrany práv společnosti

FM Group a jako jejích zaměstnanců a poskytnutí přesných a konzistentních odpovědí na tyto

požadavky.

Obdržíte-li tento typ požadavku, neprodleně kontaktujte právní oddělení.

Transparentnost před úřady

Máte dotaz?

E-mailová addresa pro celou Skupinu

Etická linka:

ethics@fmlogistic.com.
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