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ÚVODNÍ SLOVO
MARTINA VOHÁNKY
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
PŘÁTELÉ A OBCHODNÍ PARTNEŘI,
Dokument, který právě začínáte číst, je základním
východiskem našeho každodenního konání ve skupině
W.A.G. Tento text přirozeně vychází ze souboru osmi hodnot,
kterými žijeme již více než dvě desetiletí. Věříme v to,
co děláme, protože naše záměry jsou poctivé a jednání
je férové, legální, ohleduplné a zdvořilé. Tento přístup je
nanejvýš racionální, neboť nám umožňuje se s klidným
svědomím plně soustředit na dosažení našich cílů
a vítězit tak nad konkurencí.
Naše společnost roste v mnoha směrech – co do počtu
zaměstnanců, produktů, služeb, obchodních modelů,
dodavatelů, partnerů, legislativ a kultur. Takové množství
a rozmanitost vyžaduje pečlivé a podrobné určení hranic
našeho chování. Musíme zajistit, aby nikdo z našeho týmu
neporušil legislativu a tím neohrozil hodnoty akcionářů,
zákazníků anebo širší společnosti. S tímto vědomím jsme
dokument připravili tak, aby pokryl všechny aspekty našeho
podnikání, a to uvnitř i vně naší organizace.

VĚŘÍME V TO CO DĚLÁME, PROTOŽE
NAŠE ZÁMĚRY JSOU POCTIVÉ A JEDNÁNÍ
JE FÉROVÉ, LEGÁLNÍ, OHLEDUPLNÉ A ZDVOŘILÉ.
TENTO PŘÍSTUP JE NANEJVÝŠ RACIONÁLNÍ,
NEBOŤ NÁM UMOŽŇUJE SE S KLIDNÝM
SVĚDOMÍM PLNĚ SOUSTŘEDIT
NA DOSAŽENÍ NAŠICH CÍLŮ A VÍTĚZIT
TAK NAD KONKURENCÍ.
4

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že žádný dokument ani
instrukce nemohou být účinné, dokud neprojevíme vlastní
odhodlanost k jeho dodržování. Proto bych rád apeloval
na manažery, aby šli příkladem, a na všechny ostatní, aby
aktivně každý den prosazovali naše přesvědčení
a hodnoty vtělené do tohoto kodexu.
Děkuji Vám za aktivní spolupráci.
Martin Vohánka
Zakladatel skupiny W.A.G.
a předseda představenstva
společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.
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CÍLE ETICKÉHO KODEXU

HODNOTY SKUPINY W.A.G.

My, společnosti náležející do
mezinárodní skupiny W.A.G. (dále
jen „skupina W.A.G.“), tj. zejména
společnost W.A.G. payment solutions,
a.s., IČO: 26415623, a případně další
spřízněné osoby (dále jen každá
jednotlivě jako „společnost“), jsme
přijaly tento etický kodex jako výraz
respektu k právním předpisům v
zemích, kde skupina W.A.G. působí,
a k hodnotám, na nichž staví (dále
jen „etický kodex“). Vždy se snažíme
jednat čestně, profesionálně
a s nejvyšší odbornou péčí.

Každá ze společností ze skupiny W.A.G. při své činnosti za všech okolností
dbá zejména o naplňování těchto hodnot:

Veškerá v tomto etickém kodexu
uvedená pravidla, zásady a
hodnoty se zavazujeme ctít a
dodržovat a rovněž vyžadovat
jejich dodržování i od členů
orgánů statutárních (jako je
představenstvo) a kontrolních,
zaměstnanců každé ze
společností skupiny W.A.G.,
včetně manažerů všech úrovní
(dále jen „zaměstnanci“),
jakož i od ostatních osob s
nimiž spolupracujeme – včetně
agentů, zprostředkovatelů a
distributorů i jiných osob, které
mají rozhodující vliv na řízení
jednotlivých společností (dále
společně jen „spolupracovníci“).
Vedle plnění povinností dle tohoto
etického kodexu jsou zaměstnanci
a spolupracovníci rovněž
povinni plnit své další povinnosti
vyplývající z právních předpisů,
pracovních či jiných smluv a
veškerých směrnic (vnitřních
předpisů) společnosti.

Naší misí je poskytovat zákazníkům
komplexní sadu produktů a služeb
založených na inovativních
a snadno použitelných digitálních
technologiích a být tak pro ně
klíčovým partnerem v oblasti
silniční mobility. Neustálá snaha
o zlepšení a úsilí o to, mít vynikající
pověst u zákazníků, tvoří základ
našeho úspěchu a činí z W.A.G.
atraktivního zaměstnavatele,
spolehlivého obchodního partnera
a zajímavý cíl pro investice.

Tento etický kodex zastřešuje
a sjednocuje pravidla obsažená
ve vnitřních předpisech skupiny
W.A.G. i jednotlivých společnostech.
Jakékoliv porušení etického
kodexu posuzujeme s ohledem na
veškeré okolnosti jako porušení
pracovně právních předpisů,
případně jako porušení povinností
spolupracovníka.

CÍLE TOHOTO ETICKÉHO KODEXU
• z ajištění dodržování právních
předpisů a hodnot ze strany
každé ze společností skupiny
W.A.G., jejich zaměstnanců
a spolupracovníků;
• předcházení jakémukoliv
protiprávnímu jednání
s důrazem na snížení reputačního
rizika i rizika postihu společnosti
a jednotlivých zaměstnanců
a spolupracovníků ze strany
státních orgánů.
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INOVACE

DOKONALOST

Kreativita a vůle ke
změnám tvoří základy naší
konkurenceschopnosti.

Vytrvale usilujeme o to být
tak dobří, jak nejvíce jen
můžeme být.

DŮVĚRA

SAMOSTATNOST

Upřímností a spolehlivostí
u našich zákazníků vzbuzujeme
jejich loajalitu k nám.

Vážíme si svobody, která
však znamená závazek jednat
kdykoliv to je potřeba.

INTEGRITA

RADOST

Etické hodnoty jsou vodítkem
v našem každodenním
rozhodování.

Pro naše vynikající výsledky
je klíčová dobrá nálada
na pracovišti.

TÝMOVÁ PRÁCE

SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST

Podporujeme se navzájem,
neboť jen jako dobře fungující
tým můžeme být úspěšní.

Našimi činy se snažíme vytvořit
vyvážené portfolio pozitivních
hodnot přinášejících prospěch
celé lidské společnosti.

Skupina W.A.G. promítá tyto hodnoty do svého každodenního
úsilí, aby tak byla příkladným ctitelem práva, férovým účastníkem
hospodářské soutěže, spolehlivým obchodním partnerem,
atraktivním zaměstnavatelem, neúnavným průkopníkem nových
technologií a uvědomělým členem společnosti.
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ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ
Při všech činnostech postupují naši zaměstnanci a spolupracovníci
v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy skupiny W.A.G.,
a zejména v souladu s tímto etickým kodexem. Netolerujeme protiprávní
jednání ani tehdy, kdy by mohlo být označeno za „běžnou obchodní zvyklost“.
Nenapomáháme nikomu v páchání protiprávního jednání.
Celá skupina W.A.G. veřejně odmítá jakékoliv protiprávní nebo neetické
jednání našich zaměstnanců, spolupracovníků, dodavatelů, zákazníků
či jiných osob. Usilujeme o odhalování a potírání veškeré protiprávní činnosti,
k níž by mohlo docházet v souvislosti s naším podnikáním.

Jsme si vědomi následků porušení právních předpisů
a povědomí o těchto následcích šíříme i mezi své zaměstnance
a spolupracovníky. Těmito následky mohou být:
• Vysoké pokuty jednotlivým společnostem ze skupiny W.A.G.;
• 	Povinnost platit náhradu škody v nezanedbatelné výši všem
poškozeným;
• Tresty odnětí svobody jednotlivým zaměstnancům
a spolupracovníkům;
• Nenahraditelné poškození dobrého jména celé skupiny W.A.G.;
• Ztráta povolení k podnikání či úplné zrušení kterékoliv
ze společností ze skupiny W.A.G.

JSME
PŘÍKLADNÝM
CTITELEM PRÁVA
„PRÁVO JE MINIMUM MORÁLKY“
(GEORG JELLINEK)
A PROTO JE INTEGRITA A DŮRAZ NA DODRŽOVÁNÍ
ZÁKONŮ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO PODNIKÁNÍ.
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Máme na paměti, že za společnost se může protiprávního jednání
dopustit jakákoliv osoba mající na ni vliv – vedoucí, ale i řadoví
zaměstnanci při plnění pracovních úkolů. Za protiprávní jednání může být
potrestána zároveň jak společnost, tak i osoba za ni jednající (zaměstnanec
či spolupracovník). Jsme připraveni uplatnit své nároky za každým ze
zaměstnanců a spolupracovníků, pokud porušením tohoto kodexu vznikne
skupině W.A.G. újma.
Pokyny akcionářů či vedoucího zaměstnance odporující právním předpisům
nebo tomuto etickému kodexu nezbavují odpovědnosti osobu, která by
takovéto pokyny či příkazy plnila. Žádný zaměstnanec ani spolupracovník
proto ve vlastním zájmu nesmí uposlechnout pokyn, který by byl protiprávní
či jinak neslučitelný s tímto etickým kodexem. Za neuposlechnutí takového
pokynu nebude nikdo žádným způsobem postihován ani znevýhodňován.
Netolerujeme ani náznak jednání týkajícího se korupce, uplácení, porušování
pravidel hospodářské soutěže nebo jakékoliv jiné protiprávní činnosti.
9

EUROWAG ETICKÝ KODEX | CTÍME PRÁVO

WHISTLEBLOWING A OCHRANA
„WHISTLEBLOWERŮ“
V zájmu potírání nezákonného či neetického chování skupina W.A.G. podporuje
u svých stávajících i bývalých zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob
včasné a aktivní oznamování protiprávního i neetického chování, příkazů k
takovému chování a dokonce i jen podezření na něj.
Podporujeme a očekáváme otevřenou a rychlou komunikaci na všech
úrovních, aby mohlo docházet k včasnému odhalení a řešení problémů.
Za účelem oznamování protiprávního jednání (resp. podezření
na něj), k zasílání dotazů i návrhů ke zlepšení v oblasti dodržování
předpisů, zřídila skupina W.A.G. následující kontaktní kanály:
• e-mailová adresa compliance@eurowag.com;
• adresa sídla společnosti s uvedením „k rukám Compliance
Officera“. Jméno Compliance Officera je dostupné v interním
informačním systému. •
• JIRA ticket (com)
Existuje-li podezření na protiprávní jednání Compliance Oﬃcera, členů
statutárního orgánu, řídících či kontrolujících osob, je možné zaslat oznámení
přímo některému ze členů dozorčí rady té společnosti, jíž se porušení týká,
případně přímo některému ze členů statutárního orgánu mateřské společnosti
ze skupiny W.A.G.
Zajistíme důvěrnost oznamovatele a přijatých informací. Každé oznámení
bude řádně prošetřeno a bude k němu vytvořen anonymizovaný zápis neobsahující údaje, podle kterých by bylo možné identiﬁkovat oznamovatele.
Zaměstnanec nebo spolupracovník, který v dobré víře učiní oznámení, nebude
pro toto oznámení jakkoliv postihován ani znevýhodněn.

ZÁKAZ KORUPCE
Jsme kategoricky proti korupci.

Neposkytujeme, nenabízíme ani neslibujeme, přímo ani nepřímo, žádné dary
nebo výhody jakékoliv osobě, pokud by jejich cílem či důsledkem měla být
podpora nezákonného či neetického jednání. Tento zákaz se týká nejen našich
obchodních partnerů (stávajících či budoucích), ale obzvláště důsledně jej
uplatňujeme zejména vůči představitelům veřejné moci.
Představiteli veřejné moci rozumíme úředníky, politiky, soudce a jiné
zaměstnance státní správy, samosprávy nebo mezinárodní instituce.
10
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Představitelům veřejné moci, jejich rodinným příslušníkům nebo jiným
s nimi spřízněným osobám, dary ani jiné výhody neposkytujeme, nenabízíme
ani neslibujeme, pokud by mohly vzbudit dojem, že směřují k ovlivnění
rozhodnutí těchto představitelů zejména v souvislosti:
• s obstaráváním věcí obecného zájmu; nebo
• s podnikáním společnosti nebo i jiných osob.
Byl-li v této souvislosti požadován dar či jiná výhoda, musí zaměstnanec
i spolupracovník poskytnutí takového daru (resp. výhody) odmítnout
a věc neprodleně nahlásit svému nadřízenému a Compliance Oﬃcerovi.
My, jednotlivé společnosti ze skupiny W.A.G., naši zaměstnanci ani
spolupracovníci, si rovněž nenecháváme slíbit, nabízet ani nepřijímáme
jakékoliv dary či výhody, pokud by jejich cílem či důsledkem měla být podpora
nezákonného či neetického jednání.
Výjimkou z pravidla o darech a výhodách je poskytnutí či přijetí symbolických
darů poskytovaných v rámci běžné obchodní praxe v rozsahu stanoveném
dalšími pravidly skupiny W.A.G.

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ,
JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI VEŘEJNÉ
MOCI A MEZINÁRODNÍ OBCHOD

Praní špinavých peněz, či též legalizace výnosů z trestné činnosti, označuje
jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem,
že se jedná o peníze nabyté legálně. V širším slova smyslu zahrnuje i ﬁnancování
nelegálních aktivit z legálních zdrojů. Skupina W.A.G. usiluje o dodržování
pravidel potírající praní špinavých peněz v nejširším slova smyslu. V žádném
případě se neúčastníme aktivit souvisejících – byť i jen domněle – s praním
špinavých peněz. Vždy jsme připraveni plnit veškeré povinnosti vyplývající
z národní i mezinárodní legislativy proti praní špinavých peněz.
S představiteli veřejné moci jednáme zdvořile. S orgány veřejné moci
jednají jen ti ze zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou k tomu z titulu svého
pracovního zařazení oprávněni. Poskytujeme pouze pravdivé informace o naší
společnosti v souladu s právními předpisy. Spolupracujeme se všemi dozorčími
a kontrolními orgány i s ostatními orgány veřejné moci. Vedeme pravdivé
a řádné účetnictví o všech transakcích. Poctivě a včas platíme daně, odvádíme
pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění i další povinné platby.
Jako hráči na mezinárodním trhu ctíme i pravidla přeshraničního
obchodního styku a danění, včetně (mezi)národních sankcí. Při vývozu
i dovozu detailně analyzujeme nutnost obstarání případných povolení.
O ty žádáme a nakládáme s nimi podle platné legislativy.
11
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JSME FÉROVÝM
ÚČASTNÍKEM
HOSPODÁŘSKÉ
SOUTĚŽE

EUROWAG ETICKÝ KODEX | HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

FÉROVÁ SOUTĚŽ
Stojíme o volnou hospodářskou soutěž, nezneužíváme svou účast
v ní a neúčastníme se žádného jednání, které by ji mohlo narušit
nebo omezit.
I v rámci hospodářské soutěže jednáme v souladu s jejími dobrými
mravy – dodržujeme pravidla férové hospodářské soutěže. Používáme
pouze takové obchodní a marketingové praktiky, které nejsou klamavé
ani jinak nekalé (např. nevyvoláváme mylné představy o našich službách,
neprovádíme neférové srovnávání s konkurencí).
Nezneužíváme našeho případného dominantního postavení,
zejména se vyhýbáme vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách.
V roli dominanta zachováváme rovný, resp. srovnatelný, přístup ke všem
zákazníkům i dodavatelům, nenabízíme dlouhodobě své zboží či služby
za nepřiměřeně nízké ceny.
My, ani naši zaměstnanci a spolupracovníci, se neúčastníme žádných
formálních ani neformálních jednání a dohod s obchodními partnery,
které by mohly narušovat existenci hospodářské soutěže (tato praxe je
označována jako vytváření kartelů). Důsledně se vyhýbáme dohodám
s konkurenty o dělení trhu, o výši marže, nekoordinujeme s konkurencí
postup vůči zákazníkům. Neúčastníme se kolektivních bojkotů jiných
soutěžitelů – zákazníků ani dodavatelů. Jsme opatrní, aby nedocházelo
k výměně obchodně citlivých informací s konkurenty ani při neformálních
setkáních, společenských či vzdělávacích akcích.
Ani zákazníkům závazně nestanovíme, za jaké ceny mají produkty a služby
poskytované naší společností přeprodávat koncovým uživatelům.

DŮVĚRA A INTEGRITA
JSOU ZÁKLADEM PRO
FÉROVOU HOSPODÁŘSKOU
SOUTĚŽ.
12

„JSME OPATRNÍ,
ABY NEDOCHÁZELO
K VÝMĚNĚ OBCHODNĚ
CITLIVÝCH
INFORMACÍ
S KONKURENTY. “

13
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JSME SPOLEHLIVÝM
OBCHODNÍM
PARTNEREM
SPOLEHLIVÝ OBCHODNÍ
PARTNER CTÍ HODNOTY
DŮVĚRY, INTEGRITY
A DOKONALOSTI.
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VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY A DODAVATELI
Dbáme o to, aby naši zaměstnanci a spolupracovníci vždy jednali
s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu tak,
aby nepoškodili naši dobrou pověst a dobré jméno celé skupiny W.A.G.
Své obchodní partnery (zákazníky i dodavatele) se snažíme důkladně poznat.
Před navázáním jakéhokoliv obchodního vztahu jsou prověřovány dostupné
informace o obchodních partnerech a ověřována jejich důvěryhodnost.
Podle potřeby dochází k prověřování i v průběhu spolupráce.
Při kontaktu se zákazníky mají zaměstnanci vždy na paměti, že spokojený
zákazník je důležitější než krátkodobý zisk. Zákazník i potenciální zákazník
má za všech okolností právo na slušný a nediskriminační přístup.
Spolupracujeme jen s dodavateli, u nichž lze očekávat nejen
garanci řádného a včasného plnění jejich závazků, ale i dodržování
elementárních principů etického podnikání. Zejména odmítáme spolupráci
s takovými obchodními partnery, kteří soustavně a závažně porušují
legislativu, těží z výsledků dětské a nucené práce či kteří zpracovávají tzv.
konﬂiktní (krvavé) minerály.

STŘET ZÁ JMŮ
Dbáme na prevenci střetu zájmů. V pracovních záležitostech vyžadujeme
jednání výhradně v nejlepším zájmu skupiny W.A.G.
Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními,
rodinnými či přátelskými zájmy. Zaměstnanec i spolupracovník ihned
oznámí vedoucímu zaměstnanci jakékoli své osobní zájmy, které by
mohly ovlivnit zadání a realizaci jeho pracovní činnosti.
Každý zaměstnanec a spolupracovník, který se sám (či jehož rodinní
příslušníci) jakkoliv účastní na společnostech, které jsou s námi
v obchodních nebo soutěžních vztazích, o této skutečnosti informuje
svého nadřízeného. V případě nebezpečí střetu zájmů nebo v případě
ohrožení výsledků úkolů, které mu byly svěřeny, ukončí zaměstnanec
či spolupracovník práci na takovém úkolu a neprodleně o situaci
informuje nadřízeného zaměstnance či kontaktního zaměstnance
příslušné společnosti ze skupiny W.A.G.

„SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JE DŮLEŽITĚJŠÍ
NEŽ KRÁTKODOBÝ ZISK.“
14
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JSME ATRAKTIVNÍM
ZAMĚSTNAVATELEM
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VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
Usilujeme o bezpečné, uspokojivé, důstojné a stabilní pracovní prostředí
i pracovní podmínky našich zaměstnanců. Podporujeme vzdělávání našich
zaměstnanců a inovace v rámci našich aktivit. Vážíme si rodičovství
a podporujeme zaměstnance pečující o své děti.
Podporujeme se navzájem, neboť chceme tvořit dobře fungující tým.
Navzájem si důvěřujeme, vedoucí zaměstnanci stanovují svým podřízeným
jen jasné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit odpovědnosti. Velký
důraz klademe na svobodu, která je ale vyvážena požadavkem na spolupráci
vždy, když je jí třeba.
Schvalujeme a podporujeme dodržování lidských práv se zvláštním důrazem
na oblasti související se zákazem dětské a nucené práce.

DŮVĚRA,
TÝMOVÁ PRÁCE,
SAMOSTATNOST
A RADOST
JSOU HODNOTAMI,
KTERÉ DĚLAJÍ
ZAMĚSTNAVATELE
ATRAKTIVNÍM.

„PODPORUJEME SE NAVZÁJEM, NEBOŤ
CHCEME TVOŘITDOBŘE FUNGUJÍCÍ TÝM.“

ZÁKAZ DISKRIMINACE
A OBTĚŽOVÁNÍ
Zajišťujeme spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci i spolupracovníky
a rovné příležitosti pro všechny osoby bez rozdílu rasy, etnického původu,
národnosti, pohlaví, sexuálního života, sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, členství v odborech, náboženského vyznání, víry, filozofického
přesvědčení či světového názoru. Rovněž ctíme presumpci neviny.
Nepřipouštíme jakékoliv obtěžování (zejména,
avšak nikoliv výlučně, sexuální), zastrašování, urážení
či jiné nevhodné chování na pracovišti. Vyžadujeme
vzájemné ohleduplné chování našich zaměstnanců
i spolupracovníků a zvlášť zohledňujeme speciální
potřeby zdravotně postižených, vážně nemocných,
seniorů a rodin s dětmi.
Jednáme transparentně a spravedlivě se všemi
zaměstnanci a spolupracovníky při jejich přijímání,
hodnocení, odměňování, vzdělávání, povyšování a dalších
aspektech zaměstnávání a smluvních vztahů.

16
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OCHRANA SOUKROMÍ
A KOMUNIKACE
Respektujeme soukromí našich zaměstnanců i spolupracovníků a jejich
osobní a rodinný život. Podporujeme svobodu projevu, a to jak v rámci
obvyklých forem komunikace, tak i v rámci klasických a sociálních médií.
Naši zaměstnanci mohou samozřejmě využívat mimo svou pracovní
dobu sociální sítě, nicméně musí vždy zajistit, aby vyjádření jakéhokoliv
druhu v rámci sociálních sítí byla jasně a jednoznačně chápána jako
soukromé výroky, nikoliv jako oficiální vyjádření společnosti či skupiny
W.A.G. a nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti
ani skupiny W.A.G.
Oficiální vyjádření za skupinu W.A.G. či kteroukoliv z jejích společností
mohou poskytovat jen zaměstnanci a spolupracovníci k tomu zvlášť
oprávněni (např. z oddělení marketingu a komunikace).

„JEDNÁME TRANSPARENTNĚ
A SPRAVEDLIVĚ SE VŠEMI
ZAMĚSTNANCI
A SPOLUPRACOVNÍKY.“

18
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OCHRANA MAJETKU
Naši zaměstnanci a spolupracovníci smí využívat majetek společnosti
pouze k pracovním účelům, pokud není písemně stanoveno či dohodnuto
jinak. Společně s našimi zaměstnanci a spolupracovníky chráníme s
maximální možnou péčí majetek společnosti před ztrátou a poškozením.
V případě, že společnosti nebo jejímu majetku hrozí nebezpečí, je každý
zaměstnanec nebo spolupracovník povinen podle svých možností, avšak
vždy tak, aby neohrozil svůj život a zdraví, pokusit se takové nebezpečí
přiměřeným způsobem odvrátit.
O každém takovém nebezpečí vždy ihned informuje vedoucího
zaměstnance a/nebo i jiné osoby, které jsou schopny takovému
nebezpečí zabránit nebo jej alespoň zmírnit.

„MAJETEK SPOLEČNOSTI
CHRÁNÍME S MAXIMÁLNÍ
MOŽNOU PÉČÍ.“

19
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JSME NEÚNAVNÝM
PRŮKOPNÍKEM NOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
STĚŽEJNÍMI HODNOTAMI V TÉTO ROLI
JSOU INOVACE A SNAHA O DOKONALOST.
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
A BEZPEČNOST INFORMACÍ
Podporujeme iniciativy vedoucí k inovacím ve všech oblastech činnosti
skupiny W.A.G. a k ochraně výsledků těchto iniciativ. Společně se svými
zaměstnanci a spolupracovníky přitom respektujeme a ctíme vlastnická
práva obecně a duševní vlastnictví jiných osob zvláště. Zavazujeme
se tato práva nikterak neporušovat.
Dbáme na bezpečnost, integritu a důvěrnost informací, a zejména
obchodního tajemství. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí využít
jakékoliv neveřejné informace a obchodní tajemství skupiny W.A.G.
k jiným než obchodním účelům v zájmu skupiny W.A.G. Osoby, které
mají k těmto neveřejným informacím přístup, je musí chránit a zajistit,
aby nebyly zveřejněny, zpřístupněny či využity ve prospěch
neoprávněných osob.
Používání externích souborů nebo programů může představovat
vážná rizika pro bezpečnost a/nebo porušení duševního vlastnictví,
proto se zavazujeme nepoužívat neschválený software a nestahovat
neznámé soubory, které by mohly ohrozit bezpečnost našich informací
nebo porušit práva k duševnímu vlastnictví třetích osob.
Požadujeme po našich zaměstnancích i spolupracovnících, aby s obchodní
firmou, logy, ochrannými známkami a dalšími symboly, které
reprezentují skupinu W.A.G. či kteroukoliv ze společností do ní patřící,
nakládali s respektem, a neužívali je nevhodným nebo poškozujícím
způsobem.

„POUŽÍVÁME JEN SCHVÁLENÝ
SOFTWARE A STAHUJEME SOUBORY
JEN Z BEZPEČNÝCH ZDROJŮ. “

20
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JSME
UVĚDOMĚLÝM
ČLENEM
SPOLEČNOSTI
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
A Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ KONÁNÍ
JE PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ
NAŠEHO UVAŽOVÁNÍ.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jako odpovědný člen celé společnosti také bereme vážně ekonomické,
ekologické a sociální aspekty našeho konání. Usilujeme o vytvoření
vyváženého portfolia pozitivních hodnot. Těmito hodnotami chápeme
vše, počínaje vytvářením zisku a placením daní, přes inspiraci druhých,
osobní rozvoj našich zaměstnanců a spolupracovníků, vytváření prostředí
pozitivních emocí, až po tvorbu nových pracovních míst, což napomáhá
uspět našim zákazníkům a přispívá k prosperitě našich obchodních
partnerů.
Podporujeme charitativní organizace a sociální akce, jejichž výtěžek
je transparentně rozdělen mezi potřebné. Tato jednání nikdy nejsou
ve spojení s volebními kampaněmi ani nejsou skrytým podplácením
představitelů veřejné moci nebo soukromých osob.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ctíme soukromí každého člověka. Dbáme na ochranu osobních údajů,
řádně plníme veškeré povinnosti v oblasti jejich ochrany a vyžadujeme
splnění ochrany osobních údajů i ze strany našich zaměstnanců a
spolupracovníků. Osobní údaje nezneužíváme, zpracováváme je výhradně
k předem stanoveným legitimním účelům, otevřeně a po dobu nezbytnou
pro daný účel. Subjekty údajů o zpracování řádně informujeme.
S osobními údaji, které mohou být důvodem diskriminace,
pracujeme obzvlášť obezřetně a jen tehdy, nelze-li se jejich
zpracování vyhnout. Jedná se o informace ohledně rasy, etnického
původu, národnosti, pohlaví, sexuálního života, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, členství v odborech,
náboženského vyznání, víry, filozofického přesvědčení, světového
názoru či rozsudků v trestních věcech.
Přijímáme taková technická a organizační opatření, aby bylo zachováno
právo na ochranu soukromí subjektů údajů.

„BEREME VÁŽNĚ EKOLOGICKÉ
A SOCIÁLNÍ ASPEKTY
NAŠEHO KONÁNÍ.“

22
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Pečujeme o životní prostředí a chráníme přírodní zdroje. Ctíme odkaz
předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím
budoucím, a proto jednáme vždy tak, abychom:
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DOPORUČENÍ PŘI
PORUŠENÍ PRAVIDEL

• efektivně využívali našich zdrojů,
• snížili negativní dopad naší činnosti na životní a sociální prostředí,
• předcházeli znečištění životního prostředí,
• chránili přírodní, historické, kulturní a archeologické dědictví
a socioekonomické prostředí.
Naši zaměstnanci a spolupracovníci nesmí porušit předpisy
na ochranu životního prostředí. Naopak společně s našimi
zaměstnanci a spolupracovníky usilujeme o zlepšení našich
technologií, abychom životní prostředí co nejméně zatěžovali.

„USILUJEME O TO, ABYCHOM
CO NEJMÉNĚ ZATĚŽOVALI
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.“

KTERÝKOLIV ZE ZAMĚSTNANCŮ
NEBO SPOLUPRACOVNÍKŮ SKUPINY W.A.G.
SE MŮŽE DOSTAT DO SITUACE,
KDY DOCHÁZÍ K PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, RESP. TOHOTO KODEXU.
JE V ZÁJMU KAŽDÉHO TAKOVÉHO ZAMĚSTNANCE
(SPOLUPRACOVNÍKA), ABY DODRŽEL
NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:
24
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JAK POSTUPOVAT

1

3
4

6

2

AKTIVNÍ PROTEST
Aktivně, výslovně
a dostatečně zřetelně
vystoupit proti porušování
právních předpisů, resp.
etického kodexu. Lze tak
učinit například oznámením,
že zaměstnanec
(spolupracovník) se odmítá
takového jednání účastnit
a přidat odůvodnění.
Pouhé mlčení není bráno
jako dostatečný protest.

ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ
Neprodleně po protestu jej
zadokumentovat. Například
zajistit, že v zápisu z jednání
bude jednoznačně uvedeno kdo,
kdy a proti čemu protestoval
včetně stručného odůvodnění.
Není-li zápis z jednání pořizován,
pak je možné jej nahradit
například neprodleným shrnutím
protestu e-mailem adresovaným
ostatním účastníkům jednání,
případně jiným způsobem.

OPUŠTĚNÍ JEDNÁNÍ
Pokračuje-li protiprávní jednání i po protestu, pak by zúčastněný
zaměstnanec (spolupracovník) měl neprodleně opustit takové jednání. I
opuštění jednání, včetně doby, by mělo být zadokumentováno.

ZACHOVÁNÍ
DŮVĚRNOSTI
S výjimkou níže uvedenou
zachovávat naprostou
důvěrnost o informacích,
které se zaměstnanec či
spolupracovník v souvislosti
s protiprávním jednáním
dozvěděl.

5

SPOLUPRÁCE NA
DALŠÍCH KROCÍCH
Compliance Oﬃcer ve spolupráci
s nadřízeným zaměstnance (je-li to
možné), případně dalšími vhodnými
osobami, rozhodnou o dalších
krocích, které budou realizovány.
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INFORMOVÁNÍ
NADŘÍZENÉHO
NEBO COMPLIANCE
OFFICERA
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CO MÁM DĚLAT, KDYŽ...

POSTUP PŘI NEJASNOSTECH

V případě nejasností ohledně právních předpisů, vnitřních předpisů
nebo pokynů odpovědných osob jsou zaměstnanci a spolupracovníci
povinni vyžádat si k dalšímu postupu veškeré informace, odborná
stanoviska a konzultace s vedoucími zaměstnanci tak, aby nedošlo
k porušení právních předpisů, vnitřních předpisů ani tohoto etického
kodexu.
Máte dotazy týkající se Compliance?
Domníváte se, že někdo jedná nezákonně nebo porušuje
tento Kodex jednání?

KONTAKTUJTE COMPLIANCE
OFFICERA!
• e-mailová adresa compliance@eurowag.com
• 	adresa sídla společnosti s uvedením „k rukám Compliance Officera“
Jméno Compliance Officera je dostupné v interním informačním
systému.
• JIRA ticket (COM)

O každém incidentu kdy
byl, či měl být, učiněn
protest, musí zaměstnanec
či spolupracovník
ihned informovat svého
nadřízeného nebo
Compliance Oﬃcera.
Nadřízený i Compliance
Oﬃcer jsou ve vztahu
k protiprávnímu jednání
rovněž vázáni mlčenlivostí,
pokud nebude v rámci
plánování dalšího postupu
rozhodnuto jinak.
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