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1. PŘEDMĚT A ROZSAH PŮSOBNOSTI
Předmětem této politiky je obnovení závazku skupiny FCC dodržovat normy a rozvíjet etické
chování při provádění obchodních aktivit s ohledem na zásady, které jsou obsaženy v Kodexu
etického chování, a podle kterých není tolerováno podvodné a korupční jednání není. Tyto zásady
se vztahují na všechny zaměstnance a společnosti skupiny, ve kterých se provádí přímá nebo
nepřímá kontrola řízení.

2. PLATNÉ ZÁSADY
Aby se zabránilo korupci, bude skupina FCC vykonávat všechny své aktivity, ve všech oblastech a
zemích působnosti, v souladu s platnou legislativou, přičemž se zavazuje dodržovat následující
zásady obsažené v Kodexu etického chování skupiny.
1. Dodržování zákonů a etických hodnot. Dodržovat platnou legislativu a vnitřní předpisy,
jednat v souladu s hodnotami a Kodexem etického chování skupiny FCC.
2. Nulová tolerance vůči podplácení a korupci.
a. Nulová tolerance: Podporovat kulturu boje proti korupci a podplácení, přičemž je
zakázáno ovlivňovat vůli třetích osob pro získání výhody, příznivého zacházení nebo
příspěvků pro společnost.
b. Předání a přijetí darů a pozvání: Zabránit přímému nebo nepřímému nedovolenému
předání a/nebo přijetí provizí, plateb nebo darů, které by představovaly výhodu při
činnostech FCC.
3. Prevence praní peněz a transparentní komunikace. Zabránit uskutečnění plateb a
výplat v hotovosti, kontrolovat původ a účel peněz, aby byly dodrženy normy o praní peněz
a / nebo financování terorismu.
4. Transparentní vztah s komunitou. Zabránit realizování nedovolených plateb, jakými
jsou platby veřejným úředníkům za pomoc, poskytnutí darů namísto nedovolených plateb
nebo přímé nebo nepřímé financování politických stran, jejich zástupců nebo kandidátů.
5. Střet zájmů. Jednat loajálně a přihlížet k ochraně zájmů skupiny FCC, vyhýbat se situacím,
které by mohly vést ke konfliktu mezi osobními zájmy a zájmy skupiny, ať už aktivitami
nebo jednáním mimo skupinu, nebo kvůli osobním nebo ekonomickým zájmům spojeným s
obchodními jednáními skupiny. Pokud existuje střet zájmů, musí být tento konflikt nahlášen
prostřednictvím příslušných kanálů.
6. Ochrana vlastnictví a důvěrnost údajů. Dodržovat všechny normy související s
bezpečností informací a platnou ochranou dat, zároveň respektovat a postupovat podle
opatření platných pro celou skupinu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu cizích osob
a zaměstnanců k informacím a/nebo datům.

4

7. Přísnost kontroly, důvěryhodnost a transparence. Spravedlivě a přiměřeně uvádět
veškeré řízení, činnosti a obchodní jednání společnosti ve svých knihách a záznamech, v
souladu se zásadou kontroly, důvěryhodnosti a transparentnosti informací, která je platná
pro celou skupinu.
8. Rozšíření závazku na obchodní partnery. Zaručit, že skupina FCC naváže obchodní
vztahy s partnery, kteří prokáží etické chování a vysokou úroveň závazku, čímž se zajistí
stabilní obchodní vztahy a integrita osob nebo subjektů, se kterými se obchoduje.
9. Podpora kontinuálního vzdělávání o etice a dodržování předpisů pro všechny
zaměstnance/zaměstnankyně skupiny FCC s osobitým přihlédnutím k potírání podvodnému
a korupčnímu jednání, poskytování potřebných lidských a materiálních zdrojů pro efektivní
šíření této politiky, jakož i zavedení prostředků pro prevenci a odhalování nedovoleného
řízení.
V případě, že má některý zaměstnanec důkaz nebo podezření týkající se jakékoli formy podvodu
nebo korupce, musí to okamžitě nahlásit prostřednictvím etického kanálu skupiny FCC, aby mohl
compliance manager společnosti zodpovědný za dodržování předpisů, na základě náležité kontroly,
oznámit tyto skutečnosti výboru pro dodržování předpisů a začít příslušné vyšetřování a zkoumání
na objasnění skutků.
Skupina FCC nebude tolerovat žádná odvetná opatření vůči tomu, kdo v dobré víře nahlásí
skutečnosti, které by představovaly porušení této politiky nebo Kodexu etického chování.
Zaměstnanci, kteří poruší tato ustanovení, budou podléhat příslušným disciplinárním opatřením,
včetně ukončení smlouvy, jakož i jiným možným právním řízením a/nebo sankcím.

3. ZAVEDENÍ
Skupina FCC má několik mechanismů k zajištění řádného zavedení protikorupční politiky i na
prevenci, odhalování, vyšetřování a potrestání podvodného a korupčního chování, mezi nimi:







Výbor pro dodržování předpisů, který bude dohlížet na řádné fungování modelu
prevence trestní odpovědnosti, bude postupovat s přihlédnutím k příslušným nařízením,
rizikům, účinnosti kontrol a bude podporovat kulturu dodržování předpisů.
Kodex etického chování zpřístupněný všem zaměstnancům skupiny, ve kterém jsou
obsaženy zásady a normy chování platné a závazné pro všechny zaměstnance skupiny
FCC.
Etický kanál na úrovni společnosti. Spravuje ho compliance manager společnosti a výbor
pro dodržování předpisů, prostřednictvím něj mohou zaměstnanci směřovat nebo
nahlašovat možné porušení Kodexu etického chování, spáchání trestných činů a podvodné
nebo korupční jednání. Přijatá oznámení nebo obvinění bude analyzovat a vyšetřovat
compliance manager (další podrobnosti najdete v části Postup etického kanálu a Postup
vyšetřování a odpovědi).
Politiky a postupy. Identifikace rizik a kontroly, které jsou zaměřeny na předcházení
páchání trestných činů, umožní skupině v konkrétních případech zbavit právnickou osobu
odpovědnosti.
Prohlášení o přijetí. Skupina bude pravidelně vyžadovat od všech zaměstnanců, aby
formálně prohlásili, že znají a dodržují zásady stanovené v Kodexu etického chování a v
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protikorupční politice. Skupina bude poskytovat potřebné školení k pochopení a
dodržování politiky.
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