Protikorupční manuál
pro skupinu Saferoad Group
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1.

Úvod do boje proti korupci

Korupce je široký pojem, pro který existuje mnoho definic. Obecně se tento pojem spojuje s
dáváním a přijímáním úplatků. Protikorupční zákony působí proti korupci kriminalizací úplatkářství a
nepatřičného vlivu namířeného vůči někomu, komu bylo svěřeno jednání z pověření ostatních - ať
už se jedná o pověření jednotlivců, firemních subjektů, organizací, soudních nebo vládních útvarů,
zastupitelství nebo obcí, nebo společnosti celkově.
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Protikorupční compliance program má pro skupinu Saferoad kromě toho, že má zabránit trestům
za porušování protikorupčních zákonů, mnoho dalších výhod. Například provádění posouzení
rizik ve spojení s protikorupční compliance vede k lepšímu pochopení operací skupiny Saferoad.
Společnosti s dobře fungujícími protikorupčními programy získávají výrazné plusové body při
ucházení se o veřejné zakázky a i společnosti ze soukromého sektoru kladou při zvažování výběru
svých obchodních partnerů stále více důraz na protikorupční compliance.
Tento manuál platí pro všechny ve skupině Saferoad - všechny zaměstnance, manažery, výkonné
vedoucí pracovníky a členy představenstva („zaměstnanci“). Co se týče obchodních partnerů, platí
tento manuál pro ty, kdo reprezentují skupinu Saferoad nebo jednají z jejího pověření, jako jsou
konzultanti, zástupci, poskytovatelé určitých služeb a určití dodavatelé. Tento manuál neplatí pro
obchodní partnery, kteří jednají nezávisle na skupině Saferoad.
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2. Prováděcí shrnutí
∙∙

Je přísně zakázáno přímo nebo nepřímo navrhovat, přijímat, nabízet, slibovat, zaručovat nebo
schvalovat dávání peněz nebo jakýchkoli hodnotných věcí nějaké osobě za účelem nenáležitého vlivu
na výkon profesionálních povinností příjemce (nebo někoho jiného) nebo získání či udržení nepatřičné
obchodní výhody.

∙∙

Zvláštní opatrnost je nutno zachovávat při jednání se zástupci veřejného sektoru a v souvislosti s
veřejnými zakázkami a vládním rozhodováním. Výhody by se nikdy neměly nabízet zástupcům veřejného
sektoru, jejich společníkům nebo jakékoli další straně s úmyslem ovlivnit udělení zakázky nebo jakékoli
další rozhodnutí.

∙∙

Pro snížení nebo eliminování protikorupčních rizik jsou vyžadovány příslušné postupy pro posouzení
rizika třetí strany a smluvní záruky.

∙∙

Porušení protikorupčních zákonů může vést k vysokým peněžitým trestům, trestu odnětí svobody a
vážnému poškození dobrého jména skupiny Saferoad.

∙∙

V případě pochybností, zda je určitá výhoda, jako například pozvání na jídlo, dar, akce nebo podobně,
přípustná nebo ne, je třeba kontaktovat VP risk management.
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3. Základní požadavky
Obchodní operace skupiny Saferoad je nutno realizovat v souladu se všemi příslušnými zákony a
předpisy a takovým způsobem, aby byly zachovány vysoké etické standardy. Skupina Saferoad
nepřijímá ani neusiluje o obchodní výhody, založené na nelegálním, nepatřičném nebo neetickém
chování.
Zaměstnanci, kteří mají otázky týkající se toho, které zákony, předpisy nebo zásady mohou platit
pro výkon jejich povinností, by měli kontaktovat VP risk management. Žádný zaměstnanec neutrpí
snížením své pozice nebo jinými negativními důsledky za to, že odmítne zaplatit úplatky nebo že
bude postupovat v souladu s tímto manuálem, i když to může pro skupinu Saferoad znamenat, že
obchod ztratí.

4. Očekávané chování
4.1 Klíčové principy
Je přísně zakázáno přímo nebo nepřímo navrhovat, přijímat, nabízet, slibovat, zaručovat nebo
schvalovat dávání peněz nebo jakýchkoli hodnotných věcí nějaké osobě za účelem nenáležitého
vlivu na výkon profesionálních povinností příjemce (nebo někoho jiného) nebo získání či udržení
nepatřičné obchodní výhody. Není podstatné, zda příjemce nepatřičné výhody jedná v rámci
veřejného nebo soukromého sektoru - nepatřičné výhody jsou zakázány vždy.
Totéž platí pro přijímání výhod. Komukoli, kdo jedná z pověření skupiny Saferoad, je zakázáno
přijímat, přijímat slib nebo vyžadovat nepatřičnou výhodu za výkon profesionálních povinností.
V souvislosti s veřejnými zakázkami a vládními rozhodnutími by se nikdy neměly nabízet výhody
zástupcům veřejného sektoru, jejich společníkům nebo jakékoli další straně s úmyslem ovlivnit
udělení zakázky nebo jakékoli další rozhodnutí.
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4.2 Definice nepřípustné
výhody (nebo úplatku)
Výhody poskytované těm, kdo pracují ve veřejném sektoru, budou považovány za nepatřičné
a nelegální s větší pravděpodobností než výhody poskytované těm, kdo pracují v soukromém
sektoru. Z tohoto důvodu je při jednání se zástupci veřejného sektoru nutná zvláštní opatrnost.
Pojem „veřejný sektor“, používaný v tomto manuálu, zahrnuje nejen zaměstnance a zástupce
vládních činitelů, soudů a dalších veřejných úřadů, ale i veřejně vlastněné (státem nebo jinou
formou místní správy) společnosti a soukromé společnosti, které vykonávají funkce veřejného
činitele nebo jsou jinak z velké části financovány z vybraných daní. Pojem „veřejný sektor“ rovněž
zahrnuje politicky činné osoby.

4.3 Veřejný a soukromý sektor
Výhody poskytované těm, kdo pracují ve veřejném sektoru, budou považovány za nepatřičné
a nelegální s větší pravděpodobností než výhody poskytované těm, kdo pracují v soukromém
sektoru.  Z tohoto důvodu je při jednání se zástupci veřejného sektoru nutná zvláštní opatrnost.
Pojem „veřejný sektor“, používaný v tomto manuálu, zahrnuje nejen zaměstnance a zástupce
vládních činitelů, soudů a dalších veřejných úřadů, ale i veřejně vlastněné (státem nebo jinou
formou místní správy) společnosti a soukromé společnosti, které vykonávají funkce veřejného
činitele nebo jsou jinak z velké části financovány z vybraných daní. Pojem „veřejný sektor“ rovněž
zahrnuje politicky činné osoby.
Má-li být tedy společnost považována za součást soukromého sektoru, vyžaduje se, aby v
operacích této společnosti neexistoval významný aspekt veřejného vlastnictví nebo jiného
veřejného zájmu.
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4.4 Pohostinnost
Poskytování pohostinnosti pro veřejný sektor
Pohostinnost ve formě oběda nebo večeře je povolena s podmínkou, že výdaje jsou přiměřené a
že pohostinnost nekoliduje s aktuálním problémem, jako například veřejnou zakázkou nebo jiným
vládním rozhodnutím, obchodním vyjednáváním nebo právními procesy. Luxusní restaurace
nejsou povoleny. Jako nápoj k jídlu je povoleno víno a pivo, avšak střídmě. Lihoviny by neměly
být povoleny.
Poskytování pohostinnosti pro soukromý sektor
Pohostinnost ve formě oběda nebo večeře je povolena s podmínkou, že výdaje jsou přiměřené.
Jako nápoj k jídlu je povoleno víno, pivo a lihoviny, avšak střídmě.
Přijímání pohostinnosti
Platí stejné standardy jako při poskytování pohostinnosti.

4.5 Dary
Poskytování darů pro veřejný sektor
Dary, včetně reklamních předmětů společnosti, nejsou nikdy povoleny ve spojení s veřejným
prostorem, pokud není jasné, že poskytování darů je zavedená a legálně přípustná místní praxe
příslušného regionu a VP risk management k tomu vydal písemné předběžné schválení založené
na zvláštních okolnostech.
Poskytování darů pro soukromý sektor
Přiměřené obchodní výdaje s ohledem na reklamní předměty společnosti jsou povoleny. Reklamní
předměty jsou například přijatelné, pokud jsou poskytovány v souvislosti s firemní akcí nebo
návštěvou společnosti. Dary jsou povoleny pouze s písemným předběžným schválením VP risk
managementu.
Přijímání darů
Zaměstnancům je povoleno přijímat s mírou reklamní dárky, vzorky a běžné dárky jako květiny,
čokoládu a podobné dárky. Jakýkoli dar s hodnotou přesahující 50 eur se smí přijmout pouze se
schválením VP risk managementu.
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Have a safe journey
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4.6 Firemní akce
Firemní akce, jako semináře nebo kurzy, které organizuje nebo jichž se účastní kdokoli z pověření
skupiny Saferoad, musí mít legitimní obchodní účel.
Pozvání na akci organizovanou skupinou Saferoad nebo jejími zástupci musí být koncipováno
takovým způsobem, aby byl zjevný příslušný obchodní účel. Z pozvání by mělo být jasné, že jeho
přijetím příjemci potvrzují, že jejich účast je v souladu s příslušnými firemními zásadami a že byla
schválena jejich představeným. „Pozvání s doprovodem“, pozvání na akce, kam si účastník může
vzít s sebou partnera nebo dalšího hosta, nejsou přijatelná nikdy.
Firemní akce týkající se soukromého sektoru.
Část akce, která je relevantní pro obchod pro všechny zúčastněné strany, musí výrazně převažovat
nad zábavnou částí.
Firemní akce týkající se veřejného sektoru.
Prvek zábavy je nutno zachovávat na minimu. Akce musí být relevantní pro obchod pro všechny
zúčastněné strany. Pozvánka na tuto akci nesmí kolidovat s aktuálním problémem, jako je veřejná
zakázka nebo jiné vládní rozhodnutí, obchodní jednání nebo právní procesy.
Účast na firemních akcích.
Pokud se zaměstnanec účastní firemní akce, část akce relevantní pro obchod pro všechny
zúčastněné strany musí výrazně převažovat nad zábavnou částí. Výjimky z veškerých pravidel pro
firemní akce musí písemně udělit VP risk management před příslušnou akcí.
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4.7 Dary na charitu
Veškeré dary na charitu nebo sponzorství, poskytované skupinou Saferoad, musí písemně předem
schválit VP risk management a musí být zveřejněny na webové stránce skupiny Saferoad.

5. Tresty
Tresty za porušení protikorupčních zákonů mohou zahrnovat pokuty a tresty odnětí svobody a
finanční vyrovnání s úřady může dosáhnout stovek milionů eur nebo dolarů.
Zaměstnanci, kteří poruší protikorupční zákony nebo zákazy uvedené v tomto manuálu, mohou být
subjektem disciplinárního řízení ve skupině Saferoad, včetně ukončení pracovního poměru.
Zaměstnanci, kteří se po konzultaci s příslušným personálem skupiny Saferoad odmítnou účastnit
transakcí kvůli pochybám s ohledem na protikorupční zákony, nebudou jakýmkoli způsobem
negativně postiženi.
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6. Obchodní partneři
Protikorupční zákony zakazují nepatřičné výhody, poskytované přímo i nepřímo. Proto je nutné,
aby všichni zaměstnanci a další osoby, jednající z pověření skupiny Saferoad, při jednání s třetími
stranami zachovávali velkou míru opatrnosti.
Osoby ve skupině Saferoad, odpovědné za určování a najímání třetích stran, které jednají z
pověření skupiny Saferoad, jako například konzultantů a zástupců, musí vynaložit náležitou
pečlivost při posuzování dobré pověsti a postavení třetí strany v souvislosti s protikorupční
compliance. Náležitá pečlivost není vyžadována pro třetí strany, které jednají nezávisle na skupině
Saferoad, jako například pro dodavatele.
Náležitou pečlivost v souladu s postupem, přijatým skupinou Saferoad, je nutno vynaložit před
uzavřením obchodního vztahu a všechny relevantní třetí strany by měly smluvně souhlasit s tím, že
budou dodržovat příslušné protikorupční zákony a tento manuál.
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7.

Co dělat a nedělat

CO DĚLAT:
∙∙
∙∙
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Vyžádejte si předem písemné schválení VP risk
managementu
před iniciováním příspěvku na charitu nebo sponzorství.

∙∙

Vyžádejte si předem písemné schválení VP risk
managementu před iniciováním příspěvku na charitu
nebo sponzorství.

∙∙

Věnujte zvláštní pozornost veřejnému sektoru,
včetně veřejných činitelů a politicky činných osob a mějte na
paměti specifická omezení, která zde platí.

∙∙

Pamatujte, že tento manuál platí pro všechny, kteří jednají
z pověření skupiny Saferoad, včetně představenstva,
zaměstnanců a obchodních partnerů.

∙∙

Provádějte posouzení rizik třetích stran.

∙∙

Důvěřujte svým instinktům. Pokud navrhnou něco,
co není správné, konzultujte to se svým nadřízeným nebo
VP risk managementem.

CO:
∙∙

Neposkytujte, neslibujte ani neschvalujte dávání peněz nebo
jakýchkoli hodnotných věcí s úmyslem nenáležitě ovlivnit
výkon profesionálních povinností příjemce (nebo někoho
jiného) nebo získat či udržet nepatřičnou obchodní výhodu.
Nepřijímejte, nepřijímejte příslib ani nežádejte peníze
nebo jakékoli hodnotné věci za výkon svých vlastních
profesionálních povinností jako zaměstnance nebo zástupce
skupiny Saferoad od někoho jiného než je skupina Saferoad.

∙∙

Neposkytujte dary jakéhokoli druhu nikomu ve veřejném
sektoru, pokud není jasné, že poskytování darů je zavedená
a legálně přípustná místní praxe příslušného regionu a VP
risk management k tomu předem vydal písemné schválení
založené na zvláštních okolnostech.

∙∙

Neposkytujte, neslibujte ani neschvalujte - ani nepřijímejte,
nepřijímejte slib nebo nevyžadujte - skryté slevy, provize,
bonusy nebo provize za zprostředkování obchodu.

∙∙

Nedávejte „poplatky za usnadnění“ Pojem „poplatky za
usnadnění“ (nebo „poplatky za hladký průběh“) označuje
malé poplatky za zajištění nebo urychlení výkonu postupu,
nelibovolného jednání, které je úředník ve veřejném sektoru
povinen provést. Za některých velmi omezených podmínek
v některých právních systémech jsou poplatky za usnadnění
vyňaty z cizích protikorupčních zákonů. Skupina Saferoad
však žádnou takovou výjimku neuplatňuje. Poplatky za
usnadnění jsou proto přísně zakázány.
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8. Hlášení
Zaměstnanci, kteří mají podezření, že ve skupině Saferoad došlo k porušení protikorupčního
zákona, jsou povinni dodržovat standardní postup pro nahlášení nebo postup pro nahlášení
popsaný v zásadách whistleblowingu.

9. Školení
Skupina Saferoad poskytuje odpovídající školení pro všechny zaměstnance, které je v souladu s
profilem rizika skupiny Saferoad a je adekvátní odpovědnosti daného zaměstnance.

10. Interní audit
Vedoucí interního auditu je odpovědný za periodické provádění objektivních, komplexních auditů
Korporátního compliance programu, včetně protikorupčních opatření s přihlédnutím k specifickým
oblastem operací, geografickému umístění a právním závazkům skupiny Saferoad.

11. Kontaktní informace
na odpovědné vedoucí pracovníky
CEO je odpovědný za celkový přehled a implementaci Korporátního compliance programu. VP
risk management je odpovědný za každodenní compliance skupiny Saferoad s tímto manuálem
a protikorupčními zákony. Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další pomoc, kontaktujte,
prosím,compliance@saferoad.com
Související dokumenty
Tento manuál je třeba číst ve spojení s následujícími dokumenty.
∙∙
∙∙
∙∙

Popis Korporátního compliance programu
Kodex chování (Code of Conduct)
Zásady whistleblowingu
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