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- 15. listopadu 2017 Přijali jsme iniciativu připojit se k zásadám protikorupčního
chování Middlenext, asociace kótovaných malých a středních
společností, protože odkazuje na hodnoty skupiny ACTIA, na
etiku obecně a zejména na etickou chartu.
Kodex Middlenext byl vytvořen ve spolupráci s členskými
společnostmi tak, aby vyjadřoval jejich přesvědčení v této
souvislosti a aby bylo možno je sdílet se zaměstnanci a všemi
třetími osobami, s nimiž tyto subjekty spolupracují. Odpovídá
také zákonné povinnosti zákona Sapin II ze dne 9. prosince
2016.
Je v souladu s hodnotami společnosti ACTIA; již od svého
založení a po celou dobu svého vývoje vychází naše skupina ze
silných hodnot a přesvědčení, které zaručují její trvalost a jsou
vodítkem pro chování všech osob. Sem patří: boj proti korupci,
podvodu, praní špinavých peněz ve všech jejich podobách, ve
všech zemích a bez ohledu na předmět a zákaz veškerých
střetů zájmů; jejich smyslem je, aby je sdíleli všichni z nás.
Každodenní etika podnikání, naše integrita, naše odpovědné
řízení i úcta k hodnotám, jejichž jsme nositeli - zejména jde
o hodnoty etické charty -, a k tomuto kodexu každodenně
přispívají k stálosti naší skupiny, k důvěře našich partnerů,
zlepšování image naší značky a naší pověsí a umožňují nám
lepší etické kroky v podnikání.

Žít a respektovat
ducha tohoto kodexu...

Chci vás poprosit, abyste si pozorně přečetli celý tento kodex
protikorupčního chování, dodržovali jeho zásady a neustále
je uplatňovali v rámci vašeho profesionální působení ve
společnosti ACTIA.
Zásady protikorupčního chování Middlenext

Catherine MALLET
Předsedkyně představenstva LP2C
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Tato pravidla nejsou dobrovolná, jsou pro každého z nás
povinná bez ohledu na naše hierarchické postavení. Každý z
nás jedná na vlastní osobní odpovědnost, pokud je nedodržuje.
Může pak sám sobě i společnosti ACTIA přivodit pokutu nebo
trestněprávní či občanskoprávní postihy. Všichni víme, že získat
pověst je velmi obtížné, je však velmi křehká. Všichni víme, že
tyto hodnoty nás nesou a tvoří nás.
Musíme všichni jít příkladem svým každodenním chováním
a ohlásit jakékoli podezření na porušení našeho kodexu,
přičemž ohlášení učiněná v dobré víře mohou přispět k tomu,
aby společnost ACTIA ochránila svou stálost a zůstala vysoce
výkonnou společností pro dobro všech.
Připomínám, že společnost ACTIA nepovoluje porušení této
povinnosti - možné postihy zahrnují dokonce ukončení
pracovního poměru - ani zakročení proti zaměstnanci, který
ohlásí jednání v rozporu s etikou, a to bez ohledu na jeho
podobu.
V případě jakýchkoli dotazů k některému z článků tohoto kodexu
nebo jeho uplatňování se můžete obrátit na svého nadřízeného,
oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení. Pokud se vám
nedaří zjistit správnou kontaktní osobu, můžete se obrátit na
následující adresu: contact.integrity@actia.fr

…Předávejte jej dále
a zajistěte jeho dodržování
ve svém okolí.

Tyto dotazy si nenechávejte pro sebe: hovořte o nich a žádejte
radu; v tomto postupu budete mít vždy plnou podporu.
Zásady protikorupčního chování Middlenext
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Předmluva
Kodex antikorupčního chování Middlenext (Kodex) odkazuje na
úmluvu Organizace spojených národů proti korupci a zavazuje
se bojovat proti všem podobám korupce.
Jeden dokument nicméně nemůže pokrýt všechny případy
korupčního jednání a obchodování s vlivem, k nimž může dojít
v rámci každodenních činností; každý z nás tedy musí používat
vlastní úsudek a rozhodovat se v souladu s ním. V případě
pochybností ohledně konkrétního chování využívá každá
společnost poradenské a konzultační služby, které zavádí v
rámci systému interního upozorňování.
Tento kodex může být aktualizován.

Tento kodex je nedílnou součástí
vnitřního nařízení společnosti.
Zásady protikorupčního chování Middlenext
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[1]

Rámec a oblast působnosti

Tento kodex platí pro všechny zaměstnance společností a/nebo
skupin, které schválí kodex antikorupčního chování Middlenext.
Každý zaměstnanec musí zaujmout příkladné chování v rámci
každé společnosti a nečinit nic, co by bylo v rozporu s pravidly
chování stanovenými v tomto kodexu.
Jakékoli dotazy zaměstnance k uplatňování kodexu nebo k jeho
výkladu musí sdělit svému nadřízenému nebo pracovníkovi,
kterého společnost určí.

Zásady protikorupčního chování Middlenext
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Základní pravidla
& jejich varianty

[2]

DEFINICE
KORUPCE je takové chování, jímž osoba (veřejný činitel nebo
soukromá osoba) nabízí, požaduje nebo přijímá přímo nebo
přes prostředníka určitý dar, nabídku nebo příslib nebo jakékoli
výhody s cílem splnit, zpozdit nebo nesplnit určitý krok, který
přímo či nepřímo spadá do jejích povinností za účelem dosažení
nebo zachování obchodní nebo finanční výhody či ovlivnění
rozhodnutí.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

Existují dva typy korupce:
Korupce je AKTIVNÍ, pokud korupční iniciativa vychází od
osoby, která korumpuje.
Korupce je PASIVNÍ, pokud korupční iniciativa vychází od
osoby, která je korumpována, tzn. od osoby, která splní či
nesplní krok výměnou za protislužbu.

•
•
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Korupce může mít řadu podob maskovaných běžnými
obchodními či společenskými postupy; může se jednat zejména
o pozvánky, dárky, sponzorství, dary atd…
PRODÁVÁNÍ VLIVU označuje skutečnost, kdy osoba zpeněží
své postavení či vliv, ať už reálný, nebo jen domnělý, aby mohla
ovlivnit rozhodnutí, které přijme třetí osoba. Má vždy tři aktéry:
příjemce (toho, kdo poskytuje výhody nebo dary), prostředníka
(toho, kdo využije kredit, který má vzhledem ke svému
postavení) a cílovou osobu, která má rozhodovací pravomoc
(úřad nebo veřejný orgán, úřední osoba, znalec atd…).
ZÁSADY A PRAVIDLA
Zaměstnanci nesmějí konat korupční kroky a nesmějí používat
prostředníků, jako jsou zástupci, konzultanti, poradci, distributoři
nebo ostatní obchodní partneři s cílem dopustit se takovýchto
kroků.

Pokud je kdokoli konfrontován s nabídkou, musí si klást otázky
•
•
•
•

Jsou dodrženy zákony a předpisy?
Je to v souladu s kodexem a se zájmy společnosti?
Není v tom zapojen osobní zájem?
Vadilo by mi, kdyby se mé rozhodnutí dostalo na veřejnost?

Každá společnost, která kodex využívá, STANOVILA POSTUP, aby každý zaměstnanec mohl vyjádřit své pochybnosti v
případě, že bude stát před etickým či obchodním rozhodnutím, a to při přísné ochraně soukromí.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

Zvláštní pravidla
pro státní zaměstnance
[2.1]

DEFINICE
Termín „státní zaměstnanec“ označuje osobu s veřejnou mocí
pověřenou výkonem veřejné funkce nebo jíž byla svěřena
volená veřejná funkce, již vykonává za sebe nebo za jiné.

ZÁSADY A PRAVIDLA
Za korupci veřejných činitelů lze uložit přísnější postihy1.
Jakýkoli vztah s veřejným činitelem musí být v souladu s
předpisy, které se těchto vztahů týkají (tzn. předpisy platné
v zemi, v níž působí veřejný činitel, nebo předpisy stanovené
jeho zaměstnavatelem). Pokud to není ze zákona zakázáno,
jakékoli výhody určené pro veřejné činitele musejí být naprosto
transparentní ve vztahu ke společnosti a podléhají předběžnému
schválení nadřízených.

1
Podle mezinárodní legislativy mají osoby vinné z korupce ve veřejné správě
vyšší trestní sazbu (například ve Francii jim může být uložen trest odnětí
svobody až 10 let a peněžitý trest 1 milion eur).

Pouhý pokus o spáchání trestného činu korupce, např. pokud si někdo řekne o
úplatek nebo nabídne úplatek, se postihuje stejným způsobem jako samotný
čin.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty
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[2.2]

Dárky a pozvání
8

DEFINICE
Dárky jsou jakékoli výhody darované někým jako uznání nebo
výraz přátelství, aniž by za to bylo cokoli očekáváno.
Nabídka nebo přijetí pozvání na oběd, ubytování a zábavu
(představení, koncerty, sportovní akce atd…) se považuje za
pozvání.
ZÁSADY A PRAVIDLA
Dary a pozvání se mohou podobat nebo být vnímány jako kroky
aktivní nebo pasivní korupce, je tedy nezbytné postupovat
opatrně v souvislosti s dary, známkami vděčnosti a štědrosti
(přijímanými či darovanými), pozvánkami na zábavní akce, které
přispívají k navazování dobrých vztahů, ale lze je považovat za
prostředek k ovlivnění rozhodnutí, upřednostnění konkrétní
společnosti nebo konkrétní osoby.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

Dary organizacím
z oblasti charity nebo politiky
[2.3]

DEFINICE
Dary a věnování jsou výhody darované v podobě peněz a/
nebo naturálních příspěvků; jsou přidělovány s konkrétním
cílem: výzkum, školení, životní prostředí (udržitelný vývoj) pro
charitativní nebo humanitární účely…
Příspěvky politickým stranám - finanční či jiné - mají za cíl
podpořit strany, představitele nebo politické iniciativy.
ZÁSADY A PRAVIDLA
Žádosti o dary, darování nebo příspěvky musejí být pečlivě
posuzovány, zejména ty, které vycházejí od osob, které jsou v
postavení umožňujícím ovlivnit činnost společností nebo které
by mohly v případě věnování daru z toho vytěžit osobní výhodu.
Žádosti o dary musí vždy schválit nadřízený pracovník.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty
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[2.4]

Finanční podpora a sponzorství
10

DEFINICE
Finanční podporou nebo sponzorováním společnost usiluje o
to, aby mohla svou finanční či hmotnou podporou přispět na
společenskou, kulturní nebo sportovní aktivitu s cílem šířit a
propagovat své hodnoty.
ZÁSADY A PRAVIDLA
Musejí se provádět bez toho, aby příjemce neusiloval o žádné
jiné zvláštní výhody, než je podpora image společnosti.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

[2.5]

Odměna za urychlení vyřízení
11

DEFINICE
Odměny za urychlení vyřízení jsou poloúřední platby (oproti
legitimním a úředním platbám a daním), které jsou vydávány pro
usnadnění či urychlení jakýchkoli formalit, zejména správních,
jako jsou žádosti o povolení, víza nebo proclení…
ZÁSADY A PRAVIDLA
Společnost neakceptuje žádné „odměny za urychlení vyřízení“
bez naléhavých důvodů (zdraví, bezpečnost zaměstnance…).

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

[2.6]

Dohled nad třetími osobami

(Dodavatelé, poskytovatelé služeb, zákazníci)
DEFINICE
Dohled se týká třetích osob, fyzických nebo právnických osob,
s nimiž společnost spolupracuje a které mohou v určitých
případech představovat určitou úroveň rizikovosti vzhledem ke
korupci.
Za třetí osoby se považují: obchodní partneři, dodavatelé,
poskytovatelé služeb, zástupci, zákazníci, zprostředkovatelé…
ZÁSADY A PRAVIDLA
Každá společnost usiluje o to, aby třetí osoby dodržovaly její
zásady a hodnoty a vykonávaly kroky s péčí řádného hospodáře.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty
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[2.7]

Střety zájmů
13

DEFINICE
Střety zájmů vyplývají ze všech situací, v nichž jsou osobní
zájmy zaměstnanců ve střetu s jejich funkcemi či odpovědností.
ZÁSADY A PRAVIDLA
Pokud při určitých okolnostech dojde k možnému či skutečnému
střetu zájmů, je nutné, aby to příslušní zaměstnanci oznámili.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty

Účetní záznamy
& vnitřní kontroly
[2.8]

DEFINICE
Společnost musí zajistit, aby její účetní oddělení a/nebo interní
a/nebo externí auditoři pozorně vykonávali své kontroly,
aby nedocházelo k zakrývání korupčního jednání v knihách,
záznamech a účtech.
ZÁSADY A PRAVIDLA
Osoby, které mají za úkol kontrolovat účetnictví (audity,
certifikace účtů), musejí být zvláště pozorné s ohledem na
pravdivost a pravost účtů.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Základní pravidla a jejich varianty
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Zavedení
[3.1] Školení
[3]

Zaměstnanci se musejí seznámit s tímto kodexem a zúčastnit
se školení, která organizuje společnost, čímž se zajistí jejich
bdělost v boji proti korupci. U nových zaměstnanců tyto kroky
probíhají od jejich nástupu do funkce.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Zavedení

Ohlašování postupů, které jsou
v rozporu s kodexem, a ochrana
osob, které tyto rozpory ohlašují
[3.2]

Každý zaměstnance může při dodržení postupu
stanoveného společností oznámit své pochybnosti a/nebo
položit své dotazy svým nadřízeným a/nebo příslušnému
pracovníkovi:
•
•
•

Pokud se ocitne v situaci hrozící korupcí;
Pokud v dobré víře dospěje k závěru, že došlo nebo možná
dojde k porušení kodexu;
Pokud odhalí, že někdo čelí postihu za to, že ohlásil
nevhodný postup v dobré víře.

Každý zaměstnanec, který by se v dobré víře a bez osobního
zainteresování, tj. v upřímném přesvědčení, že jeho ohlášení je
pravdivé, dozvěděl o porušení nebo hrozícím porušení kodexu
a ohlásil je nadřízeným nebo příslušnému pracovníkovi, bude
chráněn před jakýmikoli odvetnými opatřeními. Jeho totožnost
a ohlášené skutečnosti budou posuzovány s ohledem na
ochranu údajů v souladu s příslušnými předpisy.
Ačkoli chyba učiněná v dobré víře nepovede k žádnému
disciplinárnímu opatření, úmyslně nesprávná udání nebo udání
vedená úmyslem škodit, budou předmětem postihů.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Zavedení
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Výstražná opatření
v práci a ochrana osobních údajů
[3.3]

Zaměstnanci musejí být informováni o existenci tohoto opatření.
V souladu s předpisy z oblasti ochrany osobních údajů platnými
ve většině zemí, kde společnost působí, zejména pak na území
Evropské unie, může každá osoba v rámci systému pracovního
oznamování bez ohledu na to, zda výstražný signál vysílá nebo
zda je předmětem této výstrahy, uplatnit své právo na přístup k
údajům, které se jí týkají.
Dále může kdokoli požádat o opravu nebo odstranění osobních
údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné, neúplné, nejednoznačné
nebo zastaralé, a to s využitím totožných postupů.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Zavedení

17

Postihy v případě porušení
ustanovení tohoto kodexu
[3.4]

Nedodržování pravidel činí zaměstnance osobně odpovědnými
a vystavuje je postihům především trestněprávním2 v souladu
s platnými předpisy.
Společnost se zavazuje:
•
•
•
•

Posoudit všechna oznámení;
Pečlivě prošetřit všechna ohlášení;
Skutky objektivně a nestranně vyhodnotit;
Přijmout nápravná opatření a odpovídající disciplinární
postihy.

2
Mezinárodní zákony postihují stejným způsobem aktivní korupci (korumpující
osoby) i pasivní korupci (korumpované osoby).

Například ve Francii je maximální trestní sazba pro fyzické osoby 5 let odnětí
svobody a peněžitý trest 500 000 eur (s možností navýšení peněžitého trestu
až na dvojnásobek výnosu z trestné činnosti).

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Zavedení

18

Zavedení: Odpovědnost a
dohled
[3.5]

Každý zaměstnanec musí přispět k zavádění kodexu v rámci
odpovědnosti související s jeho pozicí.
Společnost vykonává pravidelné kontroly za účelem ověření
dodržování vhodnosti a zákonnosti postupů.
Řídicí orgány společnosti a/nebo skupiny pravidelně kontrolují
vývoj zavádění a kroky následující po ohlášeních.

Zásady protikorupčního chování Middlenext. Zavedení
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