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1.1 Dopis od ředitele
Vítejte v Kodexu obchodního chování společnosti CEVA („Kodex“). Toto je základní dokument naší kultury zde na
CEVA. Stanovuje etiku a hodnoty, podle kterých bude CEVA podnikat.

1.0 ÚVOD

Náš přístup k dodržování předpisů je jednoduchý. Každý je zodpovědný za zajištění souladu a etického chování
v rámci CEVA a v souvislosti s obchodem CEVA - proto vyžadujeme, aby všichni naši zaměstnanci a klíčové třetí
strany, kteří poskytují služby pro nás nebo naším jménem, aby si tento Kodex přečetli, porozuměli mu a
dodržovali ho. CEVA může zaujmout své místo v globální komunitě, přilákat ty správné talenty, splnit očekávání
našich zákazníků a nakonec být úspěšná v podnikání, pouze pokud se budeme držet standardů stanovených v
Kodexu.
Chci zdůraznit náš stálý postoj proti všem formám korupce a náš přístup k nulové toleranci vůči jakémukoli
porušení politiky. Naše zásady berou v úvahu všechny platné protikorupční zákony s povinným požadavkem
francouzského protikorupčního zákona Sapin II, protože CEVA je kontrolována ovládána francouzskou skupinou,
a také americkým zákonem o zahraničních korupčních praktikách a britským zákonem o úplatkářství.
Neočekáváme nic jiného než plné dodržování našeho Kodexu obchodního chování.
Naše podnikatelské prostředí a zákony se neustále mění. Je důležité, abyste pravidelně kontrolovali témata
obsažená v našem Kodexu a odkazovali na ně, když nastane situace, kdy budete potřebovat vedení nebo radu.
Pokyny stanovené v Kodexu jsou relevantní pro všechny pozice a role v CEVA a pro všechny osoby, se kterými
spolupracujeme.
Děkujeme za osobní zodpovědnost za naše hodnoty. Dodržováním Kodexu pomáháte společnosti CEVA získat
důvěru a respekt, který je nezbytný pro splnění našeho poslání a vize společnosti. Pokud máte jakékoli dotazy
ohledně obsahu Kodexu, obraťte se na naše oddělení Compliance & Ethic
(CEVA.Compliance@cevalogistics.com).

Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Co znamená CEVA
Trvalým poskytováním výjimečných služeb vytváříme hodnotu pro naše zákazníky

1.0 ÚVOD

Nadšení pro logistiku a podnikatelský duch prostupují vše, co děláme, napomáhají dosahování
skvělých výsledků a podporují naše ambice být v očích zákazníků špičkovými logistickými
profesionály. Integrita a respekt tvoří zásadní principy, které vkládáme do všech firemních
vztahů. Neustále se zaměřujeme na zajišťování výsledků pro zákazníky i investory.

Naše vize
Ve společnosti CEVA máme jasně definovanou podnikatelskou vizi: být nejprofesionálnějším nezávislým poskytovatelem logistiky.

Naše hodnoty
Vytváříme silný a integrovaný byznys, v jehož jádru stojí lidé, abychom se neustále mohli zaměřovat na dosažení své vize. K
dosažení cíle jsme vytvořili řadu hodnot, které nám pomáhají jednat tak, abychom kráčeli po cestě ke své vizi stát se
nejprofesionálnějším nezávislým poskytovatelem logistiky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jsme oddaní našim zákazníkům
Ceníme si lidí
Jsme energičtí a nadšení
Orientujeme se na výkon
Jsme úspěšní
Jsme agilní a reagujeme
Propagujeme a ceníme si rozmanitosti
Jsme mistři dodavatelských řetězců
Integrita a respekt jsou naší životní cestou
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2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA
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2.1 Lidská práva a důstojnost

2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA

Společnost CEVA je oddaná dodržování lidských práv na celosvětové úrovni. Etické podnikání a
respektování zaměstnanců, customers and stakeholders are fundamental core values which
CEVA consistently strives to achieve and maintain.
Program společnosti CEVA pro dodržování lidských práv, jenž je v souladu s platnými
zákonnými požadavky a celosvětovými inciativami na ochranu lidských práv, tvoří solidní
prostor, v němž může CEVA implementovat opatření proti nucené práci, obchodu s lidmi a
dalšími způsoby porušování lidských práv v rámci globálního dodavatelského řetězce. Pravidla
společnosti CEVA ohledně obchodu s lidmi řeší konkrétní témata týkající se tohoto důležitého
tématu.

Odkazy na pravidla:
Pravidla týkající se obchodu s lidmi
Postup pro hlášení na tísňovou linku

 V zemích, kde operujeme, MUSÍTE
dodržovat zákonné požadavky pro
minimální věk a dodržovat zákony týkající
se pracovní doby, mzdy a benefitů.
× NESMÍTE se zapojovat do žádné formy
otroctví, obchodu s lidmi, nucené práce a
dětské práce, podle platných zákonů a
mezinárodních principů.

2.2 Rovné příležitosti, rozmanitost a inkluze
 Rozhodnutí o přijetí zaměstnance MUSÍTE
dělat na základě dovedností, výkonu,
odhodlání, etického chování a dalších
kvalifikačních požadavků pro danou pozici.
 MUSÍTE propagovat a oceňovat
rozmanitost ve všech oblastech náboru,
zaměstnání, školení a propagace.
 MUSÍTE dodržovat platné zákony pro
svobodu shromažďování a kolektivní
vyjednávání.

Společnost CEVA je oddaná férovému najímání zaměstnanců a chování vůči zaměstnancům a
zaručuje, že všichni zaměstnanci mají stejnou příležitost se rozvíjet do svého nejvyššího
potenciálu. Chceme zachovat pracovní prostředí založené na zásluhách a inkluzivitě.
Máte-li podezření na diskriminaci, podívejte se na Postup pro hlášení na tísňovou linku,
kontaktujte oddělení lidských zdrojů nebo zavolejte na linku pro soulad s pravidly, abychom
mohli situaci prozkoumat.

× Nikdy NESMÍTE diskriminovat žádného
uchazeče o práci nebo zaměstnance
v žádné zákonem chráněné skupině.
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2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA

2.3 Vzájemný respekt a férové jednání
 Všechny činnosti MUSÍTE provádět
inkluzivním způsobem, kvůli různorodému
složení našich pracovních sil. Například
některým formám zábavy je vhodné se
vyhnout, jestliže do ní určité pracovníky
nelze zapojit.
× NESMÍTE se zapojovat do žádné formy
násilí, zastrašování nebo obtěžování na
pracovišti, včetně sexuálního obtěžování
a nevhodných sexuálních návrhů.

Společnost CEVA se snaží udržovat pracovní prostředí, které
umožní našim zaměstnancům naplnit svůj potenciál, a
podporuje kreativitu a produktivitu.
Se všemi našimi zaměstnanci musí být nakládáno s vážností
a respektem.

2.4 Ochrana zdraví a bezpečnost práce
Cílem společnosti CEVA je udržet zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Jsme
odhodlaní zajistit pracovní prostředí, které vyhoví všem platným zákonům a normám ve
sféře bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Firmu rovněž řídíme způsobem, který respektuje zdraví a bezpečnost našich zákazníků
a komunit, v nichž operujeme. Vždy bychom měli udržovat sami sebe, naše
spolupracovníky a naše komunity v bezpečí.
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 MUSÍTE okamžitě nahlásit svému nadřízenému nebo
místnímu personálu pro bezpečnost práce veškeré
incidenty nebo negativní situace týkající se ochrany
zdraví a bezpečnosti práce, včetně porouchaného
vybavení a nehod.

 Všechna zranění MUSÍTE nahlásit svému
nadřízenému.
 MUSÍTE nosit vhodné ochranné pomůcky,
předepsané pro vaši pracovní pozici.
× NESMÍTE nosit, uchovávat nebo uskladňovat střelné
zbraně v prostorách společnosti CEVA, pokud to
nepovolují místní zákony a není to náležitým
způsobem schváleno bezpečnostním oddělením
CEVA v souvislosti s velmi specifickým popisem
práce.

2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA

2.5 Ochrana životního prostředí
CEVA is committed to sustainability and to conducting our business
in a manner that respects the environment, which benefits our
customers, our communities, our people, and our planet. It is
ethically right and commercially smart. We should be mindful of the
effect our activities have on our environment and continuously be in
full compliance with the environmental laws and regulations
applicable to our business activities.

 MUSÍTE okamžitě nahlásit možná porušení
zákonů na ochranu životního prostředí,
norem a povolení.
× NESMÍTE dělat nic, co záměrně poškozuje
naše komunity nebo životní prostředí.

2.6 Drogy a alkohol
 MUSÍTE dodržovat všechny platné zákony a
regulace týkající se užívání a držení
alkoholu, ilegálních drog a kontrolovaných
substancí.
× NESMÍTE se zapojovat do užívání, prodeje,
distribuce nebo držení alkoholu,
nelegálních drog, ostatní ilegálních
substancí, nebo do nesprávného
používání kontrolovaných látek v práci,
v prostorách Společnosti nebo při práci
pro Společnost.

Ve společnosti CEVA platí pravidlo dodržování pracovního prostředí bez drog a alkoholu.
Užívání alkoholu a ilegálních drog může na pracovišti způsobit značná rizika v oblasti zdraví a
bezpečnosti práce. Ve výjimečných případech se smí alkohol podávat v kancelářích společnosti
CEVA nebo v jiných budovách, na základě předchozího schválení managementu.
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2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA

2.7 Majetek společnosti

Odkazy na pravidla:
Firemní pravidla CEVA

Společnost CEVA pečlivě hlídá správný způsob používání firemního majetku. Hrajete důležitou roli –
například dodržováním bezpečnostních zásad ve vašem závodě, nesdělováním hesel CEVA, tiskem pouze
skutečně potřebných materiálů, zabezpečením notebooku na cestách, dodržováním firemních pravidel CEVA
a ochranou duševního vlastnictví společnosti CEVA.
Musíme respektovat duševní vlastnictví ostatních osob i firem. Neměli bychom například používat důvěrný
seznam zákazníků, který s sebou přináší do společnosti CEVA nově přijatý zaměstnanec, nebo kopírovat
informace z autorsky chráněných obchodních materiálů nebo vědomě přepravovat padělané zboží.

Mezi majetek společnosti CEVA rovněž patří správný způsob využívání vašeho času. I když samozřejmě
ctíme přestávky během dne a povolujeme občasné osobní hovory, e-maily a další činnosti, váš čas v práci by
měl být časem pro firmu.
 MUSÍTE respektovat intelektuální vlastnictví
ostatních lidí a firem.
× NESMÍTE používat firemní vybavení, práci,
zásoby, vybavení nebo jiná aktiva či
majetek pro osobní či jiné nefiremní
účely, pokud to neschválí management.
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2.8 Interní informace

2.0 NAŠI LIDÉ A NAŠE KULTURA

 MUSÍTE opatrně nakládat s informacemi,
které se dozvíte.
× NESMÍTE obchodovat s cennými papíry na
základě materiálů či neveřejných nebo
interních informací, neboť bez ohledu na
to, jak se k informacím dostanete, je to
protizákonné a proti našim pravidlům!
× NESMÍTE používat tyto informace sami ani
je dát někomu jako „tip“, aby je mohl
použít.

Musíte vynaložit speciální péči vůči důvěrným informacím, k nimž se dostanete.
V rámci našich firemních činností se můžete seznámit s neveřejnými informacemi o podnikání,
provozu nebo cenných papírech společnosti CEVA, našich zákazníků či dodavatelů. Společnost
CEVA striktně zakazuje obchodování s cennými papíry na základě neveřejných informací
(„interních informací“). Více informací naleznete v Obchodních pravidlech společnosti CEVA.

2.9 Zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři
Společnost CEVA je odhodlaná dodržovat nejvyšší standardy kvality a
musíme trvale pracovat na zlepšování procesů k prospěchu našich
zákazníků. Naši zákazníci jsou na nás závislí, a proto chceme našim
zákazníkům dopomoci k úspěchu.
Naše činnost se řídí znalostmi globálních i lokálních požadavků našich
zákazníků i trhů. Zaměřujeme se na zákazníka a klademe na něj důraz ve
všech firemních procesech, projektech a jednáních.

 MUSÍTE uzavírat partnerství s takovými
firmami a jednotlivci, kteří splňují pravidla,
jež jsme pro naši společnost stanovili. Při
výběru obchodních partnerů chceme
pracovat s třetími stranami, které
provozují své podnikání jménem naší
společnosti s tím, že dodržují platné
zákony a normy a naše vysoké standardy
integrity, uvedené v našich Pravidlech
náležité péče o soulad s třetími stranami.
× NESMÍTE využívat služeb vysoce rizikových
třetích stran bez schválení oddělení pro
soulad a etiku.
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Policy Reference Links:
• CEVA Trading Policy
• Third Party Compliance Due
Diligence Policy

3.0 ŘÍZENÍ RIZIK TÝKAJÍCÍCH SE TŘETÍCH
STRAN A ZAHRANIČÍ
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3.0 ŘÍZENÍ RIZIK ZE STRANY TŘETÍCH STRAN A ZAHRANIČÍ

3.1 Antikorupční pravidla
 MUSÍTE dodržovat naše Protikorupční
pravidla a protikorupční zákony, které platí
pro náš byznys.
 Při vyhodnocování třetích stran MUSÍTE
dodržovat Pravidla náležité péče o soulad
s třetími stranami.
 Jste-li nebo byli- li jste ve vztahu
k určitému státnímu úředníkovi, MUSÍTE
kontaktovat oddělení pro soulad a etiku.
× NESMÍTE dávat, nabízet nebo přijímat
cokoli, co by se mohlo třeba jen jevit jako
nevhodné ovlivňování z naší strany nebo
ze strany někoho jiného.
× NESMÍTE poskytovat facilitační platby .
× NESMÍTE SE zapojovat do žádné formy
úplatkářství.

Společnost CEVA věří, že korupce poškozuje společnost a podkopává férový trh, který je pro
náš byznys klíčový.
CEVA zakazuje veškeré formy úplatků nebo korupce a bude dodržovat antikorupční zákony,
které platí pro naše podnikání, i mezinárodní principy, především Zákon Spojených států o
zahraničních korupčních praktikách (FCPA), Britský protikorupční zákon, iniciativu United
Nations Global Compact, protikorupční dohodu Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj a další platné protikorupční zákony a principy. Projděte si protikorupční pravidla
společnosti CEVA, kde najdete podrobnosti, jak předcházet korupci a úplatkům. Je důležité
nenabízet, neslibovat, nedávat, nepřijímat ani nevyjednávat o žádném druhu úplatků,
nevhodných plateb, protislužeb či čehokoliv hodnotného určeného pro nesprávné účely
(finanční či nefinanční povahy, přímo či nepřímo)
Společnost CEVA zakazuje facilitační platby s výjimkou situace, kdy je bezprostředně
ohroženo zdraví, bezpečnost či svoboda osob, pokud je platba ihned nahlášena a správně
zdokumentována jako výkupné.
Při hodnocení třetích stran, s nimiž obchodujeme, musíme dodržovat firemní procesy.
Chceme zajistit, že obchodujeme s firmami, které sdílejí hodnoty se společností CEVA.
CEVA musí ze zákona zajistit, že existují systémy a vhodné preventivní postupy, které
zabrání usnadňování daňových úniků třetím stranám. Projděte si Pravidla CEVA pro
prevenci daňových úniků, kde naleznete více podrobností včetně definicí, příkladů a
požadavků plynoucích z tohoto závazku.
Jestliže jste státní úřad nebo máte vazbu na
státní úřad, musíte dodržovat Pravidla pro soulad a etiku.
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Odkazy na pravidla:
Antikorupční pravidla
Pravidla náležité péče o soulad s třetími
stranami
Pravidla pro hlášení vztahů s úřady a
souvisejících služeb
Pravidla pro prevenci daňových úniků

3.0 ŘÍZENÍ RIZIK ZE STRANY TŘETÍCH STRAN A ZAHRANIČÍ

3.2 Dárky a zábava
 MUSÍTE se ucházet a přidělovat obchody
výhradně na základě přínosu pro
společnost CEVA a v jejím nejlepším
zájmu,
 MUSÍTE znát pravidla našich zákazníků a
dodavatelů ohledně dárků a zábavy,
abyste neporušovali jejich směrnice.
× NESMÍTE se nechat ovlivnit dárky, zábavou
nebo výhodami jakéhokoli druhu od
potenciálního či stávajícího zákazníka nebo
dodavatele.
× NESMÍTE dávat nebo přijímat nevhodné
dárky či zábavu.
× NESMÍTE žádat o dárky zákazníka,
dodavatele nebo kohokoli jiného pro sebe,
pro své přátele či svou rodinu.

Odkazy na pravidla:
Pokyny pro dárky a zábavu
Firemní pravidla CEVA
Pravidla pro finance a účetnictví

CEVA se uchází o zakázky a přiděluje obchody transparentně a
s ohledem na přínos pro společnost CEVA a v jejím nejlepším
zájmu. Je nutné předcházet byť i jen náznaku korupce (včetně
korupčních záměrů, neobjektivity, neoprávněných výhod, konfliktu
zájmů nebo protekce).

Pravidla CEVA pro dárky a zábavu podrobně popisují hranice a
schvalovací procesy pro dárky a zábavu.

3.3 Finanční záznamy
Účetní knihy, záznamy a účty společnosti CEVA musí být úplné, včasné a pravdivé a
přesně ukazovat naše aktiva, zodpovědnosti a transakce. Je to nezbytné k zajištění
poctivosti a transparentnosti, kvůli prevenci zpronevěr a k vytváření spolehlivých finančních
výkazů v souladu s platnými účetními principy a předpisy pro finanční výkaznictví.
Obchodní pravidla CEVA, pravidla pro finance účetnictví a další kontrolní mechanismy
podporují principy přesného účetnictví.
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 Všechny účetní knihy, záznamy a účty
MUSÍTE vést pravdivě a přesně vykázat
majetek, zodpovědnosti a transakce
společnosti CEVA.

× NESMÍTE se účastnit jakéhokoli falšování
účetních knih a záznamů (bilance, hlavní
účetní kniha, finanční výkazy atd.) nebo
jakkoli chybně interpretovat dokumenty
společnosti CEVA.
× NESMÍTE provádět transakce mimo
účetnictví nebo vést „účetnictví bokem“, to
je přísně zakázané.

3.0 ŘÍZENÍ RIZIK ZE STRANY TŘETÍCH STRAN A ZAHRANIČÍ

3.4 Konflikty zájmů
Je nezbytné, aby společnost CEVA pracovala bez konfliktů a všechna rozhodování probíhala v nejlepším zájmu firmy. Střet zájmů
může nastat v mnoha různých situacích, proto je musíme odhalovat, předcházet jim, hlásit je a řešit je.
 MUSÍTE dělat svou práci v nejlepším zájmu
společnosti CEVA a nezávisle na osobním
prospěchu.
 MUSÍTE ihned identifikovat, předcházet,
hlásit a řešit každý možný Střet zájmů
pomocí formuláře pro nahlášení střetu
zájmů.
× NESMÍTE se účastnit žádné činnosti, vztahu či
okolností, v nichž jsou vaše osobní zájmy
v konfliktu nebo se jeví být v konfliktu
s nejlepšími zájmy společnosti CEVA.

U všech problematických konfliktů je klíčem
transparentnost. Jestliže se objeví možný konflikt,
řekněte o tom svému nadřízenému nebo kontaktujte
právní oddělení nebo oddělní pro soulad a etiku a
vyplňte formulář pro nahlášení střetu zájmů,
abychom vám mohli pomoci se správně rozhodnout.
Umíme snadno vyřešit mnoho podobných situací,
pokud jsme otevření a chováme se čestně.

3.5 Státní zakázky
Ve společnosti CEVA jsme odhodláni přesně dodržovat zákony a normy pro státní zakázky,
když dodáváme služby státním institucím (přímo, jako primární smluvní dodavatel, nebo
nepřímo jako subdodavatel). Stejně jako u jiných ustanovení našeho Kodexu, i v případě
smluv se státem jsou mimořádně důležité čestnost, přesnost a transparentnost. Podnikání,
které přímo či nepřímo zahrnuje státní zakázky, vyžaduje, aby společnost CEVA znala přísné
požadavky a postihy (včetně trestního stíhání), které jsou vyšší nebo odlišné od běžných
obchodních smluv. Existují striktní omezení pro zábavu se státními úředníky a soukromými
smluvními stranami. Podrobnosti naleznete v Pravidlech společnosti CEVA pro státní
zakázky.
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 Jestliže pracujete se státními zakázkami,
MUSÍTE plně porozumět a dodržovat
Pravidla společnosti CEVA pro státní
zakázky a platné zákony a regulace.
× NESMÍTE poskytovat dárky či zábavu
žádným státním úředníkům našim
smluvním partnerům či dodavatelům bez
předchozího schválení.

Odkazy na pravidla:
Formulář pro nahlášení o střetu
zájmů
Pravidla proti praní špinavých peněz

3.0 ŘÍZENÍ RIZIK ZE STRANY TŘETÍCH STRAN A ZAHRANIČÍ

3.6 Politické a dobročinné aktivity
CEVA se ve svém podnikání vyhýbá nevhodným
politickým aktivitám či prohlášením, které by mohly
poškodit nejlepší zájmy společnosti. Obecně platí, že
společnost se do politických událostí nezapojuje.
Obchodní pravidla CEVA vyžadují pro veškeré politické
příspěvky schválení správní rady.
Podporujeme komunity, v nichž pracujeme. Obchodní
pravidla CEVA obsahují informace, jak získat schválení
pro příspěvky na dobročinné účely.

 MUSÍTE striktně dodržovat veškeré finanční,
etické a ostatní zákony ohledně politické
činnosti, včetně lobbyingu.
 MUSÍTE chápat a respektovat různé kultury
a problémy komunit v místech, kde
pracujeme.
× NESMÍTE se zapojovat do žádných
politických či charitativních aktivit jménem
společnosti CEVA bez předchozího
schválení.

3.7 Import a export
 MUSÍTE striktně dodržovat všechny
platné zákony pro import a export,
sankce a Pravidla CEVA pro globální
obchod.
 MUSÍTE dodržovat veškerou platnou
legislativu ohledně antibojkotu.
× NESMÍTE usnadňovat nebo přímo
uskutečňovat obchody se zakázanými
stranami nebo se zeměmi
podléhajícími totálnímu embargu.

Společnost CEVA a její zaměstnanci musí dodržovat platné obchodní regulace, včetně importních
omezení, řízení exportu, sankcí, embarg a amerických zákonů ohledně antibojkotu. Sankce a
obchodní pravidla platí napříč činnostmi společnosti CEVA, včetně řízení nákladů, smluvní logistiky,
4PL, rozvoje byznysu a financí. Nedodržení obchodních pravidel a sankcí může vystavit společnost
CEVA a její zaměstnance velkým postihům a trestní zodpovědnosti. Pravidla CEVA zakazují
jakékoli obchodování se zeměmi podléhajícími komplexním sankcím bez specifického povolení a
schválení ze strany oddělení pro soulad a etiku. Politikou společnosti Ceva je nepodnikat žádné
obchodní aktivity v Iránu, Kubě, Severní Korei a Sírii.
Oddělení pro soulad a etiku dohlíží na dodržování pravidel obchodování a implementovalo interní
kontroly, pravidla a nástroje pro soulad, které zajišťují, že společnost CEVA dodržuje obchodní
pravidla všude tam, kde operuje. Intranetové stránky Import a export obsahují zdrojové informace,
jak dodržet obchodní zákony.
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Odkazy na pravidla:
Firemní pravidla CEVA
Pravidla pro státní zakázky

3.0 ŘÍZENÍ RIZIK ZE STRANY TŘETÍCH STRAN A ZAHRANIČÍ

3.8 Antimonopolní pravidla a férová soutěž
Společnost CEVA je oddaná svobodě podnikání a férové soutěži. Všechny ceny a
příplatky stanovujeme nezávisle na základě naší vlastní analýzy, informací od zákazníků a
veřejně dostupných informací. Všichni musíme předcházet jakémukoli chování, u kterého
by mohl vzniknout dojem, že porušuje Antimonopolní pravidla CEVA a pravidla pro férovou
soutěž či antimonopolní zákony a zákony pro konkurenci.
Pravidla a postupy CEVA pro obchodní asociace nastiňují postup
při účasti v obchodu, odvětví a profesionálních organizacích,
abychom byli v souladu s našimi vlastními antimonopolními
závazky.

 MUSÍTE se ucházet, přidělovat a realizovat
zakázky výhradně na základě přínosu a
otevřené soutěže.
 MUSÍTE dodržovat Antimonopolní pravidla
CEVA a férovou soutěž i všechny
antimonopolní zákony a pravidla pro
konkurenci.
 Než začnete zastupovat společnost CEVA a
zapojíte se do nějakého obchodu, odvětví nebo
profesionální organizace, MUSÍTE získat
souhlas společnosti CEVA.

× NESMÍTE diskutovat o cenách, nabídkách,

Kromě férového a nezávislého ucházení se o zakázky přiděluje společnost CEVA své
vlastní zakázky férově a nezávisle. Budeme najímat třetí strany pouze na základě
férového hodnocení bez ohledu na vazby které my nebo naši zaměstnanci s nimi
můžeme mít.

ziscích, rozmístění zákazníků či teritorií nebo o
jiných prodejních podmínkách s konkurencí a
nikdy se nesmíte na těchto věcech
s konkurencí domlouvat.
× NESMÍTE se účastnit bojkotů nebo dohod o
bojkotování s určitými lidmi, subjekty či
zeměmi.
× NESMÍTE dělat rozhodnutí o tom, s kým bude
CEVA obchodovat, na základě osobních vazeb.

3.9 Pravidla proti praní špinavých peněz
 MUSÍTE znát své zákazníky a dodavatele a
zajistit tak, že nebudeme součástí žádné
nelegální činnosti (vědomě či nevědomě).
 MUSÍTE vnímat zvláštní či bizarní chování,
které může být známkou nelegální
činnosti, a nahlásit své podezření
nadřízenému nebo oddělení pro soulad a
etiku.

To Aby nemohlo dojít ke zneužití společnosti CEVA při praní peněz pro nelegální činnost,
je zásadní, abychom věděli, s kým spolupracujeme (naši zákazníci a dodavatelé).
Dávejte pozor na podezřelé aktivity, například hotovostní transakce, neznámé subjekty,
požadavky o neobvykle platby nebo převody peněz.

× NESMÍTE se účastnit žádné formy praní
peněz.
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Policy Reference Links:
• Antitrust and Competition Law
Policy
• Trade Association Policies &
Procedures
• Anti-Money Laundering Policy

4.0 ŘÍZENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍCH RIZIK
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3.0 ŘÍZENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍCH RIZIK

4.1 Ochrana osobních údajů
 MUSÍTE dodržovat naše Pravidla pro
ochranu osobních údajů a všechny platné
zákony o ochraně osobních údajů.
 MUSÍTE respektovat soukromí našich
kolegů.

Společnost CEVA bere vážně ochranu soukromí našich zaměstnanců a všech jejich zákonem
chráněných osobních informací (včetně ochrany informací o zdravotním stavu, osobních
identifikačních údajů a dalších osobních a soukromých informací v držení Společnosti). Patří
sem rovněž osobní a důvěrné údaje jiných lidí, které můžeme znát v rámci firemní činnosti.
Více informací naleznete v Pravidlech CEVA pro ochranu osobních údajů.

4.2 Správa záznamů
Záznamy a informace společnosti CEVA
představují firemní majetek a je třeba s nimi
podle toho nakládat. Měli byste znát Pravidla pro
celkové záznamy a správu informací (TRIM) a
související Plán uchovávání záznamů, abyste
věděli, jak identifikovat, klasifikovat, spravovat a
likvidovat záznamy a informace společnosti
CEVA.
V případě právních kroků nebo vyšetřování může právní oddělení vydat Žádost o ochranu
dokumentace (DPN). Pravidla CEVA pro DPN vyžadují, aby se všechny záznamy a
informace uvedené v DPN uchovaly, dokud právní oddělení neposkytne další instrukce.
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 MUSÍTE uchovávat záznamy a informace
v papírové nebo elektronické podobě po
předepsanou dobu na základě Pravidel
pro celkové záznamy a správu informací
(TRIM).
× NESMÍTE mazat záznamy a informace, které
souvisejí s probíhajícími spory nebo
vyšetřováním, pokud jste obdrželi Žádost
o ochranu dokumentace (DPN).

Odkazy na pravidla:
Pravidla pro ochranu osobních údajů
Pravidla pro celkové záznamy a
správu informací (TRIM)
Pravidla pro Žádost o ochranu
dokumentace (DPN)

3.0 ŘÍZENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍCH RIZIK

4.3 Komunikace

Odkazy na pravidla:
Pravidla pro sociální média
Pravidla informační bezpečnosti
Návod na vztahy s médii
Pravidla prodejce

Sociální média
Společnost CEVA povoluje vhodné, zodpovědné, na firmu orientované použití sociálních médií k vylepšení naší interakce a komunikace
se zákazníky, kolegy, dodavateli, vedením firmy, médii a jinými. Vkládání informací týkajících se společnosti CEVA na sociální média je
omezeno na personál schválený oddělením marketingu a komunikace podle Pravidel CEVA pro sociální média.

Elektronická komunikace
Veškerá vaše elektronická komunikace a všechny informace ohledně podnikání firmy jsou
majetkem společnosti CEVA a podléhají její kontrole. Na základě Pravidel CEVA pro
informační bezpečnost by zaměstnanci neměli očekávat soukromí, když používají systémy
nebo zařízení CEVA. CEVA má právo sledovat a prohlížet elektronickou komunikaci,
počítače, vybavení a systémy v souladu s platnými zákony. Zodpovědné, občasné použití pro
osobní účely je akceptovatelné, ale mělo by se obecně vyskytovat zřídka, mimo pracovní
dobu, je-li možno, a nesmí snižovat vaši zodpovědnost a produktivitu.

Externí komunikace

 Pokud používáte sociální média oficiálně
pro společnost CEVA, MUSÍTE nejprve
získat souhlas a používat zdravý úsudek.
 S dotazy MUSÍTE kontaktovat vhodné
oddělení.
× Pokud používáte sociální média soukromě,
NESMÍTE prezentovat své příspěvky,
komentáře, postoje či domněnky jako
názory společnosti CEVA.
× NESMÍTE odhalit neveřejné informace
k prospěchu kohokoli jiného než
Společnosti.

Pouze pověření pracovníci CEVA smějí reagovat na externí dotazy mimo běžný provoz firmy. Veškeré kontakty ze strany státu,
investorů, analytiků, médií a veřejností musí odpovídat našim pravidlům a pokynům pro komunikaci (například Manuál pro vztahy s médii
a Pravidla prodejce).
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1.0 INTRODUCTION
5.0 VAŠE ODPOVĚDNOST
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5.1 Vaše individuální odpovědnost
Zaměstnanci musí:
•
•
•
•
•
•
•

Chápat Kodex a rizika, která mohou existovat pro jejich funkci
Vyhledat pomoc ze strany manažera nebo oddělení pro soulad a etiku, jestliže jsou určité pasáže Kodexu nejasné
Absolvovat každoroční školení v oblasti souladu s předpisy
Zajistit, že třetí strany , s nimiž spolupracujete, náš Kodex znají a dodržují jej
Neprodleně nahlásit porušení nebo podezření na porušení pravidel (viz část 5.3)
Nahlásit jakoukoli formu odplaty (přímou či nepřímou) vůči jakékoli osobě, která v dobré víře nahlásí událost v rozporu s pravidly, odmítne
účast nebo oslabí jakoukoli aktivitu, u níž má dle svého úsudku důvodné podezření, že jde zvýšené riziko úplatkářství, jež organizace
nevyřešila
Plně, avšak důvěrným způsobem, spolupracovat na firemním úsilí o vyšetření a nápravu problému v oblasti souladu s pravidly

5.2 Zodpovědnost manažera
Manažeři musí:
•
•
•
•
•
•

Chápat Kodex a rizika, která mohou existovat pro jejich funkci i jejich pracovníky
Zajistit, že oni i jejich pracovníci absolvují každoroční školení ohledně souladu s pravidly a znají Kodex
Neprodleně nahlásit porušení nebo podezření na porušení pravidel a povzbuzovat své pracovníky, aby jednali stejně
Nahlásit jakoukoli formu odplaty (přímou či nepřímou) vůči jakékoli osobě, která v dobré víře nahlásí událost v rozporu s pravidly, odmítne
účast nebo oslabí jakoukoli aktivitu, u níž má dle svého úsudku důvodné podezření, že jde zvýšené riziko úplatkářství, jež organizace
nevyřešila
Plně, avšak důvěrným způsobem, spolupracovat na firemním úsilí o vyšetření a nápravu problému v oblasti souladu s pravidly
Dostanete-li hlášení o porušení nebo podezření na porušení pravidel, předejte je oddělení pro soulad a etiku; manažeři by neměli podezření
vyšetřovat sami
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5.3

nformovat: Jak nahlásit

Existuje mnoho způsobů, jak nahlásit porušení nebo podezření na porušení Kodexu. Zvolte si metodu, která vám
nejvíce vyhovuje:
•

•
•
•
•

Řekněte o záležitosti svému nadřízenému, pokud není do nesprávného jednání zapojen a tento způsob
nahlášení vám vyhovuje. Nebo informujte jiného člena managementu, pokud se domníváte, že jde o
efektivnější způsob.
Pokud nechcete hovořit se svým nadřízeným, požádejte o pomoc právní oddělení nebo HR.
Rovněž můžete přímo kontaktovat oddělení pro soulad a etiku prostřednictvím této e-mailové adresy:
CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
Horká linka pro soulad s pravidly, kterou spravuje jiná firma, je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a
ve většině zemí má číslo 888-723-2453. Projděte si telefonní čísla na horkou linku pro soulad s pravidly, kde
získáte více podrobností o číslech a další specifická čísla pro vaši zemi.
Jestliže chcete raději nahlásit problém po internetu, nabízíme rovněž webovou metodu nahlášení.

Jestliže nahlašujete porušení nebo podezření na porušení pravidel, buďte přesní a držte se faktů. Zkuste předat
co nejvíce informací (kdo, co, jak, kdy, kde atd.).
Společnost CEVA v žádném případě netoleruje kohokoli, kdo se mstí (přímo nebo nepřímo) nebo
podniká protiopatření proti komukoli, kdo nahlásí potenciální porušení pravidel, odmítne účast
nebo oslabí jakoukoli aktivitu, u níž má dle svého úsudku důvodné podezření, že jde zvýšené
riziko úplatkářství, jež organizace nevyřešila.

 Porušení nebo podezření na porušení
zákona či Kodexu MUSÍTE nahlásit svému
manažerovi, oddělení pro soulad a etiku či
na horkou linku pro soulad s pravidly.
× NESMÍTE se mstít nikomu, kdo nahlásí
porušení nebo podezření na porušení
pravidel.

CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
888-723-2453
web-based reporting
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Odkazy na pravidla:
Telefonní čísla na horkou linku
pro soulad s pravidly

5.4 Co se stane, když nahlásíte

Odkazy na pravidla:
Postup pro hlášení na tísňovou
linku

Důvěrnost
Vaše hlášení a vyšetřování bude uchováváno jako důvěrné, bude-li to v rozumné míře možné. Chcete-li zůstat v anonymitě, můžete tak učinit.

Vyšetřování
Hlášení se přiřadí vhodné osobě, která je prošetří. Nevyšetřujte problémy na vlastní pěst. CEVA má komisi pro firemní chování, která rovněž
pravidelně kontroluje jednotlivé případy a předané situace.

Nápravné opatření
Po skončení šetření se rovněž stanoví vhodné nápravné opatření.

Sledování
Své hlášení můžete sledovat pomocí osobního sledovacího čísla, které dostanete při nahlášení, nebo můžete znovu zavolat na horkou linku pro
soulad s pravidly.

Více informací získáte v Postupu pro hlášení na horkou linku.
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6.0 ZÁVĚR
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6.1 Poznámky
V tak složitém odvětví podnikání nemůže žádný kodex vyřešit vše, co musíme dodržovat. Náš kodex
představuje pokyny a základní normy, které máme pro veškeré obchodní jednání. Naše Firemní pravidla CEVA
a další uváděná pravidla obsahují další podrobnosti, které kodex doplňuji.

6.0 ZÁVĚR

Také místní nebo s firmou související pravidla mohou poskytnout dodatečné, přísnější nebo podrobnější pokyny a standardy, ale nesmějí být
v protikladu nebo mírnější než kodex, pokud to neschválí oddělení pro soulad a etiku.
V celém kodexu znamenají výrazy „CEVA“, „Korporace“ a „Společnost“ CEVA Holdings LLC, její dceřiné firmy a společné podniky. Kodex je
dostupný v několika jazycích na našich stránkách: www.cevalogistics.com. Dojde-li k nesrovnalostem mezi přeloženou verzí a anglickou verzí,
platí anglická verze.
Společnost CEVA chce tento kodex aplikovat ve všech zemích, v nichž podniká, v plném rozsahu místních platných zákonů.
Za přijetí kodexu, informovanost a uplatňování kodexu zodpovídá představenstvo a správní rada společnosti CEVA.
Kodex na stránkách www.cevalogistics.com představuje oficiální verzi. U žádné tištěné verze se nesmíte spoléhat, že jde o oficiální verzi. kodex
nezakládá žádná smluvní ani jiná práva (výslovná či implicitní) a nejde o pracovní smlouvu ani dohodu žádného druhu.
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6.2 Glosář


Zákony proti bojkotu: Zákony, které společnosti CEVA zakazují účastnit se bojkotů. CEVA nesmí souhlasit ani předávat dál podmínky či požadavky na bojkot.



Protikorupční zákony: Protikorupční zákony zahrnují především zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) v USA, britský zákon úplatkářství, mezinárodní principy, které dodržujeme, například iniciativa
Organizace spojených národů s názvem Global Compact, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), antikorupční úmluva a další platné protikorupční zákony.



Úplatek: Nabízení, slibování, předávání, přijímání nebo žádost o neoprávněnou výhodu jakékoli hodnoty (finanční i nefinanční povahy), přímou nebo nepřímou, bez ohledu na lokalitu, s porušením platných zákonů,
např. pobídka či odměna pro osobu, která jedná nebo se vyhýbá určitému jednání v souvislosti s plněním svých povinností.



Střet zájmů: Jde o jakoukoli činnost, vztah nebo okolnost, interní či externí, v níž naše osobní nebo jiné firemní zájmy kolidují nebo se jeví jako kolidující, se zájmy společnosti CEVA.



Disciplinární opatření: Disciplinární opatření může zahrnovat písemné a ústní varování, finanční postih, suspendování a úplné ukončení pracovního poměru v souladu s platnými zákony. Kromě disciplinárního
opatření můžeme určité nesprávné jednání oznámit příslušných státním nebo regulačním úřadům kvůli občanskému nebo trestnímu stíhání nebo kvůli právním úkonům pro náhradu ztrát nebo škod způsobených
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nesprávným jednáním.


Elektronická komunikace: Elektronická komunikace zahrnuje e-maily, zprávy z nástrojů pro instant messaging, textové zprávy, internetovou činnost, telefonáty, ostatní zařízení a ostatní elektronická data a
informace ve firemních počítačích, zařízení a systémech.



Zaměstnanec: Pojem zahrnuje všechny zaměstnance, na plný úvazek, na částečný úvazek, se smlouvou na dobu určitou i neurčitou i v zácviku.



Vyděračská platba: Nastává, když jsou z někoho vymáhány finanční prostředky pomocí skutečného nebo domnělého ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo svobody.



Facilitační platby: Název, který se někdy používá pro ilegální nebo neoficiální platby výměnou za služby, které má plátce ze zákona právo získat i bez podobných plateb. Obvykle jde o relativně malé částky
státním úředníkům nebo osobám zastávajícím zodpovědnou funkci, ve snaze zajistit nebo urychlit realizaci rutinní nebo nezbytné činnosti, například vydání víza, pracovního povolení, celního prohlášení nebo
instalace telefonu.



Falšování účetních knih a záznamů: Mezi příklady patří zavádějící transakce, ukrývání prostředků nebo účtů, hlášení transakcí ve špatném časovém období nebo jiné falešné či zavádějící informace.



Státní úřady: Státní úřady zahrnují úředníky nebo zaměstnance státních úřadů, agentury či pomocné organizace, celní úředníky, kandidáty na politické funkce, představitele veřejných mezinárodních organizací
(např. Červený kříž nebo Světová banka), firmu najatou ke kontrole a akceptování nabídek pro určitý úřad, agenturu nebo pomocnou organizaci; a společnost, která slouží jak primární dodavatel nebo subdodavatel
státnímu úřadu, agentuře nebo pomocné organizaci.



Intelektuální vlastnictví: Intelektuální vlastnictví zahrnuje mnoho různých věcí, například patenty, obchodní známky, autorská práva, obchodní tajemství, podnikatelské plány, technická data, finanční data,
provozní data, seznamy zákazníků a informace o nich, osobní data zaměstnanců a další důvěrné nebo soukromé informace o podnikání, provozu a plánech společnosti CEVA. Nesmíme odhalit žádné informace,
které nejsou veřejně známé, pro osobní prospěch nebo obohacení kohokoli jiného než Společnosti.



Zákonem chráněná skupina: Zákonem chráněná skupina osob se vyznačuje charakteristikou, na kterou je zakázáno se zaměřovat s diskriminačním cílem – například kvůli rase, barvě kůže, vyznání, zemi původu,
věku, pohlaví, těhotenství, občanství, rodinnému stavu, invaliditě nebo statutu veterána.



Materiál: Informace je materiál, pokud ji investor považuje za důležitou při rozhodování, zdali koupit, prodat nebo držet cenné papíry.



Praní peněz: Provádění finančních a obchodních transakcí s penězi či majetkem získanými trestnou činností tak, aby se zdroj těchto prostředků jevil jako legitimní.



Odplata: Nesprávné chování vůči někomu, kdo vás zranil nebo s vámi špatně zacházel, pomsta vůči někomu.



Sankce: Zákony, které zakazují obchodovat nebo provádět transakce s určitými zeměmi, organizacemi nebo osobami. Sankce mohou být specifické vůči zemi původu, zemi konečného určení nebo jurisdikci, skrze
niž zboží mimo jiné prochází.



Třetí strany: Partneři, jimiž jsou dodavatelé, prodejci, subdodavatelé, konzultanti, podniky se společnou majetkovou účastí, zástupci a agenti.
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6.3 Prohlášení
Podle platného zákona a v jeho plném rozsahu tímto potvrzuji, že:
• jsem obdržel, přečetl, pochopil a budu dodržovat kodex společnosti CEVA pro obchodní chování;
• chápu, že porušení kodexu nebo jiných pravidel společnosti CEVA může vést k disciplinárnímu opatření, včetně případného ukončení
pracovního poměru; a
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• souhlasím, že ihned nahlásím jakékoli podezření nebo zjevné porušení kodexu, ostatních pravidel CEVA, platných zákonů či norem a jakýkoli
skutečný (nebo zjevný) střet zájmů.

Jméno:

______________________________________________

Titul:

______________________________________________

Podpis:

______________________________________________

Datum:

______________________________________________

Lokalita CEVA:

______________________________________________

Pokud podepisujete prohlášení ručně, předejte tuto stránku svému místnímu pracovníkovi HR, který ji založí do vašeho osobního spisu.
Číslo revize 20170501
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6.4 Pouze pro zaměstnance
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Odkazy na podpůrná pravidla CEVA


Antikorupční pravidla *

•

Pravidla pro globální obchod



Pravidla proti praní špinavých peněz

•

Pravidla společnosti CEVA pro státní zakázky



Zákonná antimonopolní pravidla a férová soutěž

•

Postup pro hlášení na tísňovou linku



Pravidla a postupy CEVA pro antibojkot

•

Pravidla týkající se obchodu s lidmi



Firemní pravidla CEVA

•

Pravidla informační bezpečnosti



Obchodní pravidla CEVA

•

Návod na vztahy s médii



Telefonní čísla na horkou linku pro soulad s pravidly

•

Pravidla pro prevenci daňových úniků



Formulář pro nahlášení o střetu zájmů

•

Pravidla pro hlášení vztahů s úřady a souvisejících služeb



Pravidla pro ochranu osobních údajů

•

Pravidla pro sociální média



Pravidla pro Žádost o ochranu dokumentace (DPN)

•

Pravidla náležité péče o soulad s třetími stranami



Pravidla pro finance a účetnictví

•

Pravidla pro celkové záznamy a správu informací (TRIM)



Pokyny pro dárky a zábavu

•

Pravidla a postupy pro obchodní asociace

•

Pravidla prodejce

*Dostupné mimo síť CEVA
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YOU MUST…
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

dodržovat zákonné požadavky na minimální věk
pracovníka v zemích, kde působíme, stejně jako
dodržovat zákonnou pracovní dobu, mzdu a benefity.
rozhodovat o pracovních místech na základě
dovedností, výkonu, odhodlání, etického chování a
dalších kvalifikačních požadavků na danou práci.
podporovat a oceňovat diverzitu ve všech oblastech
náboru, zaměstnání, výcviku a kariérního postupu.
dodržovat platné zákony ohledně svobody
shromažďování a kolektivního vyjednávání.
realizovat všechny činnosti inkluzivním způsobem,
kvůli rozmanité povaze našich pracovních sil.
Například některým formám zábavy je vhodné se
vyhnout, jestliže do ní určité pracovníky nelze zapojit.
bezprostředně nahlásit veškeré nehody či podmínky
ohrožující zdraví osob či bezpečnost práce, včetně
porouchaného zařízení nebo strojů a nehod, svému
nadřízenému nebo místnímu bezpečnostnímu
pracovníkovi.
nahlásit všechny nehody nadřízenému.
nosit odpovídající ochranné pomůcky, podle definice
dané vaší pracovní pozicí.
okamžitě nahlásit možná porušení zákonů na ochranu
životního prostředí, norem a povolení.
dodržovat všechny platné zákony a regulace týkající se
užívání a držení alkoholu, ilegálních drog a
kontrolovaných substancí.
respektovat intelektuální vlastnictví jiných lidí a
společností.
dbát na tok jak nakládáte s informacemi, s nimiž
pracujete.
uzavírat partnerství se subjekty a lidmi, kteří splňují
standardy nastavené v naší Společnosti. Při výběru
obchodních partnerů chceme pracovat s třetími
stranami, které provozují své podnikání jménem naší
společnosti s tím, že dodržují platné zákony a normy a
naše vysoké standardy integrity, uvedené v našich
Pravidlech náležité péče o soulad s třetími stranami.
dodržovat naše protikorupční pravidla a protikorupční
zákony, které pro naše podnikání platí.
dodržovat Pravidla náležité péče o soulad s třetími
stranami při vyhodnocování třetích stran.
kontaktovat oddělení pro soulad a etiku, jestliže jste
byli nebo v současnosti jste ve vztahu k nějakému
státnímu úředníkovi.
znát pravidla našich zákazníků a dodavatelů ohledně
dárků a zábavy, abyste neporušovali jejich směrnice.
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YOU MUST NOT…
• se zapojovat do žádné formy otroctví, obchodu s lidmi,
nucené práce a dětské práce, podle platných zákonů a
mezinárodních principů.
• diskriminovat žádného uchazeče o práci nebo zaměstnance
v žádné zákonem chráněné skupině.
• se zapojovat do žádné formy násilí, zastrašování nebo
obtěžování na pracovišti, včetně sexuálního obtěžování a
nevhodných sexuálních návrhů.
• nosit, uchovávat nebo uskladňovat střelné zbraně
v prostorách společnosti CEVA, pokud to nepovolují místní
zákony a není to náležitým způsobem schváleno
bezpečnostním oddělením CEVA v souvislosti s velmi
specifickým popisem práce.
• dělat nic, co záměrně poškozuje naše komunity nebo životní
prostředí.
• se zapojovat do užívání, prodeje, distribuce nebo držení
alkoholu, nelegálních drog, ostatní ilegálních substancí, nebo
do nesprávného používání kontrolovaných látek v práci,
v prostorách Společnosti nebo při práci pro Společnost.
• používat firemní vybavení, práci, zásoby, vybavení nebo jiná
aktiva či majetek pro osobní či jiné nefiremní účely, pokud to
neschválí management.
• obchodovat s cennými papíry na základě materiálů či
neveřejných nebo interních informací, neboť bez ohledu na
to, jak se k informacím dostanete, je to protizákonné a proti
našim pravidlům!
• používat tyto informace sami ani je dát někomu jako „tip“, aby
je mohl použít.
• využívat služeb vysoce rizikových třetích stran bez schválení
oddělení pro soulad a etiku.
• dávat, nabízet nebo přijímat cokoli, co by se mohlo třeba jen
jevit jako nevhodné ovlivňování z naší strany či ze strany
někoho jiného.
• poskytovat facilitační platby.
• zapojovat se do jakékoli formy úplatkářství.
• se nechat ovlivnit dárky, zábavou nebo výhodami jakéhokoli
druhu od potenciálního i stávajícího zákazníka nebo
dodavatele.
• dávat nebo přijímat nevhodné dárky či zábavu.
• žádat o dárky zákazníka, dodavatele nebo kohokoli jiného
pro sebe, pro své přátele či svou rodinu.
• se účastnit jakéhokoli falšování účetních knih a záznamů
(bilance, hlavní účetní kniha, finanční výkazy atd.) nebo
jakkoli chybně interpretovat dokumenty společnosti CEVA.

• ucházet se o zakázky a přidělovat obchody výhradně na
základě přínosu pro společnost CEVA a v jejím nejlepším
zájmu.
• vést veškeré zápisy do účetních knih, záznamy a účty
poctivě a přesně vykazovat aktiva, zodpovědnost a
transakce společnosti CEVA.
• odvádět svou práci v nejlepším zájmu společnosti CEVA a
bez osobních úmyslů.
• identifikovat, předcházet, nahlásit a ihned řešit veškeré
možné konflikty zájmů pomocí Formuláře pro nahlášení o
konfliktu zájmů.
• znát své zákazníky a dodavatele a zajistit tak, že
nebudeme součástí žádné nelegální činnosti (vědomě či
nevědomě).
• vnímat zvláštní či bizarní chování, které může být
známkou nelegální činnosti, a nahlásit své podezření
nadřízenému nebo oddělení pro soulad a etiku.
• striktně dodržovat veškeré finanční, etické a ostatní
zákony ohledně politické činnosti, včetně lobbyingu.
• chápat a respektovat různé kultury a problémy komunit
v místech, kde pracujeme.
• plně porozumět a dodržovat Pravidla společnosti CEVA
pro státní zakázky a platné zákony a regulace, pokud
pracujete na státních zakázkách.
• ucházet se, přidělovat a realizovat zakázky výhradně na
základě přínosu a otevřené soutěže.
• dodržovat Antimonopolní pravidla CEVA a pravidla pro
férovou soutěž i všechny antimonopolní zákony a zákony
ohledně hospodářské soutěže.
• získat souhlas k účasti v obchodu, odvětví nebo
profesionální organizaci, než začnete společnost CEVA
zastupovat.
• striktně dodržovat všechny platné zákony pro import a
export, sankce a Pravidla CEVA pro globální obchod.
• dodržovat platné zákony proti bojkotu.
• dodržovat naše Pravidla pro ochranu osobních údajů a
všechny platné zákony o ochraně osobních údajů.
• respektovat soukromí svých kolegů.
• uchovávat záznamy a informace v papírové nebo
elektronické podobě po předepsanou dobu na základě
Pravidel pro celkové záznamy a správu informací (TRIM).
• nejprve získat souhlas, pokud používáte sociální média
oficiálně pro společnost CEVA, a používat zdravý úsudek.
• v případě dotazů kontaktovat vhodné oddělení.
• nahlásit porušení nebo podezření na porušení zákona či
kodexu svému manažerovi, oddělení pro soulad a etiku či
na horkou linku pro soulad s pravidly.

30

• provádět transakce mimo účetnictví nebo vést
„účetnictví bokem“, to je přísně zakázané
• se účastnit žádné činnosti, vztahu či okolností, v nichž
jsou vaše osobní zájmy v konfliktu nebo se jeví být
v konfliktu s nejlepšími zájmy společnosti CEVA
• se účastnit jakékoli formy praní peněz.
• se zapojovat do žádných politických či charitativních
aktivit jménem společnosti CEVA bez předchozího
schválení.
• poskytovat dárky či zábavu žádným státním
úředníkům, našim smluvním partnerům či dodavatelům
bez předchozího schválení.
• diskutovat o cenách, nabídkách, ziscích, rozmístění
zákazníků či teritorií nebo o jiných prodejních
podmínkách s konkurencí a nikdy se nesmíte na
těchto věcech s konkurencí domlouvat.
• se účastnit bojkotů nebo dohod o bojkotování
s určitými lidmi, subjekty či zeměmi.
• dělat rozhodnutí o tom, s kým bude CEVA
obchodovat, na základě osobních vazeb.
• usnadňovat nebo přímo uskutečňovat obchody se
zakázanými stranami nebo se zeměmi podléhajícími
totálnímu embargu.
• mazat záznamy a informace, které souvisejí
s probíhajícími spory nebo vyšetřováním, pokud jste
obdrželi Žádost o ochranu dokumentace (DPN).
• prezentovat své příspěvky, komentáře, postoje či
domněnky jako názory CEVA, pokud používáte
sociální média soukromě.
• odhalit neveřejné informace k prospěchu kohokoli
jiného než Společnosti.
• se mstít nikomu, kdo nahlásí porušení nebo podezření
na porušení pravidel.

