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Čtyři základní pilíře

Etický přístup Bolloré Group se opírá  
o hodnoty a principy, které ztělesňují  
a uplatňují všichni její vedoucí pracovníci  
a zaměstnanci po celém světě.
Tento kodex chování podrobně popisuje 
základy tohoto přístupu a chování,  
které se očekává v každodenní činnosti  
od všech zaměstnanců a partnerů Skupiny.
Tento kodex chování je plně v souladu  
se zásadami sociální a environmentální 
odpovědnosti Bolloré Group, která je 
vyjádřena v její chartě etiky a společenské 
odpovědnosti a ve výroční zprávě  
s názvem „Odpovědní a angažovaní“.

Jednání
s integritou v naší  

obchodní činnosti a prosazování  
lidských práv.

Sjednocování
a ochrana lidí,  
největší síla  
společnosti

Inovace
v reakci na hlavní  
výzvy v oblasti  

životního prostředí

Dlouhodobý 
závazek 

k regionálnímu rozvoji
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Cyrille Bolloré
Předseda představenstva a generální ředitel 

Bolloré Group

Během své téměř dvousetleté 
existence se společnost Bolloré 
Group nikdy nepřestala rozvíjet  
a přizpůsobovat neustále se 
měnícímu světu. 
Za tento úspěch vděčíme nasazení 
žen a mužů, kteří rozvíjeli naše 

aktivity a zároveň dodržovali naše hodnoty a formovali 
všemi uznávanou obchodní etiku. 

Bolloré Group odsuzuje korupci, obchodování s vlivem 
a praktiky, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské 
soutěže. Dbá na finanční transparentnost, dodržování 
mezinárodních sankčních programů a ochranu 
osobních údajů.
Předchází poškozování životního prostředí, porušování 
lidských práv a základních svobod a ohrožování zdraví 
a bezpečnosti osob. V neposlední řadě bojuje proti 
všem formám diskriminace a obtěžování.

Žijeme v době transparentnosti a odpovědnosti,  
kdy nestačí jen oznámení o záměru. 
Svými individuálními činy jsme všichni ambasadory 
Skupiny a máme odpovědnost za její pověst. 
Spolu se zástupci všech našich dceřiných společností 
vás žádám, abyste vždy jednali s integritou, v souladu  
s platnými zákony a naším kodexem chování.
Chování, které je v rozporu s tímto kodexem, nelze 
omluvit žádnými okolnostmi: je to naše společná 
odpovědnost a v sázce je udržitelnost naší Skupiny.

Vždy jednat  
s integritou

Př
ed

m
lu

vy
 



Bolloré

3

Kodex chování

Bolloré Group působí ve třech hlavních sektorech: Doprava a logistika, komunikace, 
skladování elektrické energie a elektrické systémy. Skupina Vivendi má vlastní etický přístup, 
který se vztahuje na její komunikační aktivity, platí pro všechny její společnosti a je přizpůsoben 
jejím oborům podnikání.

   Další informace: www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/en/our-group/governance/compliance-program/
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…inspirované našimi hodnotami

Závazky vyjádřené v chartě etiky a společenské 
odpovědnosti a v kodexu chování jsou podpořeny 
hodnotami Bolloré Group:

Kodex  
chování…

…který potvrzuje naše závazky

Kodex chování podrobně popisuje závazky společnosti 
Bolloré Group ohledně:

   boje proti korupci;
   boje proti praktikám narušujícím hospodářskou 
soutěž;
   dodržování mezinárodních sankcí;
   dodržování lidských práv;
   ochrany zdraví a bezpečnosti osob;
   ochrany životního prostředí;
   ochrany osobních údajů;
   boje proti diskriminaci;
   ochrany majetku společnosti a finanční 
transparentnosti.

Pokora Excelence Odvaha Solidarita Agilita  
a inovace
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…v souladu s mezinárodními 
normami

Principy kodexu chování jsou v souladu s 
mezinárodními normami a pokyny (ESG), jako jsou 
hlavní zásady OSN, OECD a Globální pakt OSN, 
jejichž signatářem je Bolloré Group od roku 2003.
Skupina se proto zavázala začlenit deset zásad 
globálního paktu v oblasti lidských práv, pracovních 
norem, životního prostředí a boje proti korupci do 
své strategie, kultury a každodenního provozu.

…a je závazný pro všechny

Protože individuální jednání nesmí ohrozit kolektivní 
závazek, nese odpovědnost za jeho dodržování každý 
zaměstnanec, zástupce a obchodní partner všech 
společností skupiny. Bolloré Group nestrpí žádné 
porušování tohoto kodexu a vyzývá své 
zainteresované strany, aby hlásily jednání, které by 
bylo v jeho rozporu (viz oddíl „Hlášení“ na str. 34). 
Osoby, které se dopustí nesprávného jednání, 
podléhají disciplinárním opatřením nebo právním 
postihům v souladu s příslušnou legislativou.
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Boj proti korupci 

  Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group odsuzuje všechny formy korupce a obchodování  
s vlivem.
Korupce je jednou z největších překážek udržitelného růstu  
a hospodářského a sociálně-politického rozvoje rozvíjejících  
se i rozvinutých ekonomik.
Každý, kdo jedná jménem Skupiny, se musí vyvarovat nabízení 
jakýchkoli výhod jakékoli osobě (včetně státních úředníků), aby  
při výkonu svých povinností jednala určitým způsobem nebo aby  
se jednání zdržela, nebo aby využila svého vlivu za účelem získání 
neoprávněné výhody ve prospěch některé společnosti Skupiny.

Jaká opatření by se měla přijmout?
SCÉNÁŘ č. 1: Chci obchodnímu partnerovi předat dárek.
Dobrá zákaznice, se kterou jsem dlouhá léta udržoval/a výborné 
vztahy, se chystá odejít do důchodu. Chtěl/a bych ji dát nějaký dárek 
nebo ji pozvat do restaurace. Nicméně váhám vzhledem k tomu,  
že smlouva, kterou s námi uzavřela její společnost, brzy skončí a tato 
osoba má možnost ovlivnit její prodloužení.

Chování, které je třeba dodržovat
Při zvláštních nebo kulturních příležitostech můžete zákazníkům či 
potenciálním klientům věnovat dárky nebo je pozvat na akce v rámci 
udržování dobrých obchodních vztahů.
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Tyto dárky podléhají požadavkům na přiznání, schválení a registraci.
Poskytování (nebo přijímání) dárků musí zůstat rozumným 
a nezištným gestem, které nesmí být vykládáno jako snaha 
obdarovaného ovlivnit.
V tomto případě není toto gesto vzhledem k blížící se době vypršení 
smlouvy v souladu se zásadami Skupiny v této oblasti.

SCÉNÁŘ č. 2: Úředník nabízí za úplatu urychlení řízení
Při pomalém postupu nebo zablokování probíhajícího úkonu  
se úřední osoba nabídne, že jej urychlí nebo obejde výměnou za 
peněžitou odměnu. Požadovaná částka neodpovídá oficiálnímu 
sazebníku a nebude vydán žádný doklad o zaplacení.

Chování, které je třeba dodržovat 
I když nejste iniciátorem takového požadavku, je přijetí platby  
za „urychlení vyřízení“ považováno za úplatkářství.
Když se ocitnete v této situaci:
– zdvořile odmítněte v rámci základních bezpečnostních pravidel;
–  informujte kontaktní osobu, že takové platby jsou v rozporu se 

zásadami Skupiny;
–  nahlaste situaci svému přímému nadřízenému nebo 

prostřednictvím systému oznamování nekalých praktik.

   Další informace o protikorupční politice Bolloré Group zejména 
pokud jde o dary a pozvánky, platby za zprostředkování, lobbing, 
mecenášství a sponzorství: 
• viz vyhrazený prostor na intranetu a firemních sociálních sítích; 
• kontaktujte compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
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Boj proti praktikám narušujícím 
hospodářskou soutěž 

 Klíčové prvky našich zásad
Spravedlivé konkurenční prostředí, které je motorem inovací, nám 
umožňuje poskytovat zákazníkům nejlepší možné produkty a služby.
Bolloré Group se nepodílí na praktikách, jejichž cílem je narušit, 
omezit, vyloučit nebo zneužít volnou hospodářskou soutěž. Mezi 
tyto praktiky se řadí ujednání, jejichž cílem je stanovení cen nebo 
rozdělení tržních podílů a ujednání o výsledcích výběrových řízení.

 Jaká opatření by se měla přijmout?
SCÉNÁŘ: Konkurenti chtějí diskutovat o rozdělení 
důležité zakázky
Moje společnost je členem profesního sdružení, které sdružuje 
hráče z tohoto odvětví. Během schůzky, které jsem se zúčastnil,  
se mezi konkurenty rozproudila diskuse o probíhajícím významném 
veřejném výběrovém řízení s návrhem, že by mohlo dojít k dohodě 
o rozdělení jednotlivých pracovních balíčků.

Chování, které je třeba dodržovat 
Profesní organizace mohou být užitečné pro diskuse o společných 
otázkách: předpisy, technické normy, bezpečnost výrobků, ochrana 
profesních zájmů atd.
Pokud se však probírají témata, jako jsou dohody o cenách, 
rozdělování tržních podílů nebo aktuální výběrová řízení, je 
důležité okamžitě odejít z místnosti a ujistit se, že je váš odchod 
zaznamenán. Poté nahlaste incident svému přímému nadřízenému 
nebo pomocí systému oznamování porušení předpisů.

Dodržování mezinárodních sankcí 

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group dodržuje sankční programy, zejména ty, které  
přijala Rada bezpečnosti OSN, Evropská unie a Spojené státy 
americké a které zahrnují restriktivní opatření vůči státům, 
jednotlivcům nebo organizacím.
Každý, kdo jedná jménem Skupiny, se musí vyvarovat účasti  
na operacích, které by mohly být v rozporu s embargem, 
sektorovými sankcemi nebo zmrazením majetku.
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 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Zákazník si objedná vývoz svých výrobků, aniž by 
mi poskytl jakékoli informace o tom, čeho se to týká.
Kontaktuje mě společnost, která chce vyvážet výrobky do země X. 
Zákazník je spolehlivý a na svých trzích se těší dobré pověsti, ale 
sdělí mi, že charakter zboží mi upřesní později.
Nevím, zda je tento nedostatek informací blokačním faktorem.

Chování, které je třeba dodržovat
Některé sankční programy zakazují operace týkající se určitých zemí 
nebo hospodářských odvětví nebo vyžadují jejich předchozí 
povolení. V případě pochybností je proto nutné získat co nejvíce 
informací o zboží, vyhledat na intranetu informace o mezinárodních 
sankcích a ověřit, zda se na tuto zemi X nevztahují konkrétní sankce, 
a v případě potřeby se obrátit na zástupce pro dodržování předpisů 
ve vašem perimetru.
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Ochrana svobody projevu  
a sdružování  

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group uznává svobodu projevu, sdružování a kolektivního 
zastupování a zavazuje se zajišťovat za všech okolností otevřený 
sociální dialog. Každý, kdo jedná jménem skupiny, se musí zdržet 
jakýchkoli forem nátlaku, vynucování nebo chování, jehož cílem 
je změnit nebo znemožnit vyjádření zaměstnanců.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Mí zaměstnanci chtějí vyjádřit své požadavky, 
ale v zemi neexistuje rámec pro sociální dialog.
Řídím subjekt v zemi, kde není zákonem přiznáno právo na kolektivní 
organizaci pracovníků. Někteří zaměstnanci mi sdělili požadavky, 
které by chtěli projednat, a uvažují o založení odborové organizace 
za tímto účelem.

Chování, které je třeba dodržovat
Skupina Bolloré se zavázala usnadňovat projevy zaměstnanců  
a zaručit nediskriminaci pracovníků zapojených do zastupitelských 
struktur. V souladu s místními zákony musí být zaměstnanci 
vyslechnuti a jejich požadavky zváženy.
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Za účelem vytvoření nástrojů a postupů zaměřených na 
shromažďování požadavků vašich zaměstnanců, a tím zajištění 
otevřeného sociálního dialogu v souladu s místními právními 
předpisy, se obraťte na HR oddělení Skupiny.

Boj proti nucené práci  
a obchodování s lidmi 

 Klíčové prvky našich zásad
Společnost Bolloré Group je pevně odhodlána bojovat proti všem 
formám moderního otroctví a obchodování s lidmi. Každý, kdo jedná 
jménem Skupiny, se musí vyvarovat přímé či nepřímé účasti na 
nucené práci a ani jiným způsobem k ní nepřispívat.
Nucenou prací se rozumí jakákoli práce vykonávaná proti vůli jedince 
a pod nátlakem v podobě jakýchkoli hrozeb – použití násilí nebo 
zastrašování, manipulací s dluhy, zadržováním mzdy nebo dokladů 
totožnosti, hrozbou udání imigračním úřadům apod.
Obchodování s lidmi znamená vykořisťování osob prostřednictvím 
nucené práce, které často zahrnuje přepravu těchto jednotlivců  
v rámci země nebo přes hranice.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Zdá se, že u subdodavatele jsou zaměstnanci 
nuceni pracovat v nebezpečných podmínkách.
Při návštěvě dceřiné společnosti Skupiny jsem zjistil/a, že pracovníci 
najatí subdodavatelskou společností na stavbě spí a pracují bez 
vhodného vybavení.
Někteří zaměstnanci viní svou společnost z toho, že jim zadržuje 
výplatu mzdy, aby je donutila pokračovat v práci v těchto 
nebezpečných podmínkách, i když by nejraději dali výpověď.

Chování, které je třeba dodržovat
Pokud se ukáže, že uvedené skutečnosti jsou pravdivé,  
měli byste o tom neprodleně informovat svého přímého  
nadřízeného nebo kontaktní osobu pro CSR, případně to nahlásit 
prostřednictvím systému oznamování nekalých praktik.  
U subdodavatele se provedou další ověření a v případě potřeby  
se rychle přijmou nápravná opatření.
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Boj proti dětské práci

 Klíčové prvky našich zásad
V souladu s ustanoveními Mezinárodní organizace práce (MOP) 
společnost Bolloré Group odmítá přímé i nepřímé využívání 
dětské práce. Nad rámec dodržování místních právních předpisů 
týkajících se minimálního věku pro zaměstnávání Skupina zakazuje 
zaměstnávat děti mladší 15 let na jakoukoli práci a zaměstnávat 
mladistvé mladší 18 let na jakékoli práce označované jako 
„nebezpečné“.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Jeden ze subdodavatelů využívá zaměstnance, 
kteří vypadají velmi mladě.
V zemi, kde sídlí společnost, ve které pracuji, není zaměstnávání  
dětí mladších 15 let zakázáno.
Při návštěvě stavby provozované jedním z našich subdodavatelů 
jsem si všiml/a, že někteří zaměstnanci vypadají velmi mladě.

Chování, které je třeba dodržovat 
Pokud se stanete svědkem dětské práce nebo máte podezření na 
dětskou práci u některého z našich dodavatelů nebo subdodavatelů, 
nahlaste situaci svému nadřízenému nebo kontaktní osobě pro CSR 
nebo využijte systém oznamování nekalých praktik.
V regionech, kde právní předpisy nebo praxe vyvolávají podezření  
na riziko, je třeba k náboru a využívání subdodavatelských 
pracovníků přistupovat se zvýšenou ostražitostí. Systematicky 
kontrolujte doklady totožnosti pracovníků, které hodláte zaměstnat, 
a vyžadujte totéž od svých obchodních partnerů s tím, že nedodržení 
tohoto závazku by znamenalo ukončení partnerství.
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Práva místních komunit  
a obyvatel v sousedství

 Klíčové prvky našich zásad
V souladu s místními předpisy a mezinárodními standardy,  
jak je uvedeno v Chartě etiky a společenské odpovědnosti  
a Chartě lidských práv, se Skupina zavazuje dodržovat  
a podporovat práva místních komunit a obyvatel, na které  
může dopad realizace jejích aktivit.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ č. 1: Obyvatelé sousední obce vyčítají  
mé společnosti znečišťování životního prostředí.
Moje společnost se nachází v blízkosti přírodních a zemědělských 
oblastí, na kterých jsou místní komunity závislé. Obyvatelé sousední 
obce si stěžují na výskyt plastového odpadu u silnic a ve vodních 
nádržích a viní z toho společnost. 

Chování, které je třeba dodržovat
Nejprve byste měli zjistit, zda je nahlášené znečištění důsledkem 
pochybení na straně některého zaměstnance nebo partnera 
jednajícího jménem společnosti, nebo zda došlo k nedodržení 
interních postupů environmentálního řízení.
Pokud se stanete svědkem nepřístojného chování zaměstnance  
nebo partnera/subdodavatele pracujícího na místě nebo máte 
podezření na takové chování (například odhazování odpadu), 
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nahlaste situaci svému přímému nadřízenému nebo případně 
pracovníkovi odpovědnému za životní prostředí nebo využijte systém 
oznamování nekalých praktik.
V regionech, kde jsou řešení pro využití, zpracování a třídění odpadů 
nedostatečná a/nebo chybí, je třeba zavést vhodná řešení, která 
zamezí rizikům znečištění, napraví je nebo je kompenzují. 

SCÉNÁŘ č. 2: Mé společnosti je přičítána spoluvina  
na násilí vůči místnímu obyvatelstvu
V regionu, kde sídlí moje společnost, je jedna společnost obviňována 
z násilného chování vůči místnímu obyvatelstvu. Jelikož je tato 
společnost jedním z našich subdodavatelů, místní úřady nás obviňují 
ze spoluúčasti na tomto násilí. 

Chování, které je třeba dodržovat
Pokud se stanete svědkem násilného jednání ze strany dodavatele 
či subdodavatele nebo máte podezření na takové jednání, 
neprodleně situaci nahlaste svému přímému nadřízenému nebo 
kontaktní osobě CSR, případně využijte systém oznamování 
nekalých praktik. Je třeba zajistit dialog s místními komunitami, 
pokračovat v něm a obvinění prošetřit. Pokud se zjistí,  
že jsou pravdivé, bude muset subdodavatelská společnost  
přijmout nápravná opatření, v opačném případě bude obchodní 
vztah ukončen.
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Ochrana pracovníků

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group se zavazuje zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní 
prostředí poskytováním rámce, který slouží k identifikaci  
a minimalizaci rizik spojených s jejími aktivitami, a zaváděním 
efektivních zásad sociální ochrany.
Každý, kdo jedná jménem Skupiny, se musí zdržet jakéhokoli chování, 
které by mohlo ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců, dodavatelů, 
subdodavatelů, zákazníků, uživatelů a místních komunit.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ č. 1: Jsem svědkem chování, které podle 
mého názoru ohrožuje kolegu
Při práci ve velmi hlučném výrobním prostředí můj kolega 
systematicky nenosí chrániče sluchu, přestože je to po nás  
formálně vyžadováno. Několikrát jsem ho na to zdvořile  
upozornil/a, ale nic se nezměnilo. Obávám se, že by špatně nesl, 
kdybych o tom hovořil/a s naším manažerem.

Chování, které je třeba dodržovat 
Bezpečnost všech zaměstnanců je pro Bolloré Group prioritou  
a odpovědnost za její zajišťování nese každý z nás. Na tuto situaci  
je důležité upozornit svého přímého nadřízeného poté, 
co jste informoval/a svého kolegu, že je povinen tak učinit.
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Obecně dbejte na to, abyste znali, chápali a uplatňovali zásady  
a postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 
pochybností se neváhejte obrátit na vedoucího oddělení BOZP  
nebo HR. 

SCÉNÁŘ č. 2: Mám služební cestu do země, která je 
považována za citlivou
Z pracovních důvodů musím cestovat do země, která prochází 
určitým politickým a sociálním napětím. I když se situace v terénu 
zdá být klidná, zajímalo by mě, jak se na tuto cestu nejlépe připravit, 
abych mohl/a co nejlépe reagovat, kdyby se na místě objevily 
bezpečnostní problémy.

Chování, které je třeba dodržovat 
Před cestou zajistěte, aby váš management a v případě potřeby  
i místní diplomatické úřady měly k dispozici vaše osobní údaje 
(kopii pasu, adresu bydliště). Striktně dodržujte místní předpisy 
týkající se vstupu na území (vstupní vízum, případná celní 
prohlášení atd.). Na místě, během diskusí nebo na sociálních sítích 
se vyvarujte prohlášení, která by mohla být označena za politická 
nebo stranická. Systematicky se vyhýbejte demonstracím nebo 
jiným narušením veřejného pořádku a neupozorňujte na skutečnost,  
že jste zaměstnancem společnosti Bolloré Group.

   V případě jakýchkoli dotazů týkajících se bezpečnosti se obraťte 
na oddělení: suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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Boj proti psychickému  
a sexuálnímu obtěžování

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group se zavazuje bojovat proti všem formám psychického 
a sexuálního obtěžování. Psychickým obtěžováním se rozumí 
opakované jednání, jehož cílem nebo důsledkem jsou ponižující 
pracovní podmínky a které může narušit práva a důstojnost jiných 
osob, ovlivnit jejich fyzické a duševní zdraví nebo ohrozit jejich 
profesní rozvoj. Sexuální obtěžování je opakované používání slov 
nebo chování se sexuálním podtextem, které poškozuje důstojnost 
osoby svou ponižující nebo pokořující povahou nebo které vytváří 
pro dotyčnou osobu zastrašující, nepřátelskou nebo ponižující situaci.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ č. 1: Můj přímý nadřízený trvá na svém pozvání  
na večeři, ale já o to nestojím
Můj manažer mě opakovaně pozval na večeři ve dvou, aniž by k tomu 
byl jakýkoli pracovní důvod. Vždycky odmítnu, ale on trvá na svém. 
Bojím se, že když ho požádám, aby přestal, obrátí se to proti mně  
a bude to mít negativní dopad na mou práci.

Chování, které je třeba dodržovat 
Chování přímého nadřízeného není vhodné. Měli byste informovat 
svého manažera HR nebo využít systém oznamování nekalých 
praktik. Bolloré Group zajišťuje důvěrné zpracování těchto oznámení 
a ochranu oznamovatelů jednajících v dobré víře před jakoukoli 
formou odplaty.

SCÉNÁŘ č. 2: Jsem svědkem nevhodných a opakovaných 
poznámek na adresu kolegy/ně v práci.
Jeden z kolegů na veřejnosti často žertovným tónem pronáší 
sexuální nebo velmi nevhodné poznámky na adresu kolegyně.  
Té je celá situace zřejmě nepříliš příjemná, ale otevřeně to nikdy 
neřekne. Nemyslím si, že by se situace změnila. Musím zasáhnout? 
Mám si o tom s někým promluvit? 

Chování, které je třeba dodržovat 
Pokud jste na pracovišti svědkem nevhodných poznámek, měli byste 
oběti nejprve navrhnout, aby dotyčnému sdělila, že jeho poznámky 
jsou nepřijatelné. Pokud je oběti tento návrh nepříjemný, navrhněte 
jí, aby jej projednala se svým přímým nadřízeným nebo manažerem 
HR. Pokud se stále neodváží jednat a situace přetrvává, měli byste 
informovat svého přímého nadřízeného nebo místního manažera HR.
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SCÉNÁŘ č. 3: Jeden z mých spolupracovníků  
na projektu byl opakovaně vystaven ponižujícím 
osobním poznámkám.
Projektový manažer mu opakovaně připomíná, jak neefektivní, špatný 
a neschopný byl během předchozího projektu. Tyto poznámky, které 
se nezdají být založeny na faktech, jsou často pronášeny před celým 
týmem. Výsledkem je nepřátelské prostředí pro projekt a kolega s 
e stále více uzavírá do sebe a mlčí. Jak mám reagovat? Musím o tom 
s někým promluvit?

Chování, které je třeba dodržovat
Chování projektového manažera není vhodné.
Osobě, která se stala obětí tohoto jednání, byste měli navrhnout,  
aby informovala svého přímého nadřízeného nebo vedoucího 
oddělení HR. Pokud je to dotyčné osobě nepříjemné a situace 
pokračuje, měli byste informovat svého přímého nadřízeného  
nebo místního vedoucího HR.
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Ochrana životního prostředí

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group dodržuje všechny platné zákony upravující  
ochranu životního prostředí a podniká veškeré kroky k jeho  
ochraně. 
Každý, kdo jedná jménem skupiny, se musí zdržet jednání,  
které je v rozporu s přijatými závazky. Mezi zakázaná chování patří 
úmyslné či neúmyslné, systematické či nahodilé poškozování nebo 
ničení přírodního prostředí (ovzduší, půdy, povrchových nebo 
podzemních vod), přírodních zdrojů a ekosystémů.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ č. 1: Jeden z mých poskytovatelů  
služeb čas od času využívá postupy, které znečišťují 
životní prostředí
Můj zaměstnavatel podepsal subdodavatelskou smlouvu s  
jednou společností. Při neformální konverzaci s jedním ze  
zástupců firmy jsem si zaznamenal/a, že její zaměstnanci za účelem 
snížení nákladů někdy využívají k práci produkty nebo zařízení,  
které znečišťují životní prostředí. Ve své komunikaci však tato 
společnost tvrdí, že uplatňuje a dodržuje přísné ekologické normy.
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Chování, které je třeba dodržovat
Pokud jsou součástí smlouvy mezi vámi a poskytovatelem služeb, 
dodavatelem nebo subdodavatelem závazky týkající se životního 
prostředí, může jakékoli jejich porušení v této oblasti vést k ukončení 
smluvního vztahu. Poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat 
závazky společnosti Bolloré Group v oblasti životního prostředí  
ve stejném rozsahu jako její zaměstnanci, jak je uvedeno zejména  
v Chartě etiky a společenské odpovědnosti. 
Pokud zaznamenáte situaci, která je v rozporu s očekávanými postupy, 
nahlaste ji svému manažerovi, kontaktní osobě pro CSR a případně 
pracovníkovi subjektu odpovědnému za životní prostředí.

SCÉNÁŘ č. 2: Systém nakládání s odpady mé společnosti 
je nedostatečný
Můj subjekt zavedl systém sběru a třídění odpadu, který však není 
dostatečně využíván. Je příliš daleko, není příliš viditelný  
a pro některé lidi není snadno dostupný a nepodporuje optimální 
zpracování odpadu. Často mi připadá méně omezující používat 
standardní koš.

Chování, které je třeba dodržovat
V souladu se svými závazky v oblasti životního prostředí podporuje 
společnost Bolloré Group své dceřiné společnosti v zavádění 
opatření k omezení produkce odpadů a v maximální možné míře 
podporuje recyklační řešení. Pokud váš subjekt zavedl systém třídění 
odpadu, musíte jej dodržovat a podávat zpětnou vazbu, aby mohla 
být zavedena opatření ke zlepšení systému.
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Ochrana osobních údajů

 Klíčové prvky našich zásad
Zatímco digitalizace aktivit je zdrojem příležitostí, vyžaduje však 
zavedení opatření, která zajistí důvěrnost a bezpečné zpracování 
osobních údajů používaných firmami. „Osobní údaje“ jsou veškeré 
informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.
Bolloré Group pečlivě chrání jí svěřené osobní údaje. Všude,  
kde působí, se snaží zavádět vhodné technické a organizační 
opatření, aby tyto údaje zpracovávala v souladu s platnými zákony.
Všichni zaměstnanci Skupiny jsou v souvislosti s ochranou  
osobních údajů, k nimž mají přístup v rámci svých povinností,  
vázáni povinností mlčenlivosti.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Omylem mi přišel e-mail obsahující seznamy 
osobních údajů kolegů
Někdo mi nedopatřením poslal e-mail se souborem týkajícím 
se služebních cest zaměstnanců, který obsahoval jejich jména, 
administrativní údaje a čísla pasů či občanských průkazů. Mám 
dokument zavřít nebo odstranit a ignorovat to?

Chování, které je třeba dodržovat
Zveřejnění těchto informací, a to i omylem, se považuje za porušení 
zabezpečení osobních údajů a vyžaduje přijetí nápravných opatření. 
Mohly je obdržet i další osoby, které k tomu nemají povolení  
nebo které tyto informace nepotřebují. Neprodleně se obraťte  
na svého pověřence pro ochranu osobních údajů, aby vám poradil, 
jak postupovat, nebo případně na svého přímého nadřízeného  
či právní oddělení.
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A bezpečnost informačních 
systémů  

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group poskytuje svým zaměstnancům k plnění pracovních 
úkolů IT vybavení, komunikační prostředky a potřebné informace  
a data. Zaměstnanci mají povinnost používat tyto zdroje v souladu  
s přijatými bezpečnostními zásadami, aby se omezilo riziko vystavení 
informačních systémů Skupiny kyberútokům.
Kyberútoky, jejichž cílem je neoprávněně získat citlivé firemní údaje 
nebo osobní informace za účelem jejich zneužití nebo dalšího 
prodeje, mohou mít závažný dopad na chod podniku: narušení 
výroby, zásadní nedostupnost, ztráta obratu atd.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Přišel mi e-mail s žádostí o poskytnutí 
bankovních údajů
Z banky, která spravuje firemní účty, mi přišel e-mail s informací,  
že obdržím nový přístupový kód. Za účelem ověření tohoto nového 
kódu se musím přihlásit na web a zadat své přihlašovací jméno  
a heslo. Jak se mohu ujistit o legitimitě tohoto požadavku?

Chování, které je třeba dodržovat
Banka po vás nikdy nebude chtít přihlašovací jméno a heslo. 
Jednoznačně se jedná o pokus o phishing. Přijde-li vám e-mail od 
institucí nebo osob, se kterými jste v kontaktu s požadavkem na 
poskytnutí důvěrných nebo osobních údajů, buďte vždy opatrní. 
Podívejte se na pravopis v e-mailu, e-mailovou doménu odesílatele, 
naléhavost požadavku atd. Mohlo by se jednat o osobu se zlými 
úmysly, která se pokouší ukrást vaše přihlašovací údaje.
Pokud jste omylem zadali své přihlašovací údaje, musíte o tom 
neprodleně informovat svého přímého nadřízeného a změnit heslo.

   V případě pochybností doporučujeme zaslat kopii e-mailu jako 
přílohu na adresu security.team@bollore.com.

mailto:security.team%40bollore.com?subject=
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Boj proti diskriminaci 

 Klíčové prvky našich zásad
Bolloré Group se zavazuje zajišťovat rovné příležitosti při náboru, 
zaměstnávání, osobním a profesním rozvoji a kariérním postupu. 
Tento závazek je založen na inkluzivní kultuře, která umožňuje 
každému, bez ohledu na jeho specifika, plně rozvinout  
svůj potenciál. 
Každý, kdo jedná jménem skupiny, se musí vyvarovat  
diskriminačních vyjádření a projevů týkajících se původu, pohlaví, 
rodinného stavu, těhotenství, fyzického vzhledu, příjmení, 
zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace,  
věku, politických názorů, činnosti v odborech, příslušnosti  
k určité etnické skupině nebo náboženství. 
Skupina usiluje zejména o podporu rozmanitosti na pracovišti, 
profesní rovnosti mužů a žen a profesní integrace mládeže.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ č. 1: Vedu přijímací pohovor na určitou  
pozici s osobou se zdravotním postižením 
Provádím pohovory na pozici obchodního zástupce.
Jeden z uchazečů, který si vzhledem ke svým schopnostem  
a zkušenostem zaslouží pozornost, má pohybové postižení.  
Nicméně váhám, zda jeho žádost přijmout, protože mám pocit,  
že našim zákazníkům by jeho postižení mohlo být nepříjemné.
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Chování, které je třeba dodržovat
Odmítnutí žádosti o zaměstnání na základě reakce (nebo 
předpokládané možné reakce) jiných osob na zdravotní postižení, 
etnický původ nebo jakékoli jiné hledisko založené na prvcích  
mimo pracoviště představuje diskriminační jednání. Rozhodovat  
se musíte pouze na základě objektivních kritérií, jako jsou 
dovednosti a odborná praxe, která umožňují zjistit, zda je uchazeč 
schopen danou práci vykonávat.

SCÉNÁŘ č. 2: Zaměstnankyně, kterou chci povýšit,  
je těhotná
Jedna z mých zaměstnankyň je na své pozici již čtyři roky a odvádí 
velmi dobrou práci. Myslím, že má zkušenosti a dovednosti potřebné 
k tomu, aby se v mém týmu stala manažerkou, což je pozice,  
kterou potřebuji rychle vytvořit. Ohledně této pozice projevila zájem 
a motivaci, ale také mi sdělila, že očekává své druhé dítě.

Chování, které je třeba dodržovat
Své rozhodnutí musíte učinit výhradně na základě schopnosti 
zaměstnance zastávat danou pozici.
Pokud se tato schopnost prokáže, lze vytvoření pozice realizovat  
s krátkým adaptačním obdobím a organizací vašeho týmu.
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Předcházení střetu zájmů 

 Klíčové prvky našich zásad
Všichni zaměstnanci se musí vyvarovat účasti na rozhodování 
týkajícím se Bolloré Group, pokud by jejich osobní zájem  
(rodinný, finanční, spolkový, politický atd.) mohl významně  
narušit nezávislý a objektivní výkon jejich funkcí a ovlivnit jejich 
schopnost jednat v zájmu Skupiny.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Partnerská společnost přijímá do pracovního 
poměru mého rodinného příslušníka
Zjistím, že můj rodinný příslušník byl právě přijat na pozici obchodního 
ředitele společnosti, se kterou jsem v pravidelném kontaktu v rámci 
poradenských služeb. Co mám dělat?

Chování, které je třeba dodržovat
Měli byste tuto situaci, která může být v rozporu se zájmy Skupiny, 
oznámit a zdržet se jakýchkoli rozhodnutí, dokud pověřené osoby 
situaci nevyhodnotí. Toto prohlášení však nemůže ospravedlnit 
diskriminační opatření vůči vaší osobě. Pokud se však prokáže, že 
tento střet zájmů vedl k podvodnému nebo korupčnímu jednání, 
hrozí vám disciplinární opatření a/nebo právní postih.
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Důvěrnost a předcházení 
obchodování zasvěcených osob

 Klíčové prvky našich zásad
Žádné informace důvěrné povahy týkající se aktivit Skupiny se 
nesmí používat, šířit ani zveřejňovat bez výslovného souhlasu 
vrcholového vedení Skupiny. Fyzické osoby, které mají přístup  
k neveřejným informacím o společnosti kótované na burze,  
se navíc musí vyvarovat použití těchto informací k obchodování  
s finančními nástroji, z něhož by mohly mít zisk.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: V průběhu realizace akvizice společnosti  
mě kontaktuje tisk 
Účastním se procesu akvizice společnosti na rychle rostoucím trhu. 
Prostřednictvím sociálních sítí mě kontaktuje novinářka s tím,  
že má informace od zdroje blízkého této operaci a že by ráda 
získala můj názor.

Chování, které je třeba dodržovat
Neměli byste šířit informace týkající se Skupiny, a to zejména, nikoli 
však výhradně, na sociálních sítích bez předchozího potvrzení  
od komunikačního oddělení, že se nejedná o důvěrné informace.
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Boj proti daňovým únikům

 Klíčové prvky našich zásad
Skupina dbá na dodržování daňových pravidel vztahujících  
se na její aktivity, na transparentnost vůči daňovým úřadům  
a na to, aby její daňové zásady byly v souladu se strategií CSR. 
Skupina odmítá přesun zisků do daňových rájů. Přesuny do zemí  
s privilegovaným daňovým režimem jsou možné, pokud jsou 
odůvodněné z ekonomického hlediska, tj. pokud jejich motivace  
není primárně daňová. Každý, kdo jedná jménem Skupiny,  
je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jehož cílem je zbavit  
subjekt Skupiny daňových povinností.

 Jaká opatření by se měla přijmout? 
SCÉNÁŘ: Mám možnost navázat obchodní vztah  
se společností se sídlem v daňovém ráji.
Společnost se sídlem v zemi, která je považována za zemi  
s atraktivními daňovými podmínkami, zahájí nabídkové řízení  
s francouzskou společností Skupiny. Mohu na tuto nabídku reagovat? 

Chování, které je třeba dodržovat
Obecně platí, že do výběrových řízeních se musí co možná nejdříve 
zapojit daňové oddělení skupiny. Obzvláště v případě, že se jedná 
o zemi, která je označována jako „nespolupracující v daňových 
záležitostech“ (např. Bahamy, Omán, Panama, Britské Panenské 
ostrovy atd.). Za nespolupracující země a regiony je francouzská 
vláda označuje proto, že nesplňují požadovaná kritéria, pokud  
jde o daňovou transparentnost, odstranění preferenčních daňových 
opatření a výměnu informací souvisejících s daněmi. Obchodní 
vztahy s těmito zeměmi však nejsou zakázány, pokud jsou  
z ekonomického hlediska opodstatněné. Pokud se tedy předpokládají 
finanční toky s těmito zeměmi, je nutné o tom neprodleně informovat 
daňové oddělení Skupiny.
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Systém vymáhání  
dodržování kodexu chování  

Bolloré Group netoleruje žádné porušení svého kodexu chování a zavazuje  
se přijmout veškerá nezbytná opatření k prevenci a potrestání jednání,  
jejichž závažnost bude zjištěna na základě kontradiktorního řízení. 
Každý, kdo poruší tento kodex, podléhá disciplinárnímu řízení za podmínek 
stanovených v podnikovém řádu či právnímu postihu v souladu s příslušnou 
legislativou. 

Dodržování závazků Bolloré Group je založeno na efektivním a koherentním 
systému společném pro všechny divize a monitorovaném zvláštní organizací, 
kterou tvoří:
– představenstvo;
– výkonná rada;
– výbor pro etiku, společenskou odpovědnost (CSR) a boj proti korupci;
– oddělení pro dodržování předpisů Skupiny;
– oddělení CSR;
– oddělení HR;
– oddělení IT;
– daňové oddělení;
– bezpečnostní oddělení.

Tato organizace dbá na správné pochopení a dodržování kodexu chování. 
Jejich členové jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mají k plnění tohoto poslání 
potřebné kompetence, autoritu a prostředky.

Funkční organizace 

Charta etiky a společenské odpovědnosti (CSR) 
Hodnoty a závazky 

Skupina

Kodex chování  
Zásady a pravidla chování 

Skupina

Vigilance a dodržování předpisů 
Postupy prevence a odhalování 

Provádění a adaptace 
v postupech a akčních plánech divizí  

a obchodních jednotek 

Divize 

U
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ní

Skupina
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Základní dokument, který 
vymezuje hlavní závazky 
Skupiny v oblasti udržitelného  
a inkluzivního rozvoje.

Široká veřejnost

Provozní 
divize

Zaměstnanci, 
obchodní 
partneři

Základní dokument, který 
vymezuje hlavní principy, 
pravidla chování a jednání,  
jež je třeba přijmout (zdraví  
a bezpečnost, boj proti korupci, 
dodržování pravidel 
hospodářské soutěže, 
předcházení střetu zájmů,  
CSR atd.).

Zásady a postupy: dodržování 
předpisů, lidské zdroje 
(rozmanitost, inkluze atd.), 
BOZP, nákup, ochrana 
osobních údajů atd.

Nástroje: mapování rizik, 
školení/zvyšování povědomí, 
systém oznamování nekalých 
praktik, hodnocení třetí stranou 
(podávání zpráv a audit), 
dialog se zúčastněnými 
stranami, komunikace atd.

Postupy a akční plány 
uplatňované divizemi, 
obchodními jednotkami  
a dceřinými společnostmi,  
které zajišťují zavádění  
zásad ve všech regionech,  
kde Skupina působí.

Místní 
divize
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Informování

Bolloré Group realizuje plán zvyšování povědomí a školení s cílem 
zajistit, aby všichni její zaměstnanci a obchodní partneři správně 
rozuměli kodexu chování a řídili se jím při své každodenní činnosti. 
Zaměstnanci, u nichž je zjištěno, že jsou vystaveni specifickým 
rizikům, absolvují další školení.

    Chcete-li získat další informace o kodexu chování a zásadách: 
• Sledujte obrazovky a vyhrazené oblasti na svém intranetu; 
•  Kontaktujte osoby odpovědné za jeho provádění v rámci  

vaší oblasti působnosti;
 •  Kontaktujte oddělení pro dodržování předpisů:  

compliance@bollore.com

Upozornění

Systém oznamování nekalých praktik doplňuje „tradiční“ způsoby 
hlášení, jako je hierarchický kanál. Je k dispozici na internetu  
na adrese alert.bollore.com a umožňuje vám nahlásit potenciální 
porušení kodexu chování, kterého jste si osobně vědomi.
Skupina zajišťuje důvěrné zpracování těchto oznámení a ochranu 
oznamovatelů jednajících v dobré víře před jakoukoli formou odplaty. 
Nicméně osoby, které systém zneužijí, mohou čelit disciplinárnímu 
řízení i právnímu postihu.
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Obrazovka

E-mailing
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Oddělení pro dodržování předpisů
compliance@bollore.com

Vydáno v roce 2020.

Fotografie: Fotobanky společnosti Bolloré Group, všechna 
práva vyhrazena. Annie Pratt, Adobe stock, Getty images.
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Zpráva „Plakát 
„Zodpovědnost  
a závazek“

Plakát  
„Zodpovědnost  
a závazek“

Charta etiky  
a kodex chování

Naše publikace o etice a CSR:

Kodex  
chování

Brožura  
„Zodpovědnost  
a závazek“

Program na 
dodržování 
předpisů
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