
  

Securitas' Business Partner Code of Conduct 

Kodex obchodního partnera SECURITAS ČR s.r.o. 

1. PROČ KODEX OBCHODNÍHO PARTNERA? 

Společnost SECURITAS ČR s.r.o. (dále také „SČR“) je členem globální skupiny Securitas nabízející celosvětově 
služby v oblasti komerční bezpečnosti. Skupina Securitas je signatářem iniciativy United Nation’s Global Compact, 
podporuje a dodržuje zásady stanovené ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů 
a v Obecných principech Organizace spojených národů pro podnikání a lidská práva (včetně práv uvedených 
v Mezinárodním soupisu práv). Uznává svou odpovědnost za prosazování a dodržování těchto zásad při provádění 
mezinárodních obchodů. 

Společnost SČR klade velký důraz na etiku, integritu a dodržování předpisů. Usilujeme o to, aby naše podnikání 
bylo vždy vedeno udržitelným způsobem a v souladu s našimi základními hodnotami, čestností, ostražitostí 
a užitečností. Zavazujeme se udržovat nejvyšší standardy integrity a k dodržování platných zákonů, pravidel, 
předpisů a všech kodexů chování. 

Tento Kodex obchodního partnera (dále také „Kodex“) uvádí minimální standardy, které společnost SČR vyžaduje, 
aby její obchodní partneři při obchodování s ní dodržovali. Standardy stanovené v tomto Kodexu vycházejí 
z mezinárodně uznávaných smluv a dohod. 

2. KODEX OBCHODNÍHO PARTNERA SE VZTAHUJE NA VŠECHNY DODAVATELE, 

SUBDODAVATELE A OBCHODNÍ PARTNERY SECURITAS ČR S.R.O. 

Tento Kodex se vztahuje na všechny dodavatele, subdodavatele a obchodní partnery společnosti SČR (dále také 
„Dodavatelé“). Pro účely tohoto Kodexu budou obchodní partneři zahrnovat servisní partnery, konzultanty, 
zprostředkovatele a podobné strany, které zastupují a/nebo poskytují zboží či služby společnosti SČR. 

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony, předpisy a technické normy, jakož i pravidla stanovená 
v tomto Kodexu. Musí mít zavedena všechna zákonem požadovaná povolení, licence, schválení  
a registrace. 

Je odpovědností každého Dodavatele, aby splnil požadavky tohoto Kodexu a předal tyto požadavky svým 
obchodním partnerům, zaměstnancům, funkcionářům, ředitelům nebo pověřeným zástupcům, bez výjimky,  
u všech jednání a transakcí týkajících se společnosti SČR.  

Při výběru a hodnocení Dodavatelů bude zohledněno důsledné dodržování tohoto Kodexu. 

V žádném případě se Dodavatelé nebudou řídit žádnými objednávkami, požadavky nebo pokyny, které by mohly 
znamenat porušení ustanovení tohoto Kodexu. 

Pokud Dodavatel nedodrží Kodex a jeho nedodržení není nezanedbatelné, vyhrazuje si společnost SČR právo 
ukončit smlouvu a obchodní vztahy s Dodavatelem.  

3. INFORMUJTE NÁS 

Dodavatelé jsou povinni oznámit případy nedodržování tohoto Kodexu společnosti SČR. Společnost SČR se 
zavazuje k tomu, že jakékoliv oznámení o porušování tohoto Kodexu nebude mít negativní dopad pro 
oznamovatele.  

Porušení tohoto Kodexu lze oznámit společnosti SČR prostřednictvím Linky Integrity Securitas ČR: 

E-mail: integrity@securitas.cz 

Telefon: +420 284 017 017  

Další kontaktní informace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti SČR www.securitas.cz. 

4. LIDSKÁ PRÁVA A PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Společnost SČR podporuje a respektuje ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv a totéž očekává  
od svých Dodavatelů. Dodavatelé se zaručují, že se nepodílí na porušování lidských práv. 

Dodavatelům je přísně zakázáno zaměstnávat osoby, které jsou mladší, než je stanovený minimální věk 
pro zaměstnání (15 let) a před ukončením povinné školní docházky. Pracovníci ve věku 15 až 18 let nemohou být 
zaměstnáni pro nebezpečnou nebo těžkou práci. 

Dodavatelům je přísně zakázáno účastnit se nebo tolerovat moderní otroctví a vykořisťování, včetně obchodování 
s lidmi. To znamená, že neprovozují ani netolerují omezení pohybu, zabavení dokladů totožnosti, nadměrné 
poplatky za nábor, dluhopisy, zadržování mezd, násilí nebo jakékoli jiné vykořisťování nebo zneužívání. 

mailto:integrity@securitas.cz
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Od Dodavatelů se očekává, že budou mít písemné a jasné podmínky pro své zaměstnance. Dodavatelé musí 
dodržovat platné zákony týkající se pracovní doby a pravidel odpočinku. Dodavatelé musí včas hradit mzdy  
a poskytovat výhody, které splňují nebo překračují zákonné minimální standardy, kolektivní smlouvy 
nebo odpovídající podnikové standardy. 

Společnost SČR respektuje práva všech zaměstnanců rozhodnout se, zda budou nebo nebudou zastoupeni 
odborovou organizací při kolektivním vyjednávání, stejně tak, jako zakládat a vstupovat do odborových organizací 
nebo sdružení pracovníků podle vlastního uvážení a v souladu s místními zákony a předpisy. Žádný zaměstnanec 
by neměl být vystaven obtěžování nebo odvetě za využití těchto práv. Společnost SČR očekává, že naši Dodavatelé 
budou dělat totéž. 

Dodavatelé musí vytvořit bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí. Od Dodavatelů se očekává,  
že budou mít odpovídající systémy určené k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnanci by měli 
absolvovat odpovídající školení a obdržet pokyny a vybavení, aby byla dodržena bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 

Společnost SČR je zaměstnavatelem v oblasti rovných příležitostí, se všemi zaměstnanci se musí jednat 
spravedlivě  
a rovnoprávně, bez jakékoli diskriminace nebo jakékoli formy obtěžování. Společnost SČR očekává, že naši 
Dodavatelé podporují rovné příležitosti a odstranění diskriminace v zaměstnání. 

5. ETIKA PODNIKÁNÍ 

Společnost SČR se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti. Jsme pevně odhodláni podporovat  
a prosazovat nejvyšší etické obchodní standardy ve všech aspektech našeho podnikání. Očekává se, že všichni 
Dodavatelé budou jednat čestně a poctivě a nebudou se účastnit žádných nespravedlivých jednání a praktik, včetně 
protisoutěžního jednání. 

SČR má nulovou toleranci ke všem formám úplatkářství a korupce. Dodavatelé nesmějí hledat, přijímat nebo mít 
obchodní výhody založené na nezákonném, nevhodném nebo neetickém chování. Dodavatelé jsou povinni 
nepřijímat žádné druhy korupčních praktik nebo úplatků a očekává se, že budou dodržovat odpovídající systém 
prevence korupce. 

Dodavatelé nesmějí zaměstnanci SČR poskytovat žádné dary, výlety, stravování ani pohoštění v situacích, kdy by 
to mohlo ovlivnit jakékoli rozhodnutí zaměstnance ve vztahu k Dodavateli.  

Dodavatelé se nepodílejí na praní špinavých peněz a financování terorismu, nepodporují je a ani neusnadňují. 

Dodavatelé zavedou systémy, které zabrání porušování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Nesmí 
se účastnit žádných úprav nabídek, cenotvorby, kartelové činnosti ani obchodování s důvěrnými informacemi. 

Dodavatelé jsou povinni dodržovat platné předpisy o obchodních sankcích, včetně těch, které zveřejňují OSN, 
Spojené státy americké a Evropská unie. 

Dodavatelé musí chránit soukromí zaměstnanců, zástupců zákazníků, zástupců obchodních partnerů a dalších 
jednotlivců a zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem, opodstatněně a transparentně. 

Dodavatelé jsou povinni zabránit situacím, kdy existuje skutečný nebo potenciální střet zájmů mezi společností 
SČR a Dodavatelem nebo úzce spřízněnou stranou a o těchto situacích informovat společnost SČR. 

Dodavatelé budou chránit důvěrné informace a práva duševního vlastnictví společnosti SČR a musí zachovávat 
důvěrnost všech informací, ke kterým mají přístup při výkonu své práce, služeb nebo dodávek zboží společnosti 
SČR, a to i v případě, že tyto informace nejsou o společnosti SČR utajeny. Dodavatel musí jednat tak, aby zabránil 
zneužití informací, krádeži, podvodům nebo nesprávnému odhalení.  

Pokud jsou Dodavatelé informováni o významných neveřejných informacích týkajících se skupiny Securitas 
nebo jejího podnikání, nesmí nakupovat, prodávat ani jinak obchodovat s cennými papíry skupiny Securitas 
nebo společností, která obchoduje se skupinou Securitas. Zároveň nesmí Dodavatelé podniknout jakékoliv jiné 
kroky, kterými by Dodavatelé zneužili těchto informací k vlastnímu prospěchu.  

Přesné a spolehlivé informace a záznamy jsou rozhodující pro splnění finančních, právních a správních povinností 
společnosti SČR a jsou nezbytné pro spravedlivé zohlednění transakcí společnosti SČR. Dodavatel musí vést 
přesné záznamy o všech záležitostech souvisejících s obchodem mezi Dodavatelem a společností SČR. To 
zahrnuje řádné, rychlé a úplné zaznamenávání všech nákladů a plateb a dostupnost podpůrných evidencí a 
dokumentace. 

6. UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Společnost SČR usiluje o udržitelné provádění obchodů s úctou a ohledem vůči životnímu prostředí. Měli bychom 
pracovat tak, abychom přispívali k udržitelnější budoucnosti.  

Dodavatelé musí zajistit, aby dodržovali všechny platné zákony a předpisy v oblasti životního prostředí. Společnost 
SČR očekává, že Dodavatelé přijmou preventivní přístup k environmentálním výzvám tím,  
že podniknou kroky na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí. 
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7. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ 

Dodavatelé jsou odpovědní za to, že jejich ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a subdodavatelé nebo 
zástupci budou rozumět a dodržovat platné předpisy a zákony, v rozsahu použitelném na příslušnou dohodu nebo 
obchodní vztah. 

8. REALIZACE A KONTROLA 

Tento Kodex je součástí smluvních podmínek společnosti SČR s Dodavateli.  

Společnost SČR si vyhrazuje právo vyžádat od Dodavatelů pravidelné informace, včetně uskutečnění inspekcí 
a/nebo auditů (s podporou třetí strany či bez ní) v zařízeních, příslušných knihách a záznamech, aby byla doložena 
shoda Dodavatelů s Kodexem. 

9. ZÁVAZNÝ SOUHLAS 

Níže podepsaný je Dodavatelem společnosti SECURITAS ČR s.r.o. 

1. Podepsáním tohoto dokumentu bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že: 

A. Kodex popisuje minimální očekávání společnosti SČR od Dodavatelů ve vztahu k: 

• dodržování zákonů a integrity, 

• lidským právům a pracovním podmínkám, 

• etice podnikání a  

• životnímu prostředí. 

B. Kodex může společnost SČR změnit nebo aktualizovat. 

C. Kodex zahrnuje trvalé očekávání, že Dodavatelé oznámí porušování Kodexu společnosti SČR. 

 

2. Jménem naší organizace: 

A. Potvrzujeme, že očekáváním SČR uvedeným v Kodexu rozumíme a chápeme je. 

B. Zavazujeme se, že budeme dodržovat zásady Kodexu v našich pravidlech a každodenních postupech, 
které se mohou v čase měnit. 

C. Bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že Kodex, ve znění pozdějších předpisů, je součástí našich 
smluvních podmínek se společností SČR (ale nesníží, nemění ani nenahrazuje žádné jiné závazky, 
které mohou být doloženy jakoukoli platnou smlouvou, právním předpisem nebo jiným způsobem). 


