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SDĚLENÍ PREZIDENTA SPOLEČNOSTI

Každý den a na každém pracovišti, všichni jsme důležití, protože udržujeme majetek a
pracovníky našich klientů v bezpečí. Každý z nás je odpovědný za zajištění toho, že nic
nenaruší náš závazek vůči našim základním hodnotám – čestnosti, ostražitosti a užitečnosti – nebo principům Etického kodexu společnosti Securitas. Manažeři společnosti
Securitas nesou zvláštní odpovědnost za to, že půjdou dobrým příkladem. Udržitelnou
a řádnou prací chráníme naši dobrou pověst a naši silnou značku. Chceme být přední
společností v oboru rovněž s ohledem na udržitelnost.
Vždy jsme zdůrazňovali, že je důležité mít silnou firemní kulturu a základní hodnoty,
abychom našim klientům mohli nabídnout ten nejlepší tým v oboru bezpečnostních
služeb. Toto úsilí učinilo z naší společnosti přední společnost v našem oboru.
Naše základní hodnoty tvoří základ celé společnosti s ohledem na naše vysoké etické
standardy a odpovědnost. Řídí způsob, jakým pracujeme a udržujeme vztahy s našimi
klienty. Tyto hodnoty sahají až do 50. let 20. století, ale zůstávají platné i v dnešní době.
Ve společnosti Securitas všichni usilujeme o to, abychom dělali, co je správné s ohledem na naše klienty, zaměstnance a společnost. Etický kodex společnosti Securitas
poskytuje rady v této oblasti. Jako zaměstnanec nebo obchodní partner musíte dodržovat tento Kodex a další klíčové zásady, aby byl zajištěn soulad s platnými zákony a
našimi vlastními hodnotami a principy.
Silné hodnoty vždy byly klíčem k naší úspěšné cestě a nyní jsme zformulovali náš cíl,
který spolu s našimi hodnotami věrně odráží důležitou roli společnosti Securitas ve společnosti:
Pomáháme dělat váš svět bezpečnější.
Podporujeme prostředí otevřenosti, proto pokud víte o situaci nebo činnosti, o níž se
domníváte, že by mohla představovat porušení tohoto Kodexu, zákona nebo jiných
zásad Skupiny, je vaší odpovědností to co nejdříve oznámit. Nedodržování Etického
kodexu společnosti Securitas může mít za následek nejen ztrátu tržeb nebo uvalení
pokut, ale i problémy při náboru zaměstnanců a poškození naší pověsti a značky.
Hrajete důležitou roli v našem výjimečném týmu Securitas!
Stockholm, duben 2020
Magnus Ahlqvist
President and CEO Securitas AB
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ÚVOD

PROČ MÁME ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SECURITAS
Ve společnosti Securitas klademe velký důraz na etiku, poctivost a dodržování předpisů. Chceme být dobrou společností a silným a důvěryhodným partnerem pro naše
klienty, zaměstnance, akcionáře i další partnery. Společnost Securitas klade důraz na
dodržování nejvyšších etických obchodních standardů v souladu s platnými zákony,
pravidly a předpisy.

Zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot má
rozhodující roli ve všech činnostech společnosti Securitas a tvoří základ, na němž je
postavena důvěra našich klientů, zaměstnanců, akcionářů a dalších partnerů. Tyto
zásady hrají důležitou roli při zachovávání vysoké hodnoty značky Securitas a při
dosahování dlouhodobé udržitelnosti a růstu našeho globálního podnikání.
Etický Kodex společnosti Securitas (dále jen Kodex) je jednou z klíčových firemních
zásad společnosti Securitas a je návodem pro chování (individuální i společné) v naší
každodenní práci v Securitas.
Přestože Kodex poskytuje pokyny, jak jednat eticky a v souladu se zákony, není
možné pokrýt všechny situace, které mohou vzniknout při každodenních obchodech
celosvětového provozu společnosti Securitas. Každý zaměstnanec a obchodní partner
proto nese odpovědnost za uplatňování vlastního úsudku a jednání v souladu s našimi
hodnotami. Kodex je dále doplněn podrobnými zásadami a pokyny.
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NÁŠ KODEX PLATÍ PRO VŠECHNY
Naši zaměstnanci se musí řídit našimi základními hodnotami – čestnost, ostražitost a
užitečnost - být loajální, etičtí a čestní, jednat poctivě, chovat se k ostatním s respektem
a s úctou a dodržovat naše zásady i zákony. Jelikož naše společnost poskytuje služby v
oblasti ochrany a zabezpečení, naši klienti a partneři věří, že chráníme jejich majetek i
zaměstnance, je to mimořádně důležité.
Porozumět a dodržovat Kodex je nejen úkolem společnosti Securitas, ale i všech jejich
zaměstnanců, ředitelů a vedoucích pracovníků společnosti. Společnost Securitas
rovněž očekává, že principy Kodexu budou dodržovat všichni její obchodní partneři,
včetně dalších partnerů, dodavatelů a subdodavatelů.
Naši manažeři jsou odpovědni za seznámení svých týmů s obsahem tohoto Kodexu a
dalších zásad. Kodex a všechna další příslušná pravidla musí znát a dodržovat každý
zaměstnanec a v případě jakýchkoliv nejasností je třeba, aby kladl otázky.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Jste odpovědni za to, že porozumíte Kodexu a dalším relevantním zásadám a pravidlům a budete je dodržovat. Budete jednat s rozvahou a v souladu s našimi hodnotami, v případě nejasností požádejte o radu vašeho
nadřízeného či dalšího odpovědného kolegu za plnění těchto pravidel.
Pokud byste byli požádáni udělat něco, co je v rozporu s našimi hodnotami, Kodexem nebo jinými zásadami, musíte to co nejdříve oznámit.
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INFORMUJTE NÁS

Pokud se dostanete do situace, která je pro vás z etického hlediska nepříjemná, nebo
pokud se domníváte, že jsou ohroženy nebo byly poškozeny hodnoty společnosti
Securitas, máte povinnost to oznámit. A to i v případě, jedná-li se o pokyn od nadřízeného nebo jiného manažera.
Pokud vy jako zaměstnanec, manažer, vedoucí pracovník nebo obchodní partner chcete
nahlásit porušení Kodexu, informujte nejprve svého nadřízeného a zástupce personálního nebo oddělení Risk Managementu. Pokud je pro vás komplikované na problém
poukázat, pokud oznámená záležitost není vyřešena nebo pokud je obvinění vážné
nebo citlivé povahy, měli byste to oznámit na jeden z těchto kontaktů:
SECURITAS INTEGRITY LINE
Internetové stránky
www.securitasintegrity.com (s výjimkou USA, Kanady a Mexika)
www.securitashotline.com (USA) a www.securitashotline.ca (Kanada)
www.lineadealerta.com.mx (Mexiko)
Telefon
místní telefonní číslo naleznete na internetových stránkách společnosti
E-mail
integrity@securitas.com
Poštovní adresa
Group Sustainability Officer
Securitas AB
P. O. Box 12307
SE-102 28 Stockholm
Švédsko
Podrobnější informace o postupu, účelu oznámení a jejich využití naleznete v Zásadách
oznámení porušení bezúhonnosti společnosti Securitas.
Všechna oznámení budou prošetřena. Pokud je to možné i z právního hlediska, s informacemi od zaměstnance bude zacházeno důvěrně. Žádný zaměstnanec nebude diskriminován za to, že v dobré víře oznámil skutečnosti, o kterých se domníval, že mohou
porušovat ustanovení Kodexu. Zaměstnanec, který takové oznámení učiní, v každém
případě obdrží odpověď. Bude-li se kdokoliv mstít zaměstnanci za to, že v dobré víře
oznámil případ nesouladu, Securitas uplatní disciplinární kroky.
Společnost Securitas systematicky sleduje stížnosti na dodržování Kodexu, přičemž
používá informace získané z různých dostupných zdrojů.
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Jednání, které je neslučitelné s pravidly uvedenými v Kodexu, musí být okamžitě napraveno, a zaměstnanci porušující Kodex budou vystaveni disciplinárnímu řízení, přičemž
postihem může být až rozvázání pracovního poměru.
Pokud je porušení Kodexu současně činem, který je nedodržením místních zákonů,
Securitas ohlásí takové porušení příslušným úřadům.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Pokud se setkáte se situací, o níž se domníváte, že je v rozporu s našimi
hodnotami, např. informace o nežádoucím chování nebo nedodržování
Kodexu, zákona či jiných zásad skupiny, co nejdříve to oznamte. Pokud
jste oznámil takové porušení v dobré víře, nehrozí vám žádný trest.
VÍCE INFORMACÍ

Politika Reportingu Securitas Integrity (Securitas Whistleblowing Policy)
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Náš cíl a naše
hodnoty

MY

POMÁHÁME VÁM

Všichni ve společnosti
Securitas, kdo sdílí pevné
hodnoty.

Všichni společně, přátelsky
a odhodlaní poskytovat
kvalitní služby.

Čestnost • Ostražitost • Užitečnost
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DĚLAT

VÁŠ

Ovlivňujeme povědomí o naší
společnosti, vědomostech a
nabídce služeb.

Osobní přístup, bez ohledu
na to, zda jste fyzická osoba
nebo velká korporace.

SVĚT

BEZPEČNĚJŠÍ

Společnosti či životní
prostředí, ve kterém se
nacházíte.

Klid, obchodní kontinuita,
kvalita života.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SECURITAS

NÁŠ CÍL A NAŠE HODNOTY

Cíl Securitas jako společnosti:
Pomáháme dělat váš svět bezpečnější
Náš cíl nám připomíná, že každý den, když jdeme do práce, přispíváme k velké věci –
naším cílem je důvod, proč existujeme. Náš cíl spočívá v samotném jádru naší strategie a pomáhá nám vytvářet hodnoty. Pomáhá nám udržovat ziskový růst, zůstat užiteční v rychle se měnícím světě a prohlubovat naše vztahy s našimi partnery.
Naše činnost je založena na třech základních hodnotách: Čestnosti, ostražitosti a užitečnosti.
ČESTNOST
Čestnost znamená poctivost a etické jednání. Společnost Securitas je nekompromisní
ve svých požadavcích na poctivost a pravdomluvnost a trváme na tom, že naši
zaměstnanci mají právo otevřeně vyjádřit své názory a povinnost oznamovat nepřístojnosti a další důležité informace bez rizika odvetných jednání.
OSTRAŽITOST
Ostražitost znamená aktivně věnovat pozornost. Naši zaměstnanci musí být velmi
pozorní a všímaví, musí naslouchat a být schopni vyhodnotit správně danou situaci tak,
aby ochránili prostory a majetek klienta a zároveň dodržovali etické hodnoty, které společnost Securitas zastává.
UŽITEČNOST
Užitečnost znamená být orientováni na služby a uspokojování našich klientů, kolegů a
dalších osob, které požadují pomoc, kdykoliv je potřeba.
TOOLBOX
Model řízení společnosti Securitas, Toolbox, je použit k šíření korporátní kultury a
vytváření sdílené platformy skrze naše hodnoty. Od všech zaměstnanců se očekává,
že převezmou odpovědnost za naše klienty a objekty a za naše společné hodnoty.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Hrajete významnou roli při zajišťování společného plnění našeho cíle – jste
pro nás důležití.
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LIDSKÁ PRÁVA

Dodržování lidských práv je pro společnost Securitas a pro naše každodenní obchody
velmi podstatné. Společnost Securitas podporuje a dodržuje základní lidská práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a Obecných principech Organizace spojených národů pro podnikání a lidská práva (včetně
práv uvedených v Mezinárodním soupisu práv) a uznává svou odpovědnost v oblasti
podpory a dodržování těchto práv při provádění mezinárodních obchodů.
Společnost Securitas je signatářem iniciativy United Nations Global Compact a podporuje Cíle udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, přičemž příslušné
SDG bere v úvahu při strategické práci a každodenním provozu.
Spolu se Securitas Politikami /Zásadami“ Lidé a rozmanitost“ a „Oblast lidských práv“,
Kodex ukazuje náš závazek vůči dodržování lidských práv. Jako společnost z oblasti
bezpečnosti si uvědomujeme, že musíme pečlivě posuzovat potenciální rizika porušování lidských práv v důsledku našich služeb, které poskytujeme my, naši partneři v
rámci podniku se společnou majetkovou účastí, dodavatelé a subdodavatelé.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Ke kolegům a dalším osobám, s nimiž jste jako zástupce společnosti
Securitas v kontaktu, se musíte chovat důstojně a s úctou.
VÍCE INFORMACÍ

Zásady společnosti Securitas Group v Oblasti lidských práv, Securitas
Group Diverzita a Securitas Group Lidé a rozmanitost.
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SOULAD S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY

Securitas je nadnárodní společnost. Všichni naši zaměstnanci a obchodní partneři musí
vždy dodržovat zákony, pravidla a předpisy zemí, ve kterých naše společnost podniká.
Kodex představuje základní pravidla a musí být dodržován ve všech zemích, kde společnost Securitas působí. A to i v případě, že by byl přísnější, než je místní legislativa.
Místní organizační jednotky společnosti Securitas mohou přijmout a používat zásady,
které jsou přísnější nebo podrobnější než zásady stanovené v Kodexu. Pokud jsou
místní pravidla vydána, platí jako dodatek Kodexu.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte vždy dodržovat všechny platné zákony, pravidla, předpisy a
zásady.
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ZAMĚSTNANCI

Společnost Securitas je společnost pro lidi a naši zaměstnanci jsou naší největší devizou.
Společnost Securitas chce být známa tím, že má zaměstnance, kteří žijí v souladu s
posláním společnosti Securitas, sdílejí její hodnoty a cítí hrdost a oddanost vůči společnosti Securitas. Společnost Securitas věří v rozmanitost a jejím cílem je být solidním,
důvěryhodným a stabilním zaměstnavatelem, a podporovat vztahy založené na vzájemné úctě a respektu.
Jsme pevně přesvědčeni, že schopnosti našich zaměstnanců mají přímý vliv na dosažené výsledky. Chceme získat a udržet si pracovníky, kteří sdílí naše hodnoty a dokáží
poskytovat ty nejlepší služby pro naše klienty. Proto se společnost snaží být atraktivním zaměstnavatelem, který nabízí dobré pracovní podmínky, odpovídající mzdové
ohodnocení a příležitosti pro osobní růst. Manažeři na všech úrovních jsou obzvláštně
odpovědni za to že jdou příkladem.
VÍCE INFORMACÍ

Securitas Group Diverzita, Securitas Group Lidé a rozmanitost

Podmínky zaměstnání a ohodnocení
V Securitas si uvědomujeme důležitost spravedlivé mzdy, adekvátní pracovní doby a
ostatních zaměstnaneckých výhod. Děláme vše pro to, aby mzdy dosáhly nebo překročily zákonem určené částky nebo minimální částky běžné v daném odvětví. Mzdy
musí být vypláceny pravidelně a včas. Pracovní doba a další podmínky pracovního
poměru musí být v souladu s místními zákony a standardy v oboru. Informace o výši
mzdy a ostatních výhodách, stejně jako podmínky pracovní smlouvy, musí být sděleny
každému zaměstnanci srozumitelnou formou.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Máte právo na podmínky, které jsou v souladu s místními zákony a standardy v oboru. Vaší odpovědností je znát podmínky svého pracovního
poměru a pokud vám něco není jasné, zeptat se
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ZAMĚSTNANCI

Svoboda sdružování
Společnost Securitas respektuje právo 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. Toto zahrnuje také právo na svobodu shromažďovací a sdružovací. Nikdy nesmíte být obtěžováni nebo být vystaveni represi kvůli využití těchto práv.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Záleží na vás, zda se necháte zastupovat odbory nebo zda založíte
odbory či sdružení pracovníků.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce
Společnost Securitas si uvědomuje důležitost zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a činí vše pro to, aby se předešlo nehodám a úrazům, a podporuje
opatření pro zlepšení zdraví a tělesné i duševní pohody. Je třeba provést posouzení
rizik za účelem identifikace a stanovení rozsahu bezpečnostních rizik a zaměstnanci by
měli absolvovat školení a dostat pokyny a vybavení podle svých úkolů.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Máte právo na bezpečné pracovní prostředí a jste odpovědní za to, že jej
budete pomáhat vytvářet. Musíte vždy dodržovat všechny místní zásady,
pravidla a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Měli byste
rovněž oznámit veškeré problémy a rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví svému vedoucímu nebo zástupci pro otázky bezpečnosti a
ochrany zdraví.

Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost
Pro společnost Securitas je důležité, aby všichni zaměstnanci byli „způsobilí pro práci“
a byli prosti jakýchkoliv nežádoucích účinků v důsledku konzumace alkoholu nebo užívání drog v práci. Společnost Securitas usiluje o pracoviště bez alkoholu a drog.
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CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte se vyvarovat jakékoliv konzumace alkoholu a/nebo drog, které by
mohly mít dopad na vaši práci.

Rozmanitost a rovné příležitosti
Společnost Securitas je zaměstnavatel poskytující rovné příležitosti a se všemi
zaměstnanci musí být nakládáno spravedlivě, rovnoprávně a bez jakékoliv diskriminace a stejně musí nakládat zaměstnanci s ostatními osobami. Věříme, že rozmanitost a inkluze jsou základem pro inovaci a kreativitu a že rozmanité týmy přispívají k
našemu úspěchu a dlouhodobému udržitelnému růstu.
Všichni zaměstnanci ve společnosti Securitas, zejména manažeři na všech úrovních,
nesou zodpovědnost za vytváření prostředí, kde lidé cítí závazek vůči své práci a
jsou uznáváni za své výsledky a kde se zaměstnanci vzájemně podporují a spolupracují a vzájemně si nekonkurují.
Diskriminace v zaměstnávání, odměňování, školení, kariérním růstu, ukončení pracovního poměru či odchodu do důchodu na základě rasové, etnické nebo národnostní
příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinného nebo rodičovského stavu, zdravotního omezení nebo jiné odlišující charakteristiky chráněné
odpovídajícím zákonem či předpisy je považována za naprosto nepřijatelnou.
Všechna rozhodnutí zaměstnavatele jsou založena výhradně na hodnocení kvalifikace, zkušeností, jednání, pracovního výkonu a viditelného potenciálu dané osoby ve
vztahu k pracovním požadavkům.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Měli byste mít možnost pracovat v otevřeném a rozmanitém prostředí a
nesete odpovědnost za to, že budete přispívat k vytváření rozmanitého
prostředí a chovat se ke svým kolegům s úctou a respektem.
VÍCE INFORMACÍ

Securitas Group Diverzita, Securitas Group Lidé a rozmanitost
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Obtěžování
Se všemi zaměstnanci musí být jednáno důstojně a s úctou, stejně tak se očekává, že
spolu budou jednat navzájem. Společnost Securitas podporuje produktivní pracovní
prostředí a netoleruje žádnou formu zastrašujícího chování, obtěžování, šikany, zneužívání nebo odvety, včetně sexuálního, verbálních, fyzického či psychologického obtěžování.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Měli byste mít možnost pracovat v prostředí, kde se cítíte respektováni a
nejste obtěžováni. Ke klientům a dalším osobám, s nimiž máte kontakt
jako zástupce společnosti Securitas, se musíte chovat důstojně a s úctou.
VÍCE INFORMACÍ

Securitas Group Diverzita, Securitas Group Lidé a rozmanitost

Dětská práce a nucená práce
Společnost Securitas nezaměstnává ani nevyužívá v žádné formě dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou práci.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte dodržovat místní zákony, předpisy a licenční požadavky v oblasti
minimálního věku.
Nikdy byste neměli odevzdat svůj pas, doklady totožnosti nebo pracovní
povolení jako podmínku uzavření pracovního poměru.

Sociální sítě
Společnost Securitas respektuje práva jednotlivce na svobodu projevu a právo na vyjádření vlastního názoru. Veřejná prohlášení jménem společnosti Securitas však mohou
činit pouze osoby k tomu výslovně pověřené. Zaměstnanci a obchodní partneři, kteří
se zapojují do aktivit na sociálních médiích, které ukazují spojení se společností Securitas nebo na tuto společnost odkazují, se musí chovat v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas.
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Důvěrné a citlivé údaje o společnosti Securitas, našich klientech nebo místech našich
klientů (např. jméno klienta, adresa, zařízení, spolupracovníci, harmonogramy, poskytované služby a vozidla) by nikdy neměly být odhalovány.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Máte právo svobodně vyjádřit svůj názor, musíte však chránit důvěrné
nebo citlivé informace o společnosti Securitas a našich klientech. Pokud
jste aktivní na sociálních médiích, měli byste jednat v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas.
VÍCE INFORMACÍ

Zásady Securitas pro komunikaci a brand Securitas
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Společnost Securitas se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti a je připravena učinit vše pro zajištění a podporu co nejvyšších obchodních etických norem ve
všech aspektech svého podnikání.
Jako přední společnost ve svém oboru má Securitas velké množství povinností vůči
zemím a komunitám, ve kterých působí. Uplatňujeme princip společenské angažovanosti společnosti a dodržujeme zákony a předpisy zemí, ve kterých poskytujeme své
služby. Společnost Securitas je rovněž zodpovědná za další rozvoj celého bezpečnostního průmyslu. Ve spolupráci s obchodními organizacemi, odbory, orgány státní správy
a orgány činnými v trestním řízení se společnost Securitas snaží zdokonalovat nejen
poskytované služby ale také celé odvětví, s cílem zvýšit jak úroveň standardů, tak
finanční ohodnocení v tomto odvětví.

Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů
Společnost Securitas uplatňuje principy čestného podnikání a poctivé konkurence,
založené na poctivosti, kvalitě služeb, ceně a zákaznickém servisu. I když se jako
zástupci společnosti Securitas můžete zapojovat do sdružení za účelem podpory rozvoje oboru, je přísně zakázáno jednat nebo uzavírat smlouvy s konkurenty ohledně
cenotvorby, podílu na trhu či obdobných nezákonných činnostech. Jsme pevně zavázáni dodržovat všechny platné zákony a předpisy na podporu spravedlivé soutěže.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

S konkurenty nikdy nesmíte jednat nebo domlouvat dohody o
cenotvorbě, podílu na trhu apod. a musíte vždy dodržovat všechny platné
zákony a předpisy týkající se spravedlivé soutěže.
VÍCE INFORMACÍ

Politika spravedlivé hospodářské soutěže a antimonopolní politika společnosti Securitas
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Úplatkářství a korupce
Společnost Securitas usiluje o poskytování nejlepších možných služeb zaměřených na
splnění konkrétních požadavků klienta, a očekává, že bude vybrána jako dodavatel
bezpečnostních služeb na základě skutečných přínosů, v rámci svobodného a poctivého podnikatelského prostředí.
Domníváme se, že korupce podrývá zákonné obchody, narušuje soutěž a přináší
vážná rizika pro naši značku a pověst.
Společnost Securitas uplatňuje nulovou toleranci vůči všem formám úplatkářství a
korupce a nikdy nesmíme nabízet, požadovat nebo přijímat úplatky, jiné výhody,
poplatky za usnadnění postupu či jiné nezákonné platby za účelem získání či udržení
obchodů. Úplatek zahrnuje veškeré finanční či jiné výhody, které jsou poskytnuty, přislíbeny, nabídnuty, přijaty, vyžádány či převzaty se záměrem provedení konkrétní činnosti.
Všechny obchodní transakce musí být zákonné a musí být prováděny v nejlepším
zájmu společnosti Securitas. Smíme obchodovat pouze se seriózními obchodními
partnery provozujícími zákonné obchodní aktivity, jejichž prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Jste zodpovědní za to, že budete znát a dodržovat zásady společnosti
Securitas v oblasti úplatkářství a korupce. Nikdy nesmíte nabízet, vyžadovat ani přijímat úplatky či jiné výhody, usnadňující platby nebo jiné protiprávní platby za účelem získání či udržení zakázky. Nesmíte ani povolit,
aby se druzí zapojili do úplatkářství či korupce vaším jménem.
VÍCE INFORMACÍ

Protiúplatkářké a protikorupční zásady společnosti Securitas

Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary
Společnost Securitas musí být vždy považována za odbornou a nezávislou společnost
při našich kontaktech s obchodními partnery. Nákupní a prodejní aktivity musí být
vykonávány s maximální poctivostí. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmějí dávat
ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit buď
obchodní transakci nebo rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či klienta.
Dary malé hodnoty jsou někdy součástí místní obchodní kultury a mohou být přijí-
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mány, pokud jsou přijatelné s ohledem na naše hodnoty a zásady a povoleny místními
zákony, pravidly a předpisy.
Místní organizační jednotky společnosti Securitas vypracují v souladu s platnými
zákony a Kodexem podrobné návody a zásady, vymezující, co je na místní úrovni
přijatelné.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Je vaší odpovědností znát a dodržovat zásady a pokyny společnosti
Securitas týkající se zábavy, darů, odměn a příspěvků. Je rovněž důležité,
abyste znali zásady klientů v oblasti zábavy a darů. Nikdy nesmíte dávat
ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit
buď obchodní transakci nebo něčí rozhodování.
VÍCE INFORMACÍ

Protiúlatkářské a protikorupční zásady společnosti Securitas.

Praní špinavých peněz a financování terorismu
Společnost Securitas nesmí umožňovat praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Jsme zavázáni dodržovat všechny platné obecné principy v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu stanovené v příslušných úmluvách a zákonech
proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu, v souladu s duchem
Kodexu.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte zajistit, že vaše kroky nebudou umožňovat praní špinavých peněz
nebo financování terorismu.
VÍCE INFORMACÍ

Protiúplatkářské a protikorupční zásady společnosti Securitas
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Střet zájmů
Naše obchodní rozhodnutí musí být vždy založena na objektivních důvodech a kritériích a nikdy nesmí být ovlivněna osobními vztahy zaměstnanců, jejich aktivitami mimo
společnost Securitas nebo finančními zájmy. Střety zájmů mohou mít dopad na rozhodnutí, která činíme, poškodit naši značku a pověst a vyvolat nedůvěru ve společnosti i mimo ni.
Střet zájmu vznikne, když soukromé zájmy zaměstnance zasahují jakkoliv do zájmů
společnosti Securitas. Situace střetu zájmů může například vzniknout, pokud jako
zaměstnanec podniknete kroky nebo máte zájmy, které vám můžou ztížit objektivní a
efektivní provádění vaší práce.
Zaměstnanci a obchodní partneři musí jednat tak, aby mezi jejich soukromými aktivitami a jejich účastí na podnikatelských aktivitách společnosti Securitas nedocházelo ke
střetu zájmů. Obchodní transakce mezi společností Securitas a stranami spřízněnými s
některým ze zaměstnanců, např. rodinní příslušníci, příbuzní, přátelé, dodavatelé, klienti nebo konkurenti, jsou povoleny pouze za výjimečných okolností a po „schválení
druhým nadřízeným“, tj. schválení vedoucím vašeho vedoucího. Souhlas od druhého
nadřízeného je rovněž vyžadován, pokud jsou zaměstnáni členové jedné rodiny nebo
pokud existuje úzký osobní vztah mezi zaměstnanci.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte striktně rozlišovat obchodní rozhodnutí a osobní zájmy. Součástí
je i to, že nesmíte mít žádné nepřímé osobní obchodní spojení (například
prostřednictvím člena rodiny, příbuzného nebo přítele) s našimi klienty,
dodavateli nebo konkurenty a musíte jednat pouze jménem společnosti
Securitas. Pokud vznikne situace, která by mohla vést ke konfliktu zájmů,
musíte o ní okamžitě informovat svého vedoucího nebo právní oddělení a
požádat o radu. Souhlas byste měli získat od druhého nadřízeného, tj. od
vedoucího vašeho vedoucího.
VÍCE INFORMACÍ

Pokyny v oblasti střetu zájmů
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Podvod
Podvod je situace, kdy se někdo záměrně pokusí uvést jinou osobu nebo subjekt v
omyl nebo zneužít jeho pozici za účelem dosažení zisku nebo výhody pro tohoto
zaměstnance či jinou osobu – například nespravedlivého získání peněz, služeb či aktiv.
Ve většině zemí je podvod trestný čin.
Příklady podvodu zahrnují padělání finančních výkazů či účtů či manipulace s nimi,
záměrné překroucení či nezmínění finanční transakce nebo krádež či neoprávněné
využití aktiv společnosti Securitas.
Je odpovědností každého národního prezidenta, regionálního prezidenta, vedoucího
nebo ekvivalentní pozice provádět a udržovat dostatečné interní kontroly, informovat o
nich zaměstnance a provádět odpovídající školení všech zaměstnanců.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte vždy jednat čestně a poctivě a mít na vědomí, že jakékoliv podvodné aktivity jsou přísně zakázány.
VÍCE INFORMACÍ

Pokyny v oblasti podvodů

Důvěrné údaje
Důvěrné údaje zahrnují obchodní tajemství a další chráněné údaje. Zahrnují například
rovněž obchodní plány, finanční informace a informace o klientech. Odhalení nebo
ztráta těchto informací by mohlo znamenat poškození naší značky a vést ke ztrátě
důvěry našich partnerů. Současně musí být v souladu se všemi právními a smluvními
požadavky chráněny neveřejné informace patřící našim klientům nebo obchodním
partnerům, ke kterým jsme získali přístup díky svým podnikatelským aktivitám.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Očekáváme od vás, že budete klást zvláštní důraz na to, aby bylo zabráněno jakémukoliv neautorizovanému použití nebo vyzrazení důvěrných
nebo vnitřních informací společnosti Securitas.
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Interní informace
Interní informace jsou podstatné neveřejné (důvěrné) informace o naší společnosti,
které mohou pravděpodobně ovlivnit cenu akcií nebo jiných finančních nástrojů společnosti Securitas. Příklady interních informací zahrnují informace o finančních výsledcích, velkých akvizicích či projektech. Používání interních informací ve svůj vlastní prospěch nebo prospěch jiné osoby je v mnoha zemích nezákonné.
Společnost Securitas je kótovaná na Stockholmské burze cenných papírů NASDAQ a
jako kótovaná společnost dodržuje všechny platné zákony a předpisy v oblasti zasvěceneckých obchodů.
Nepoužíváme a neodhalujeme zasvěcenecké informace nepatřičně při obchodování s
akciemi.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Nikdy nesmíte používat žádné neveřejné informace o společnosti Securitas nebo jakékoliv jiné společnosti na ovlivnění vašich rozhodnutí při
obchodování s cennými papíry. Interní informace nesmíte sdílet s jinými
osobami, včetně členů rodiny, příbuzných či jiných stran mimo společnost
Securitas.
VÍCE INFORMACÍ

Politika Securitas Group v oblasti vnitřní ochrany soukromí

Soukromí a ochrana osobních údajů
Společnost Securitas respektuje právo jedince na soukromí, osobní údaje zpracovává
odpovědně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Musíme rovněž
chránit osobní údaje v souladu s interními zásadami, pokyny a smluvními dohodami s
klienty.
Naším celkovým principem pro zajištění soukromí je Vaše poctivost je naší prioritou.
Tento hodnotový princip je založen na čtyřech pilířích:
transparentní zpracování; poctivost vede k našim rozhodnutím; udržování vašich údajů
v bezpečí a globální používání principů zajištění soukromí. To zahrnuje jasné stanovení
rolí a odpovědností za řízení zpracovaných osobních údajů a dodržování etických principů zpracovávání osobních údajů v rámci společnosti Securitas.
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CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Osobní údaje máte právo zpracovávat, pouze pokud je to vyžadováno pro
provádění vaší práce. V takovém případě se musíte seznámit s platnými
zákony a zásadami na zabezpečení a ochranu údajů a dodržovat je.
VÍCE INFORMACÍ

Politika Securitas Group v oblasti vnitřní ochrany soukromí

Ochrana majetku a zdrojů společnosti Securitas
Společnost Securitas vlastní hmotný i nehmotný majetek. Příklady hmotného majetku
zahrnují zařízení, nemovitosti a výrobky. Nehmotný majetek zahrnuje značky,
ochranné známky, know-how a obchodní tajemství.
Společnost Securitas má silnou značku, kterou buduje již řadu let. Veškerá hodnota
dlouhé historie poskytování profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti je zahrnuta v
obchodní značce Securitas. Společnost Securitas musí pracovat na ochraně naší
ochranné známky a značky a respektovat práva na duševní vlastnictví druhých subjektů.
Majetek, zdroje a informační systémy společnosti Securitas jsou pro naše podnikání
životně důležité. Musíme být vždy zabezpečeni a chráněni před neautorizovaným
používáním, poškozením, vyzrazením, odkloněním nebo odstraněním, a to pro případ
nehody, nesprávné činnosti nebo zneužití důvěry. Zdroje společnosti Securitas musí
být využívány odpovědně a nesmí se s nimi plýtvat či je zneužívat. Tyto zdroje zahrnují počítače a systémy digitální komunikace společnosti, které nesmí být používány
na nevhodnou komunikaci, např. nezákonné činnosti, obtěžování nebo chování, které
by mohlo být považováno za urážlivé či diskriminační.
Kancelářské potřeby, zařízení pro elektronickou komunikaci, počítače, mobilní telefony,
IT systémy a prostory musí být používány pouze na obchodní účely a uživatelé by
neměli očekávat zajištění soukromí informací či komunikace s využitím těchto nástrojů.
Omezené používání počítačů a mobilních telefonů na osobní účely může být povoleno, v souladu s místními zásadami.
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CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Nesete odpovědnost za ochranu a zabezpečení majetku, zdrojů a informačních systémů společnosti Securitas před neoprávněným použitím,
poškozením, odhalením, převedením či odnesením. Zdroje společnosti
Securitas musíte používat zodpovědně a nesmíte s nimi plýtvat či je zneužívat, což zahrnuje nepoužívání počítačů, IT systémů nebo telefonů společnosti Securitas na komunikaci či prohlížení materiálů, které mohou být
považovány za nevhodné, nebo na stahování neschválených programů.
Nesmíte nikdy používat soukromé počítače, mobilní telefony, e-mailové
adresy apod. na obchodní účely.

Příspěvky na politiku, politické aktivity a lobování
Společnost Securitas nepřispívá firemní finance, aktiva či služby na podporu jakéhokoliv vládního subjektu, politické organizace, strany či kandidáta. Jakékoliv výjimky musí
předem schválit prezident a výkonný ředitel společnosti AB.
Zaměstnanci se mohou svobodně zapojovat do zákonného politického života ve svém
volném čase a jako soukromé osoby.
Lobbování usiluje o ovlivnění kroků, zásad nebo rozhodnutí úředníků, jako jsou zákonodárci nebo regulační úřady. Lobování lze provádět poskytování informací či názorů určitým úředníkům. Aktivity lobbování mohou zahrnovat přímou komunikaci s úředníky
nebo podporu profesionálních lobbistů. Lobbování je v některých zemích regulováno.
Pouze zaměstnanci oprávnění provádět tyto činnosti se mohou zapojovat do lobbování jménem společnosti Securitas. Aktivity lobování musí být přípustné v souladu s
obchody společnosti Securitas a musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a
předpisy. Lobbování by vždy mělo být prováděno čestně, poctivě a s úctou.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Můžete se svobodně zapojovat do zákonných politických aktivit ve svém
soukromém životě a ve svém postavení občana, nesmíte však používat
nebo souhlasit s použitím jakýchkoliv firemních financí, zdrojů či zařízení
na podporu vládního subjektu, politické organizace, strany nebo kandidáta. Do lobbování jménem společnosti Securitas se můžete zapojit,
pouze pokud k tomu máte oprávnění.
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Podnikání v oblasti státní správy
Mezi naše klienty patří mnohé vládní instituce, veřejné a mezinárodní úřady nebo instituce. Společnost Securitas přísně dodržuje všechny zákony a předpisy vztahující se ke
spolupráci s vládními a veřejnými institucemi včetně některých zvláštních požadavků
spojených s vládními zakázkami a transakcemi.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Pokud vaše práce zahrnuje práci s vládami nebo veřejnými úřady, nesete
odpovědnost za to, že budete postupovat s mimořádnou opatrností a
budete dodržovat platné zákony, předpisy a zásady.

Správa daní
Přístup společnosti Securitas k daním usiluje o soulad s dlouhodobými zájmy všech
našich partnerů, včetně vlády, akcionářů, zaměstnanců a místní komunity.
Musíme plnit naše zákonné závazky v oblasti placení přesných částek splatných daní s
ohledem na naše obchodní činnosti a model a nesmíme se zapojovat do žádných
daňových plánů, které by mohly ohrozit obchodní provoz, pověst a partnery společnosti Securitas. Usilujeme o to, abychom plnili naše závazky v oblasti placení příslušných splatných daní a předkládání přesných a včasných hlášení a podávání daňových
přiznání.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte dodržovat všechny platné daňové zákony, předpisy a zásady a v
případě potřeby požádat o radu vaše místní finanční oddělení nebo
daňové oddělení Skupiny.
VÍCE INFORMACÍ

Daňová politika skupiny Securitas
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Oznámení a záznamy
Společnost Securitas si je vědoma důležitosti otevřené komunikace se všemi, kteří
jsou nějakým způsobem dotčeni našimi aktivitami, ať už se jedná o zaměstnance,
obchodní partnery, klienty, investory nebo veřejnost či jejich zástupce. Musíme vždy
jednat a hovořit způsobem, který odráží naše hodnoty a důvěru v naši značku.
Akcie společnosti Securitas jsou kótovány v NASDAQ OMX na burze ve Stockholmu a
všechny informace jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími zákony, burzovními
pravidly a kodexy pro řízení společnosti, které se vztahují na naše podnikání.
Firemní informace, které jsou úplné, přesné a relevantní, jsou dostupné pro zájemce z
třetích stran a společnost Securitas musí včas odpovídat na dotazy. Jménem společnosti mohou mluvit pouze oprávnění mluvčí.
Všechny záznamy a účetní doklady musí jasně zobrazovat skutečný stav obchodních
transakcí, aktiv a pasív v souladu s relevantními předpisy, účetními a zákonnými požadavky a být poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Naším cílem je úplná účetní
zodpovědnost.
Normy společnosti Securitas pro účetnictví a vytváření reportů jsou nastaveny v Politikách a směrnicích skupiny Securitas a v Securitas Návodu pro vykazování výsledků –
„Securitas reporting manual“. Při veškeré komunikaci uplatňujeme Politiku společnosti
Securitas pro komunikaci a značku. Interní kontrolní postupy společnosti Securitas jsou
konzistentní s COSO Integrovaným rámcem interní kontroly.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Musíte zajistit, aby všechna hlášení a záznamy byly kompletní a přesné a
aby nebyly nesprávné či zavádějící. Rovněž musíte zajistit uchovávání a
vedení záznamů a dokumentace v souladu s provozními, právními či
smluvními požadavky.
VÍCE INFORMACÍ

Politika uzavírání smluv skupiny Securitas, Příručka podávání hlášení
Securitas
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Naši dodavatelé
Společnost Securitas spolupracuje s mnoha různými dodavateli za účelem zajištění
zboží, služeb a informací nezbytných pro naše obchody. Je tudíž důležité, abychom si
na tyto úkoly vybírali ty nejlepší dodavatele a nakládali s nimi spravedlivě. Očekává se,
že všichni dodavatelé a subdodavatelé budou dodržovat etické, kvalitativní a jiné standardy a očekávání společnosti Securitas a že budou dodržovat všechny platné zákony,
pravidla a předpisy, včetně zákonů na ochranu údajů.
Veškeré druhy náhrad pro obchodní partnery nebo od obchodních partnerů musí být
založeny pouze na prokazatelné dodávce výrobků a služeb.
Dodavatelé musí dodržovat Kodex obchodního partnera společnosti Securitas a
všechny dohodnuté dodávky by měly být v souladu se smluvními zásadami skupiny
Securitas.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Pokud vaše práce zahrnuje zajišťování zásob nebo jiné vztahy s dodavateli,
musíte zajistit, aby naši dodavatelé splňovali standardy a očekávání společnosti Securitas a dodržovali všechny platné zákony a předpisy, Kodex
obchodního partnera společnosti Securitas a zásady uzavírání smluv skupiny Securitas. Musíte zajistit, abychom nikdy neplatili za služby nebo
zboží, které jsme neobdrželi či neobdržíme.
VÍCE INFORMACÍ

Kodex obchodního partnera společnosti Securitas
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost Securitas usiluje o udržitelné provádění obchodů s úctou a ohledem vůči
životnímu prostředí a měli bychom pracovat tak, abychom přispívali k udržitelnější
budoucnosti.
Měli bychom neustále usilovat o snižování či minimalizaci dopadů našich obchodů na
životní prostředí a zároveň musíme hledat cesty, jak zlepšit ekologické aspekty našeho
provozu. Cílové emise firemních vozidel jsou stanoveny v Zásadách ochrany životního
prostředí Securitas Group. Musíme dodržovat nebo překračovat ekologické požadavky stanovené platnými zákony, předpisy a mezinárodními dohodami.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Měli byste přispívat k minimalizaci ekologických dopadů společnosti
Securitas snižováním spotřeby zdrojů, emisí a odpadů a přispíváním ke
zlepšování našeho ekologického výkonu.
VÍCE INFORMACÍ

Zásady ochrany životního prostředí Securitas Group.
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NAŠE ROLE VE SPOLEČNOSTI

Společenská angažovanost
Účelem společnosti Securitas je „Pomáháme činit váš svět bezpečnější“ Hrajeme důležitou roli ve společnosti a udržitelným způsobem zajišťujeme bezpečnost. Jako firma
jsme zavázáni k dobrému chování v komunitě, kde obchodujeme, a uvědomujeme si
význam aktivního a neustálého společenského dialogu se všemi našimi partnery. Prostřednictvím našich subjektů jsme v kontaktu s místními komunitami a usilujeme o přispívání k jejich pozitivnímu rozvoji. Podporujeme investiční aktivity do místní, regionální
a globální komunity, které jsou v souladu s naším účelem, strategií a hodnotami.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Podporujeme vás v tom, abyste přispívali do vaší místní komunity prostřednictvím vaší práce u společnosti Securitas. Musíte zajistit, že aktivity
budou v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas.

Sponzorství
Sponzorské aktivity společnosti Securitas by měly být spojeny s našimi dalšími komunikačními aktivitami za účelem upozornění na naši prémiovou značku Securitas. Sponzorství musí být dobře organizované a založené na Etickém Kodexu společnosti Securitas a pokynech pro naši značku.
Cílem je, aby sponzorství přispívalo k pozitivní image naší společnosti, posílení značky
a pocitu hrdosti našich zaměstnanců na to, že pracují pro společnost Securitas. Naše
sponzorství bychom vždy měli spojovat s našimi obchody.
Veškeré sponzorské aktivity musí být založeny na písemné smlouvě. Smlouvu by měli
schválit místní právní odborníci v souladu s místními zákony a daňovými předpisy.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Nesete odpovědnost za znalost toho, jaké aktivity může společnost Securitas sponzorovat. Musíte rovněž zajistit, že sponzorství nebude formou
skryté korupce – například pokud budete požádáni o příspěvek konkrétní
organizaci, např. na charitu určité osoby či vládního úřadu, za účelem
zajištění získání zakázky.
VÍCE INFORMACÍ

Strategie a pokyny pro sponzorství společnosti Securitas (v portálu
značky)
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IMPLEMENTACE A PLNĚNÍ

Prezident divize, vedoucí funkce nebo ekvivalentní pozice nesou odpovědnost za
zajištění implementace Kodexu v příslušné divizi, regionu nebo oblasti odpovědnosti.
Národní prezident, regionální prezident nebo ekvivalentní pozice, spolu s osobou zodpovědnou za zajištění souladu, nesou konečnou odpovědnost za řádnou implementaci
Kodexu všemi zaměstnanci a obchodními partnery v rámci příslušného území. To
zahrnuje podpis Kodexu všemi zaměstnanci a vyškolení všech zaměstnanců v otázkách Kodexu.
Zásady Kodexu musí být diskutovány a implementovány v maximální možné míře v
rámci smluvních vztahů s obchodními partnery.
Implementace a plnění Kodexu budou průběžně monitorovány v rámci místního procesu posuzování rizik a procesu posouzení firemních rizik. Implementace a plnění
Kodexu je každý rok kontrolováno. Konečnou odpovědnost za Kodex nese představenstvo Securitas AB.
Podrobnější informace o postupu podávání oznámení, jejich účelu a využití můžete
najít v Zásadách oznámení porušení bezúhonnosti společnosti Securitas.
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Každý zaměstnanec, vedoucí pracovník a manažer v Securitas zodpovídá
za to, že se s Kodexem seznámí, porozumí mu a bude jej dodržovat.
Všichni jsme rovněž povinni podat oznámení, pokud pojmete podezření
nebo se dozvíte o nesprávném chování nebo nedodržování Kodexu.
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