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ZA ČÍM STOJÍME
Náš kodex chování odráží naše firemní hodnoty „Respektu a výsledků“. Zde uvedená
pravidla a normy slouží jako „etický kompas“, který řídí naše zaměstnance na celém světě
v jejich každodenní práci. Ve všech organizačních jednotkách a všech regionech se chování
manažerů a zaměstnanců vůči sobě navzájem a vůči obchodním partnerům, zákazníkům
a investorům řídí vzájemným respektem.
Respekt se očekává také při dodržování všech platných právních předpisů ve všech
regionech a zemích, ve kterých působíme. K zákonnému, spravedlivému a eticky
bezúhonnému způsobu výkonu podnikání pro nás neexistuje alternativa. Kodex chování je
závazný bez výjimky pro všechny regiony a organizační jednotky skupiny Deutsche
Post DHL.
Jsme si vědomi naší zvláštní firemní zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, společnosti
a zaměstnancům, což se jasně promítá v obchodních praktikách a každodenní práci.
Celkově vzato náš kodex chování popisuje jednání, přesvědčení a normy, o jejichž
dodržování usilujeme a které považujeme za základ zavedených postupů. Je to nedílná
součást naší firemní identity, která odráží naše hodnoty a podporuje náš příslib
„Excellence. Simply Delivered.“
Hodnoty uvedené v kodexu chování mají plnou podporu Představenstva společnosti, která
očekává od všech zaměstnanců, vedoucích pracovníků a manažerů, že budou vzory
v každodenní práci a přispějí k podpoře firemní kultury charakterizované respektem.

Dr. Frank Appel

Ken Allen

Oscar de Bok

Melanie Kreis

Dr. Tobias Meyer

Dr. Thomas Ogilvie

John Pearson

Tim Scharwath

Kodex chování
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NÁŠ KODEX
CHOVÁNÍ
Protože jsme signatáři úmluvy OSN Global Compact,
jsme vázáni jejími deseti principy. Respektujeme
principy Všeobecné deklarace lidských práv,
Deklarace základních principů a práv při práci
Mezinárodní organizace práce (ILO) a směrnice
OECD pro nadnárodní společnosti. Protože jsme
dlouhodobými partnery OSN, podporujeme také cíle
udržitelného rozvoje OSN (SDG).
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Náš kodex chování

Kodex chování

NAŠE ODPOVĚDNOST

NAŠE CHOVÁNÍ

Vyzýváme všechny zaměstnance, vedoucí pracovníky, manažery a členy představenstva,
aby vdechli život kodexu chování a tím přispěli k úspěchu naší společnosti:

V konfrontaci s obtížnou situací se zamyslete nad těmito otázkami:

✔
✔

Seznamte se s jejími standardy a hodnotami a tyto znalosti si pravidelně osvěžujte,
například na pravidelných školeních.
Zapojte se a hlaste jakákoli porušení.

Naši výkonní představitelé jsou vzorem čestnosti a respektu. V roli výkonného
představitele musíte při implementaci kodexu chování sehrát zvláštní úlohu:
✔
✔
✔
✔
✔

Vytvářet kulturu charakterizovanou vzájemným respektem, otevřeností a důvěrou.
Udělejte pro implementaci kodexu chování vše, co je ve vašich silách.
Ujistěte se, že zaměstnanci pod vaším dohledem dodržují kodex chování a buďte vzorem
těchto hodnot ve své každodenní práci.
Informujte svůj tým o standardech a hodnotách uvedených v kodexu chování.
Poskytujte ostatním příležitost otevřeně a přímo vyjadřovat své obavy.

VALUES STANDARDS

SUCCESS
INTEGRITY RESULTS
REPONSIBILITY
ROLE MODELS

RESPECT TEAM CONDUCT

1.

Je moje jednání nebo rozhodnutí legální?

2.	
Je v souladu s hodnotami a normami tohoto kodexu a dalších
zásad skupiny DPDHL?
3.

Neexistuje žádný osobní střet zájmů?

4.	
Obstálo by moje jednání nebo rozhodnutí při podrobení
veřejné kritice? Jak by to vypadalo v médiích?
5.

 hránilo by moje jednání nebo rozhodnutí reputaci skupiny
C
Deutsche Post DHL, jakožto společnosti s vysokými etickými
standardy?

Pokud odpověď na všechny otázky zní „ano“, daný čin nebo rozhodnutí je
pravděpodobně v souladu s následujícími principy chování. Pokud si nejste jistí,
zeptejte se. Ptejte se, dokud jistotu nezískáte.
V případě pochybností se obraťte na svého manažera, odpovědné personální nebo
právní oddělení, nebo compliance officera.
Vždy pamatujte, že porušení našich norem nemusí naší společnosti způsobit jen
výrazné finanční škody, ale může mít také závažný dopad na naši reputaci a vést ke
ztrátě důvěry ze strany zákazníků, zaměstnanců a akcionářů.
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NAŠE STANDARDY
SPOLEČNÉ PRÁCE
ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ
UDRŽITELNÁ ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
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ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ
Rozmanitost našich zaměstnanců je naší
jedinečnou předností. Prosazujeme inkluzivní
pracovní prostředí, ve kterém je ceněna
rozmanitost našich zaměstnanců, ve kterém
se všichni cítí přijímáni a mohou ze sebe
každý den dostat to nejlepší. Jsme hluboce
přesvědčeni, že rozmanitost a začlenění mají
výrazný podíl na úspěchu naší společnosti.
Klíčovými kritérii pro výběr zaměstnanců
a jejich kariérní postup jsou jejich dovednosti
a kvalifikace.
Výslovně odmítáme jakoukoli podobu
diskriminace na základě pohlaví, etnického
a rasového původu, barvy pleti, náboženství,
věku, postižení, sexuální orientace a identity
nebo jakýchkoli dalších rysů chráněných
platnými zákony. Je povinností nás všech
přispívat k prostředí vzájemného respektu,
který vylučuje všechny formy obtěžování,
jako jsou např. šikana na pracovišti,
nevhodné sexuální návrhy, nechtěný fyzický
kontakt, nevhodné návrhy nebo nevhodné
vtipy, poznámky či ponižující komentáře.
Netolerujeme žádné formy násilí na
pracovišti mimo jiné včetně projevů
vyhrožování a zastrašování.
Proč se starší člen týmu choval vůči
nováčkovi od samého začátku tak
povýšeně? Myslí si, že mladí lidé nadělají víc
práce, než kolik je z nich ve skutečnosti užitku.

UDRŽITELNÁ ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔
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Přispívejte k pracovní atmosféře plné
důvěry, otevřenosti a vzájemného
respektu.
Pokud máte pocit, že jste vy či ostatní
lidé znevýhodňováni, nebo ještě hůře,
diskriminováni, ozvěte se.
Buďte nezaujatí a vůči ostatním lidem
nechovejte předsudky.

Využijte našich školicích kurzů na téma
rozmanitosti a začlenění.
Prohlášení Deutsche Post DHL o firemní
rozmanitosti a začlenění

Jedná se nejspíše o případ předsudku,
stereotypu nebo zaujatosti. Lidé o těchto
svých vlastnostech často nevědí. Požádejte tohoto
člověka, aby se zamyslel nad svými rozhodnutími,
slovy a činy a neuchyloval se k rychlým soudům.

Jsme hluboce přesvědčeni, že motivace
a angažovanost našich zaměstnanců jsou
v našem oboru důležitým rozdílovým
faktorem a výrazně přispívají k našim
obchodním úspěchům. Z tohoto důvodu
tvoří vzájemná úcta a respekt součást našich
sdílených hodnot. Jsme zavázáni umožňovat
férovou a otevřenou diskusi a konstruktivně
přijímat odlišné názory, abychom byli
schopni spolehlivě dosahovat společných
cílů.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔

Využijte náš každoroční průzkum
názorů zaměstnanců (EOS) jako
prostředek k otevření dialogu v rámci
vašich týmů.
Podporujte dlouhodobou angažovanost
zaměstnanců tím, že se seznámíte
s nástroji a opatřeními relevantními pro
váš obor činnosti, abyste mohli
navrhnout a implementovat úspěšné
aktivity ve spolupráci se zaměstnanci
a manažery.
Podporujte týmového ducha a zapojujte
se do iniciativ v rámci celé skupiny nebo
místních iniciativ a akcí. Sem spadá
například globální Den dobrovolníků.

Kodex chování

STANDARDY
NAŠÍ FIREMNÍ
ODPOVĚDNOSTI
LIDSKÁ PRÁVA
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST V PRÁCI
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU
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LIDSKÁ PRÁVA
Respektování lidských práv je základním
kamenem naší činnosti. Jakožto signatáři
úmluvy OSN Global Compact jsme vázáni
jejími principy. Respektujeme také Deklaraci
základních principů a práv při práci
Mezinárodní organizace práce (ILO) v souladu
s národními zákony a zvyklostmi. V rámci své
sféry vlivu respektujeme lidská práva
v souladu s Všeobecnou deklarací lidských
práv a směrnice OSN pro podnikatelskou
činnost a lidská práva. Výslovně odmítáme
všechny podoby nucené a dětské práce.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST V PRÁCI
Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔
✔

Pokud máte pocit, že nejsou
dodržována lidská práva, ozvěte se.
Kontaktujte svého nadřízeného nebo
personální oddělení.

Využijte našich školicích kurzů na téma
vztahů mezi zaměstnanci a lidských
práv.
Prohlášení o zásadách lidských práv

Bezpečnost, zdraví a dušení pohody
zaměstnanců jsou pro nás hlavními
prioritami. Dbáme proto na dodržování
našich zásad pro ochranu zdraví
a bezpečnosti na pracovišti, místních
regulací i oborových norem.
Abychom podporovali dlouhodobé fyzické
a duševní zdraví, očekáváme, že naši vedoucí
zajistí existenci zdravého pracovního
prostředí. Všechny zaměstnance v tomto
ohledu vyzýváme k převzetí osobní
odpovědnosti.

Naši zaměstnanci mohou svobodně vstoupit
či nevstoupit do odborové organizace anebo
orgánu zastupujícího zaměstnance na
základě vlastního rozhodnutí, bez jakéhokoli
vyhrožování či zastrašování. Uznáváme
a respektujeme právo na vyjednávání
kolektivní smlouvy v souladu s platnými
zákony.

Jaký je význam lidských práv pro globální
podnik?
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Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔

✔

Dodržujte platné zásady ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci. Existují kvůli
vašemu bezpečí!
Seznamte se s naším rámcem
Bezpečnost na prvním místě, který
definuje normy pro zdraví a bezpečnost
při práci platné pro celou skupinu.
V roli manažera se postarejte, aby se
zaměstnanci mohli zapojit do všech
potřebných školení o bezpečnosti
a ochraně zdraví.
Využívejte preventivních opatření
v oblasti zdravotní péče.

Využívejte školení o bezpečnosti na pracovišti, které vám nabízí vaše organizační jednotka.

V dnešní globálně propojené ekonomice je
respektování lidských práv základní
hodnotou všech podniků. Naši zákazníci,
investoři a zaměstnanci na celém světě
očekávají, že zaujmeme jasné stanovisko.
V roce 2006 jsme se zavázali k ochraně
mezinárodních lidských práv v rámci deseti
principů OSN Global Compact. Naše školicí
kurzy a workshopy pomáhají zvyšovat povědomí
o nezbytnosti respektování lidských práv.

Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti
při práci

Jak se mohu zapojit do dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti?

Ve své organizační jednotce se můžete
zapojit do různých aktivit, abyste
předcházeli nehodám na pracovišti a nemocem
souvisejícím s výkonem práce, případně vás
jednoduše naučili poskytovat první pomoc.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU
Vzhledem k velikosti naší společnosti
a jejímu významu pro globální obchod máme
obzvlášť velkou odpovědnost vůči klimatu.
Naše obchodní aktivity se řídí hlavně naším
závazkem minimalizovat dopad na životní
prostředí a klima. Náš program ochrany
životního prostředí a klimatu v rámci skupiny
se zaměřuje hlavně na prevenci a redukci
množství vypouštěných skleníkových plynů
a jiných polutantů. I zde platí následující:
Každé opatření přijaté zaměstnanci
napomáhá redukovat naši uhlíkovou stopu.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔
✔
✔
✔

Naučte se správným ekologickým
návykům: Vypínejte nepoužívané
přístroje a tiskněte jen v případě
nezbytnosti („bezpapírová kancelář“).
Namísto služebních cest se snažte v co
největší míře využívat videohovory.
Jako kupující čiňte „zelenější“ nákupní
rozhodnutí.
Zapojujte se do našich aktivit na
ochranu životního prostředí a klimatu.
Převezměte iniciativu a navrhujte
ekologičtější řešení, kdykoli to bude
možné.

Dokončete Certified GoGreen Specialist
(CGGS) program.
Zásady a předpisy GoGreen

Co očekáváte, že já, jakožto skladník, mohu
udělat pro to, aby naše logistická
společnost emitovala menší množství
skleníkových plynů?

Každý z nás se může ve svém
každodenním životě nějakým způsobem
podílet. Postarejte se při používání zařízení
o efektivní využití elektřiny.
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NAŠE STANDARDY PRO
OBCHODNÍ AKTIVITY
SPOLUPRÁCE S DODAVATELI
ÚČETNICTVÍ A REPORTING
ZÁSADY PROTI KORUPCI A UPLÁCENÍ
DARY, POHOŠTĚNÍ A DALŠÍ VÝHODY
VOLNÁ SOUTĚŽ
STŘETY ZÁJMŮ
	ZÁKAZ OBCHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ
INTERNÍCH INFORMACÍ
ZÁSADY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
CLA, KONTROLA VÝVOZU A SANKCE
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ÚČETNICTVÍ A REPORTING

SPOLUPRÁCE S DODAVATELI
Jednáme s dodavateli z celého světa
a sdílíme s nimi naše základní principy
etického chování, dodržování zákonných
norem a respektu k životnímu prostředí.
Očekáváme, že i oni se budou rozhodovat
podle stejných základních principů.
V našich korporátních zásadách pro
Procurement se zavazujeme nakupovat
produkty a služby od dodavatelů
a subdodavatelů v souladu s našimi
normami, mezi nimiž nechybí Kodex chování
pro dodavatele v rámci skupiny DPDHL.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔
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Seznamte se s našimi zásadami pro
Procurement a s naším Kodexem
chování pro dodavatele.
Objednávejte v souladu s našimi
korporátními zásadami pro
Procurement, včetně našich směrnic
pro delegaci oprávnění a jasného
oddělení povinností.
Při výběru dodavatelů používejte
standardizované procesy, které jsou
v souladu s procesy divizních vlastníků
Purchase-to-Pay a korporátním
Procurementem.

Korporátní zásady pro Procurement

Kodex chování pro dodavatele

Správnost a přesnost účetních a finančních
výkazů je základem našeho rozhodovacího
procesu. Očekáváme, že všechny obchodní
transakce v našich účetních a výkazových
systémech budou hlášeny včas, přesně
a kompletně v souladu se zavedenými
postupy a platnými účetními normami.
Dokumenty a výkazy musí obsahovat
všechny nezbytné informace o všech
transakcích a musí být uloženy v souladu
s korporátními směrnicemi a relevantními
zákony a nařízeními.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Dodržujte náš interní účetní kontrolní
systém (ICS), jehož cílem je zajistit
správnost našeho (konsolidovaného)
účetního a finančního vykazování.
Je nutné přísně zabraňovat všem
účetním chybám. Chyby v posuzování
materiálu musí být hlášeny rychle
a transparentně.

Finanční zásady a směrnice

24 Naše standardy pro obchodní aktivity
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ZÁSADY PROTI KORUPCI A UPLÁCENÍ

DARY, POHOŠTĚNÍ A DALŠÍ VÝHODY

Korupce ubližuje naší společnosti i zemím,
ve kterých podnikáme. Netolerujeme žádné
korupční chování. V rámci vztahů
s obchodními partnery a veřejnými činiteli
neposkytujeme ani nepřijímáme platby nebo
výhody, které mají za cíl ovlivňovat obchodní
rozhodnutí nebo zajišťovat nestandardní
výhody, případně by mohly budit toto zdání.
Sem patří takzvané facilitační platby nebo
jiné výhody poskytnuté veřejným činitelům
za rutinní povinné úkony.

Dary, pohoštění a další výhody se smí
v rámci každodenní obchodní činnosti
poskytovat v případě, že dojde k dodržení
společensky akceptovaných norem. Zejména
nesmí dojít k ovlivnění současných nebo
budoucích obchodních rozhodnutí, ani nesmí
vznikat zdání, že k tomu může dojít.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔
✔

✔

Aktivně se zapojujeme do boje proti korupci,
například v rámci naší podpory úmluvy
Global Compact OSN. Soulad s platnými
protikorupčními zákony je nedílnou součástí
všech našich obchodních aktivit.

Dodržujte naše zásady proti korupci
a zásady obchodní etiky.
Přijměte preventivní opatření
a vyhýbejte se všem potenciálním
formám korupce a uplácení. Korupce je
nelegální. Může mít za následek pokuty
nebo nepodmíněné tresty odnětí
svobody a ztrátu zaměstnání.
Pokud budete mít jakékoli dotazy,
kontaktuje svého manažera,
Compliance Officera pro vaší
organizační jednotku, nebo právní
oddělení.

Absolvujte online školení zaměřené na
boj proti korupci.

Během tenderu mi zavolal manažer
nákupu zákazníka. Říkal, že smlouvu s naší
společností uzavřít může, ale má jednu
podmínku: Společnost DHL před konkurenty
upřednostní v případě, že mu tajně předám
hotovostní „pobídku“. Znamenalo by to, že bych
splnil své stanovené cíle a pro společnost DHL
by zakázka byla i po odečtení pobídky pro
manažera výrazně zisková. Mohu požadavek
splnit?

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Poskytovat nebo přijímat dary, pohoštění
nebo jiné výhody lze pouze v případě
dodržení principů našich zásad proti korupci
a zásady obchodní etiky. V případě potřeby si
opatřete zde uvedená schválení.
Obzvláště přísná pravidla platí v případě, že
jednáte s veřejnými činiteli. Při jednání
s veřejnými činiteli se nezapomeňte
seznámit s pokyny uvedenými v zásadách
proti korupci a zásadách obchodní etiky.
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Dodržujte naše zásady proti korupci
a zásady obchodní etiky. Ty obsahují
jasná kritéria pro určení, jaké dary,
pohoštění a výhody lze dávat nebo
přijímat a zda je nutné schválení.
Pokud máte pochybnosti, dary,
pohoštění nebo jiné výhody odmítněte,
nebo kontaktujte Compliance Office ve
své organizační jednotce.

Zásady proti korupci a zásady obchodní
etiky

Zásady proti korupci a zásady
obchodní etiky

Ne, jednalo by se o porušení kodexu
chování. Pokud byste na takový požadavek
přistoupili, jednalo by se o korupční jednání,
které by mohlo vést k trestnímu stíhání a ztrátě
zaměstnání. Situaci nahlaste svému manažerovi
a zapojte Compliance Office.. Díky tomu získáte
podporu při správném řešení situace.

Dodavatel mě pozval na zápas mého
oblíbeného týmu. Moc rád bych šel,
protože bych se konečně podíval do VIP zóny.
Smím jít?

Vždy se zamyslete nad tím, zda budete
muset pozvání oplácet jinými laskavostmi.
Projděte si kritéria v zásadách proti korupci
a zásadách obchodní etiky a zjistěte, zda
potřebujete schválení od svého manažera nebo
Compliance Office. Roli hraje i skutečná hodnota
pozvánky.
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VOLNÁ SOUTĚŽ
Jsme vázáni principy volného podnikání
a otevřené soutěže. Obchodní aktivity
společnosti musejí probíhat na základě
výhodnosti a otevřené soutěže. Třetí strany,
například dodavatele, poradce nebo jiné
prostředníky, najímáme pouze po pečlivém
a férovém vyhodnocení. Jsme právně vázáni
činit obchodní rozhodnutí v nejlepším zájmu
společnosti, a to bez jakýchkoli
nepovolených omezení například na základě
ilegálních dohod nebo smluv s konkurenty.
Vyhýbáme se jakémukoli chování, které
porušuje protikartelové zákony.

STŘETY ZÁJMŮ
Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔

Dodržujte naše zásady hospodářské
soutěže. Dodržování těchto zásad je
povinné.
V případě, že konkurenti vyjádří zájem
dohodnout se například na ceně,
rozdělení zákazníků nebo trhu, nebo na
nabídkách, informujte svého manažera.
Nevyměňujte si s konkurenty informace
o cenách, maržích, zákaznících (včetně
tržeb a slev) ani strategii.

Očekáváme, že si při řešení střetu zájmů
zachováte vysoký etický standard. Střet
zájmů vzniká v případě, že vaše soukromé
aktivity nebo vztahy mají za následek, že již
nejste schopni, ať už zdánlivě nebo
doopravdy, plnit své povinnosti vůči skupině
Deutsche Post DHL nezávisle a objektivně.
Vztahy, které by mohly vést ke střetu zájmů,
zahrnují rodinné vazby, vztahy s obchodními
partnery a konkurenty nebo podíly či
investice do konkurenčních společností.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Dodržujte naše zásady proti korupci
a zásady obchodní etiky. Zahrnují také
jasná kritéria týkající se střetu zájmů.
O možném střetu zájmů musíte
okamžitě informovat svého manažera.
Opatření pro řešení střetu zájmů budou
přijata a zdokumentována ve spolupráci
s příslušným personálním oddělením.

Zásady proti korupci a zásady
obchodní etiky
Absolvujte naše online školení
o soutěžním právu.
Soulad s pravidly hospodářské soutěže

Mohu využívat veřejně dostupné (cenové)
informace o konkurenci?
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Klíčové je, zda jsou takové informace
veřejně dostupné. Zákon o ochraně
hospodářské soutěže umožňuje bezplatně
používat informace dostupné z výročních zpráv,
online výkazů, oborových časopisů nebo
tiskových zpráv.

Brzy budu jednat s různými dodavateli.
Výkonná ředitelka jednoho z dodavatelů je
má příbuzná. Pokud předloží nejlepší nabídku,
mohu s ní smlouvu bez obav uzavřít?

O tomto vztahu musíte informovat svého
manažera. Váš manažer přijme příslušná
opatření s personálním oddělením. Mezi těmito
opatřeními může být i to, že do procesu výběru
nebudete zasahovat. Pokud budou opatření
přijata v rané fázi procesu, vaše příbuzná může
kontrakt klidně dostat. Je ale důležité, aby byl
celý proces výběru řádně zdokumentován.
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ZÁKAZ OBCHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ
INTERNÍCH INFORMACÍ
Ceníme si důvěry, kterou do nás naši investoři
vkládají. Protože jsme akciovou korporací, je
naší povinností okamžitě zveřejňovat o naší
společnosti všechny informace, které nejsou
veřejně známy a které by mohly mít výrazný
vliv na cenu akcií (poskytování informací
ad-hoc). Osoba, která disponuje interními
informacemi, nemá povoleno tyto informace
využívat ani nezákonně vyzrazovat v rámci
obchodování s finančními instrumenty (zákaz
obchodování na základě interních informací).
K porušení dojde i v případě, že není dosažen
žádný zisk.

abychom dodržovali povinnosti vyplývající
ze zákona o kapitálovém trhu a abychom
nebudili sebemenší zdání, že porušujeme
zákaz obchodování na základě interních
informací.

Smyslem zákazu obchodování na základě
interních informací je chránit nezávislost
finančních trhů a zajišťovat rovné zacházení
s investory ve smyslu přístupu k informacím.
Porušení může výrazně poškodit pověst naší
společnosti a osob, které jsou s těmito
porušeními nějak spojené. Z těchto důvodů,
a také z důvodů výrazných sankcí, je důležité,

✔

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔
✔

✔

✔

Dodržujte naše pokyny, jak zacházet
s interními informacemi.
Nevyužívejte interní informace
k nákupu a prodeji akcií Deutsche Post
a nedávejte v těchto záležitostech rady
dalším osobám.
Nesdělujte nikomu interní informace,
pokud tyto informace nebudou nutné
k plnění pracovních povinností.
Zejména se vyhněte rozhovorům nebo
telefonátům o interních záležitostech
na veřejných místech nebo při
cestování.
Dokumenty s interními informacemi
udržujte na bezpečném místě.

Využijte našeho online školení „Zákon
o zákazu obchodování s využitím
interních informací“ („Insider Trading
Law“).
Pokyny, jak zacházet s interními
informacemi

Je porušením zákazu obchodování na
základě interních informací také situace,
kdy dojde k nákupu nebo prodeji jen několika
kusů akcií?

Ano. Ano, porušením zákazu
o obchodování na základě interních
informací je i využití těchto informací k nákupu
jediné akcie.

Představuje zrušení nebo úprava příkazu
k nákupu nebo prodeji finančních instrumentů
porušení zákazu obchodování na základě
interních informací i v tom případě, když byl
příkaz zadán před získáním interních informací?

Ano. Využití interních informací ke zrušení nebo
úpravě nákupu příkazu k prodeji nebo nákupu
finančních instrumentů je zakázáno i v případě,
že byl příkaz zadán před získáním interních
informací.
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ZÁSADY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Odmítáme obchodovat s penězi, které byly
získány nezákonně a u nichž je nutné provést
legalizaci. Očekáváme, že budete dodržovat
zákony a nařízení týkající se boje proti
financování terorismu.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Pokud nabudete dojmu, že prostředky
mají kriminální původ, okamžitě
zasáhněte. Mezi varovné znaky patří
vysoké platby v hotovosti, příchozí
platby od třetích stran, které nejsou
transparentně zapojeny do obchodního
vztahu a odmítnutí obchodního
partnera poskytnout úplné a pravdivé
kontaktní údaje.
Pokud máte podezření na možné praní
špinavých peněz nebo financování
terorismu, obraťte se na svého
manažera nebo právní oddělení.
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CLA, KONTROLA VÝVOZU A SANKCE
V zájmu zodpovědné a eticky bezúhonné
obchodní činnosti vždy jednáme v souladu
se zákonnými nařízeními a mezinárodními
konvencemi. Dodržujeme platné zákony
a nařízení o kontrole exportu, respektujeme
sankce a celní procesy ve všech regionech
a zemích. To se týká nejen přesunů zboží, ale
může se to týkat také finančních transakcí,
využívání technologií, obstarávání zdrojů
nebo přijímání personálu.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔
✔
✔

Dodržujte všechna nařízení týkající se
kontroly exportu, sankcí a cel.
Vždy dodržujte všechna odpovídající
interní nařízení a směrnice.
Pokud budete mít otázky, nebudete si
jistí v oblasti práva, nebo budete mít
nějaké podezření, neobávejte se
kontaktovat svého manažera, místního
Export Control Officer (DECO) nebo
právní oddělení.

Zásady DPDHL najdete na webu GTLO
v myNet

Pracuji v oddělení Procurement. Musím
dodržovat všechny zákony a nařízení týkající
se kontroly exportu a sankcí i já?

Všechna oddělení skupiny Deutsche Post
DHL obchodující s třetími stranami musí
dodržovat regulace zahraničního obchodu.
To platí obzvláště v případech, kdy dochází
k nákupu zboží nebo technologií pro vlastní
účely naší skupiny.

Kodex chování

NAŠE NORMY PRO
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
A INFORMACÍ

MAJETEK SPOLEČNOSTI
OCHRANA ÚDAJŮ
ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ
SOCIÁLNÍ MÉDIA
KORPORÁTNÍ BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
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MAJETEK SPOLEČNOSTI
My všichni máme odpovědnost chránit
a řádně používat majetek skupiny Deutsche
Post DHL. Užívání majetku společnosti,
včetně práce, dodávek, vybavení, budov
a dalšího majetku, pro osobní prospěch je
zakázáno, pokud to není výslovně povoleno
zvláštními dohodami.
Velkou důležitost klademe na ochranu
duševního vlastnictví před neoprávněným
použitím nebo vyzrazením. Takový majetek
zahrnuje obchodní tajemství, důvěrné
informace, autorská práva, práva na
ochranné známky, ochranu patentů
a průmyslového vzoru, seznamy zákazníků,
obchodní příležitosti a specifikace produktů.
To platí v případě, že je duševní vlastnictví
v majetku společnosti skupiny Deutsche
Post DHL, spřízněné společnosti nebo
obchodního partnera.

Povšiml jsem si nezvyklého využití značky
Deutsche Post nebo DHL. Co mám dělat?
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OCHRANA ÚDAJŮ
Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

✔

Informujte se ohledně situace
s duševním vlastnictvím ve vztahu
k patentům, užitným vzorům nebo
ochranným známkám. Se svými dotazy
se obracejte na právní nebo patentové
oddělení.
Vždy respektujte důvěrnost dle
požadavků ve smlouvách se zákazníky
nebo zaměstnanci.
Vynálezy vyvinuté během výkonu práce
hlaste bez prodlení svému manažerovi
nebo personálnímu oddělení.

Náš systém řízení ochrany dat zaručuje
vhodné a pečlivé zpracování osobních údajů
v souladu s nařízeními. Klíčovou součástí
tohoto systému jsou zásady ochrany údajů
skupiny Deutsche Post DHL, které stanovují
minimální normy pro přeshraniční přenos
dat a ochranu subjektů údajů během
zpracování osobních údajů v rámci různých
společností skupiny. Sem patří všechny
informace, které umožňují ztotožnit fyzickou
osobu, například jméno, adresa, telefonní
číslo, e-mailová adresa, datum narození
nebo číslo sociálního zabezpečení.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Nevyzrazujte žádné osobní údaje,
pokud k tomu nemáte zákonné
povolení.
Pokud si nejste jisti, jestli smíte
zpracovávat určité osobní údaje,
zeptejte se data protection officer na
svém pracovišti, nebo kontaktujte
Global Data Protection oddělení.

Využijte našich školicích kurzů na téma
manipulace s osobními údaji.
Zásady ochrany údajů skupiny
Deutsche Post DHL

Pečlivě situaci zdokumentujte a obraťte se
na oddělení Corporate Communications
nebo příslušné marketingové oddělení.
Tato oddělení ověří legitimnost využití značky.

Mé oddělení se chystá zavést nový systém
pro IT. Co musím vzít v úvahu při
zpracovávání osobních údajů v tomto systému?

Před zavedením nebo aktualizací IT
systému si položte otázku, jaký účel systém
plní a jaké osobní údaje potřebujete ke splnění
tohoto účelu doopravdy zpracovávat
(minimalizace údajů). Zkontrolujte příslušný
právní základ pro zpracování osobních údajů.
Pokud máte pochybnosti, kontaktujte místního
data protection officer nebo si promluvte
s oddělením Global Data Protection.
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ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ
Digitalizace je strategicky nezbytná
k prohloubení dialogu s našimi zaměstnanci
a zákazníky a k vylepšení naší provozní
efektivity. Ochrana naší IT infrastruktury
před zásahy a neoprávněným přístupem má
proto v rámci skupiny vysokou prioritu.
Přísné standardy zabezpečení informací,
které používáme k ochraně údajů týkajících
se naší společnosti a zákazníků, obchodních
partnerů a zaměstnanců jsou pro náš úspěch
nezbytné. Umožňují nám udržovat vysokou
míru důvěry v naše služby a chrání
kontinuitu našeho podnikání.
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SOCIÁLNÍ MÉDIA
Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Dávejte si pozor na jakékoli e-maily
z neznámých vnějších zdrojů. Často se
může zdát, že e-maily pochází
z důvěryhodného zdroje, ale jejich
cílem je přimět vás vyzradit důležité
údaje (phishing) nebo stáhnout
škodlivý software.
Riziko, že se na vás zaměří internetoví
zločinci snažící se získat přístup
k důvěrným informacím společnosti,
je vysoké.

Respekt, tolerance, čestnost a bezúhonnost
ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům
a veřejnosti se týká také využívání sociálních
médií. Jakožto zaměstnanci společnosti se
musíme vždy vyjadřovat profesionálním
způsobem plným respektu. Je zakázáno
nevhodné využívání duševního vlastnictví
nebo důvěrných či interních údajů
a informací.

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

✔

Interní záležitosti musí zůstat interními.
Považujte všechny citlivé údaje
a obchodní tajemství týkající se naší
společnosti, našich partnerů a našich
dodavatelů za přísně důvěrné, a to bez
výjimky. Nezmiňujte klienty, partnery
ani dodavatele bez jejich souhlasu.
Informace, které zveřejňujeme na
interních sociálních sítích, jsou důvěrné.
Bez souhlasu je nesdílejte na veřejných
sociálních sítích.

Pokyny pro sociální média

Využijte našich školicích kurzů na téma
zabezpečení informací a řiďte se jejich
radami.
Zásady zabezpečení údajů

Na co si musím dávat zvláštní pozor,
pokud se chci ochránit před internetovým
zločinem?

Než kliknete, zamyslete se! Pokud si
myslíte, že e-mail vypadá podezřele,
nebo by se mohlo jednat o pokus o phishing,
nahlaste jej.

Mohu psát komentáře jménem skupiny
Deutsche Post DHL?

Oficiální prohlášení, oznámení a publikace
jménem skupiny Deutsche Post DHL smí
online zveřejňovat pouze oprávněné osoby.
Pokud píšete cokoli se vztahem ke společnosti
skupiny Deutsche Post DHL, otevřeně sdělte, že
ve společnosti pracujete. Vyjadřujte se v první
osobě a dejte jasně najevo, že sdělované názory
jsou vaše vlastní a nikoli názory společnosti.
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KORPORÁTNÍ BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnost je naše společné aktivum!
Zajišťujeme zaměstnancům bezpečné
pracovní prostředí a komplexní ochranu
před bezpečnostními hrozbami a riziky pro
naše finanční zájmy a hmotný i nehmotný
majetek. Sem patří zavedení opatření
chránících před kriminalitou infrastrukturu,
procesy a zboží našich zákazníků a také
neustálé monitorování globální
bezpečnostní situace a aktualizace
bezpečnostních norem pro cestování.
Naše schopnosti v oblasti krizového řízení
nám také umožňují pokračovat v činnosti
i ve stavech nouze.

Plánuji služební cestu do země, kde
nedávno došlo k občanským nepokojům.
Dělám si starosti o svou osobní bezpečnost.
Kde mohu získat rady a pomoc?

Zde je seznam toho, co můžete udělat:
✔

Při manipulaci s informacemi
a obchodním tajemstvím dodržujte
důvěrnost a bezúhonnost. Naši
zákazníci a investoři se spoléhají, že
budeme své povinnosti plnit svědomitě.

Seznamte se v našich školicích kurzech
s relevantními bezpečnostními výzvami
a jejich řešením.
Zásady korporátní bezpečnosti

Než vyrazíte na služební cestu, můžete
získat k jednotlivým zemím aktuální
informace a rady ohledně bezpečnostní situace
na informačním portálu. Pokud budete mít další
otázky, obraťte se na oddělení Corporate
Security & Crisis Management.
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Kodex chování

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

POKUD MÁTE OTÁZKY
Pokud budete mít otázky ohledně kodexu
chování, obraťte se na oddělení Diversity &
Values (code-of-conduct@dpdhl.com).

Pokud budete mít dotaz na konkrétní téma,
kontaktujte oddělení uvedené v jednotlivých
pokynech.

Hotlinka pro
dodržování předpisů
Webová aplikace a hotlinka
Dostupný 24 hodin denně po
celém světě
40 jazyků

Kodex chování je základem pro provádění
a srovnávání všech směrnic a předpisů
zajišťujících zodpovědné a etické chování
v rámci skupiny.
Společně s řešiteli tématu budeme
pravidelně kontrolovat, zda normy uvedené
v kodexu chování stále splňují aktuální
požadavky, například kvůli měnícím se

ŘEŠENÍ PORUŠENÍ
Nabádáme vás, abyste veškerá porušení
tohoto kodexu chování hlásili tak, že
kontaktujete svého manažera a personální
oddělení, nebo horkou linku oddělení
dodržování předpisů a nařízení. Oddělení
dodržování předpisů můžete kontaktovat
také anonymně, pokud to místní jurisdikce
povoluje, a to telefonicky, nebo pomocí
webového systému.
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Vaše hlášení zůstane důvěrné. Žádný
zaměstnanec nebude jakýmkoli způsobem
znevýhodněn z důvodu nahlášení
potenciálního porušení kodexu chování
v dobré víře.
Upozorňujeme, že pokud to vyžaduje platný
zákon, informace o identitě zaměstnance,
jenž nahlásil možné porušení kodexu, musejí
být za určitých okolností poskytnuty
příslušným osobám a úřadům účastnícím se
vyšetřování anebo následných soudních
řízení.
V případě nahlášení porušení přijmeme
vhodná opatření za účelem řádného
prošetření. Zaměstnanci, kteří nedodrží
kodex chování, mohou čelit příslušnému
pracovněprávnímu nebo disciplinárnímu
řízení s případnými důsledky vyplývajícími
z občanského a trestního práva.

mezinárodním regulacím nebo zákonným
ustanovením.
O všech změnách provedených v kodexu
chování rozhoduje správní rada skupiny
Deutsche Post DHL.
Tuto verzi správní rada přijala
9. prosince 2020.

ZÁSADY, PRAVIDLA A PŘEDPISY
NAŠE STANDARDY SPOLEČNÉ PRÁCE:
Prohlášení o rozmanitosti a začlenění
NAŠE STANDARDY FIREMNÍ ODPOVĚDNOSTI:
n
Prohlášení o zásadách lidských práv
n
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
n
Korporátní zásady pro zdraví
n
Zásady a předpisy GoGreen
NORMY NAŠÍ OBCHODNÍ ČESTNOSTI:
n
Kodex chování pro dodavatele
n
Korporátní zásady pro Procurement
n
Finanční zásady a směrnice
n
Zásady proti korupci a zásady obchodní etiky
n
Soulad s pravidly hospodářské soutěže
n
Pokyny, jak zacházet s interními informacemi
NAŠE NORMY PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A INFORMACÍ:
n
Zásady ochrany údajů skupiny DPDHL
n
Zásady zabezpečení údajů
n
Pokyny pro sociální média
n
Korporátní zásady pro zabezpečení
n

