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Carissimi, 

Drazí přátelé a kolegové,

je mi ctí představit vám nové vydání Etického kodexu skupiny Comdata.
Věřím, že Kodex pro vás všechny bude zajímavé čtení, jelikož připomíná 
naše dobře známé hodnoty – ty, které nás vždy motivovaly a které nadále 
zůstávají klíčovým faktorem při našem hledání komplexních 
a strukturovaných řešení, která zajišťují udržitelný rozvoj skupiny Comdata.

Pokud bych však měl jednoduše shrnout význam všech pravidel, 
doporučení, článků a definic, které v Etickém kodexu naleznete, 
bylo by to následující:
ÚSPĚCH PŘICHÁZÍ A ODCHÁZÍ, AVŠAK INTEGRITA ZŮSTÁVÁ.

Integrita znamená zachovat se správně za každých okolností, ať se někdo 
dívá nebo nikoli; znamená také mít odvahu zachovat se správně 
i navzdory okolnostem.

Integrita se buduje po dlouhé roky, ale ztratit ji lze během okamžiku, 
a proto nikdy nesmíme dopustit, abychom učinili rozhodnutí, která mohou 
poškodit naši osobní integritu a v konečném důsledku i integritu celé 
skupiny Comdata.

Nelze měřit důvěru, kterou do nás ostatní vkládají, ale přesto se promítá 
do našich pracovních úspěchů a dokáže se šířit jako lesní požár.
PROTO JEDNEJME SPRÁVNĚ A ZBYTEK UŽ SE DOSTAVÍ.

Zvu vás tedy k tomu, abyste si přečetli nové vydání Etického kodexu 
a používali ho jako návod pro chování v práci.

Předseda představenstva
Massimo Canturi
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S ohledem na složitost ekonomických, institucionálních, sociálních 
a kulturních situací a kontextů, ve kterých působíme, považujeme 
za důležité jasně stanovit soubor hodnot, které skupina Comdata 
uznává, přijímá a podporuje. Hodnoty popsané v tomto Etickém 
kodexu jsou základem chování, kultury a unikátního způsobu 
podnikání skupiny. Dodržování zásad Etického kodexu je 
základním předpokladem pro udržení reputace, spolehlivosti 
a dlouhodobého úspěchu skupiny Comdata.

Veškeré činnosti skupiny Comdata musí být prováděny v souladu 
s právními předpisy, v duchu spravedlivé hospodářské soutěže, 
čestně, bezúhonně a s respektem k zákazníkům, dodavatelům, 
zaměstnancům, spolupracovníkům, obchodním a finančním 
partnerům a celé komunitě skupiny Comdata. Všichni lidé, kteří 
pracují nebo spolupracují se společností Comdata, jsou bez 
rozdílů a výjimek povinni dodržovat a zajistit dodržování zásad 
Etického kodexu v rámci svých pracovních úkolů a odpovědností. 
Za žádných okolností nesmí přesvědčení, že jednáte v zájmu 
skupiny, ospravedlňovat chování, které je v rozporu s těmito 
zásadami. Manažeři a vedoucí týmů jsou odpovědní za praktické 
uplatnění hodnot Etického kodexu a svým vlastním chováním mají 
podporovat zásadu, že dodržování Etického kodexu je stavebním 
kamenem světa společnosti Comdata.

Obecné pokyny a základní zásady
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Neetické chování při provádění obchodních aktivit může narušit 
důvěru mezi skupinou Comdata a jejími obchodními partnery, 
která představuje klíčovou nehmotnou hodnotu skupiny. 
Dodržování našich hlavních zásad pomáhá budovat dobrou 
pověst skupiny Comdata a slouží jako ochrana před nečestným 
jednáním, či dokonce nezákonným jednáním, které by mohlo vést 
k trestní odpovědnosti celé skupiny společností Comdata.

Všichni zaměstnanci, spolupracovníci a další osoby, které se podílí 
na fungování společností skupiny, jsou povinni se s tímto Etickým 
kodexem seznámit a přispívat k jeho dodržování.

Skupina Comdata se zavazuje podporovat povědomí o Etickém 
kodexu mezi zamýšlenými příjemci a zajistit jeho maximální 
možnou distribuci pomocí nejvhodnějších nástrojů.

Tento Etický kodex bude rovněž poskytnut všem osobám, 
se kterými skupina Comdata spolupracuje tak, aby se tato 
spolupráce řídila stejnými zásadami, jak jsou uvedeny v Kodexu.

Tento Etický kodex je závazný pro všechny osoby a subjekty 
(příjemci), které spolupracují se společnostmi skupiny Comdata.

1.1. Hodnoty

Naše hodnoty vyjadřují způsob chování, který se očekává od všech 
zaměstnanců a spolupracovníků skupiny Comdata při jednání 
se zákazníky a kolegy a při dosahování stanovených cílů.

   Snažíme se o dokonalost a pracujeme na tom, 
   abychom toho dosáhli

1
Etické zásady a hodnota dobré pověsti
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   Budujeme důvěru našich zaměstnanců den za dnem

   Věříme, že inovace jsou základním kamenem naší mise

   Spoléháme na náš mezinárodní tým, protože věříme 
   v multikulturalismus

   Podporujeme prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme.

1.1.1. Nadšení pro naše zákazníky

Naše zaměření na spokojenost zákazníků a poskytování služeb, 
které splňují jejich očekávání, jsou jádrem vize skupiny Comdata.
Podpora kvality je zásadní pro zajištění účinnosti a spokojenosti 
zákazníků. To zahrnuje také příjem, sdělování a řízení zpráv, které 
nám poskytují zákazníci, jako nástrojů pro zlepšování našich služeb.

1.1.2.	Transparentnost	vztahů

Vztahy v rámci skupiny jsou založeny na jasných a jednoduchých 
pravidlech transparentnosti, spravedlnosti a profesionality, které 
jsou klíčem ke zvýšení přidané hodnoty poskytovaných služeb. 
Vytvoření příjemného, profesionálního a motivujícího pracovního 
prostředí je minimálním a nezbytným požadavkem pro dosažení 
našich cílů.

1.1.3. Spolupráce a týmová práce

Skupina Comdata podporuje týmovou práci. Je to totiž 
profesionální, spravedlivý a rozumný přístup všech našich 
zaměstnanců, který stojí za našimi výsledky.
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Soustavná spolupráce mezi pracovníky a sdílení cílů tvoří základ 
pro vytvoření pozitivního pracovního prostředí, které podporuje 
cílenější a angažovanější pracovní morálku a zvýšené povědomí 
o očekáváních zákazníků.

1.1.4.	Personální	rozvoj	na	základě	výsledků

Skupina Comdata si váží dovedností a schopností svých zaměstnanců.
Skupina používá meritokratický přístup a považuje schopnosti 
a rozvoj dovedností, včetně prostřednictvím průběžného vzdělávání, 
za unikátní a základní hodnoty nutné pro dosažení spokojenosti 
zúčastněných stran a zlepšování služeb pro zákazníky.

1.1.5.	Nasloucháme	a	přijímáme	odpovědnost

Skupina Comdata věří, že je důležité pečlivě a kriticky naslouchat 
všem nápadům a podnětům obdrženým od všech zúčastněných 
stran, zejména od zákazníků, pracovníků, konzultantů, dodavatelů 
a externích subjektů. Schopnost naslouchat má zásadní význam 
pro dosažení spokojenosti zákazníků. Odpovědnost našich 
zaměstnanců a spolupracovníků je rozhodujícím faktorem, který 
přispívá k dosažení našich stanovených cílů.





13

Tento Etický kodex platí pro všechny společnosti skupiny Comdata 
ve všech zemích a na všech úrovních organizace. 
V případě rozporu mezi zásadami uvedenými v tomto Etickém 
kodexu a místními předpisy se použijí přísnější ustanovení, ať už 
jsou to ty obsažené v tomto Etickém kodexu nebo v jednotlivých 
právních systémech.

S cílem podpořit dodržování zásad tohoto Etického kodexu 
na všech úrovních a ve všech zemích skupina Comdata pravidelně 
připravuje a aktualizuje vhodná sdělení, školení a nástroje 
pro prevenci a řízení.

Příjemci Kodexu jsou osoby a subjekty, na které se Kodex 
vztahuje, jmenovitě členové řídících orgánů všech společností 
ve skupině, zaměstnanci (pracovníci a další) a všichni, kdo přímo 
nebo nepřímo, trvale nebo dočasně jednají nebo navazují vztahy 
se společnostmi skupiny Comdata.

Zásady vyjádřené v Etickém kodexu představují společné hodnoty 
zaměstnanců společností skupiny Comdata a představují 
minimální povinné požadavky, kterými se musí řídit chování všech. 
Dodržování zásad Etického kodexu ponechává prostor 
pro vyjádření osobních postojů a povahy každého jednotlivce.
Tento Etický kodex je nedílnou součástí pracovního poměru. 

Dodržování ustanovení Kodexu se považuje za nedílnou součást 
povinností zaměstnanců skupiny Comdata. Porušení kteréhokoli 
z ustanovení tohoto Etického kodexu bude mít za následek 
uplatnění disciplinárního opatření a v nejzávažnějších případech 
i ukončení pracovního poměru.

U ostatních příjemců představuje dodržování zásad tohoto 
Etického kodexu základní požadavek pro navázání a/nebo 
pokračování v profesní/pracovní spolupráci se skupinou Comdata.

2
Rozsah a příjemci
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2.1.	Referenční	oddělení

Každý příjemce je povinen seznámit se s Etickým kodexem, 
aktivně přispívat k jeho prosazování (rovněž prostřednictvím 
oznamování potenciálních porušení) a navrhovat možná 
vylepšení, která sdělí referenčním oddělením. 
Referenční oddělení pro účely prosazování tohoto Etického 
kodexu jsou: 

Vrcholový management jako ústřední bod organizace pro 
předkládání pochybností nebo žádostí o dialog nebo vyjasnění 
ohledně obsahu Etického kodexu, který sám jeho zásady 
prosazuje ve své každodenní práci;

Oddělení	lidských	zdrojů, jehož úkolem je zvyšovat povědomí 
o Etickém kodexu v rámci skupiny, přijímat návrhy na jeho 
zlepšení a provádět příslušná disciplinární opatření v případě 
jakéhokoli jeho porušení ze strany zaměstnanců;

Oddělení	interního	auditu	skupiny, jehož úkolem je za podpory 
příslušných struktur přezkoumávat oznámení o možných 
porušeních a provádět příslušné kontroly; 

Oddělení	dodržování	právních	předpisů, jehož úkolem 
je podporovat výše uvedená oddělení při provádění kontrol 
v plném souladu s právními předpisy platnými v různých zemích;

Oddělení	odpovědná	za	kontrolu	systému	interní	kontroly 
v rámci různých právních orgánů skupiny Comdata, jejichž úkolem 
je dohlížet nad účinností etických pravidel a jejich dodržováním 
v koordinaci s ústředním oddělením interního auditu skupiny.
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2.2. Správa oznámení

S cílem usnadnit hlášení možných porušení Etického kodexu 
osobami, které se o takovémto porušení dozví, skupina Comdata 
připravila a zpřístupnila různé komunikační kanály pro příslušné, 
samostatné struktury odpovědné za jejich přijímání a správu. 
Kromě těchto komunikačních kanálů dostupných v rámci 
jednotlivých společností skupiny je také k dispozici nezávislá 
webová platforma, která představuje doporučený kanál pro 
popsaná oznámení, dostupná na adrese 
https://whistleblowing.comdatagroup.com. 

Na prosazování hodnot Etického kodexu se musejí podílet 
všichni jeho příjemci. S ohledem na tuto skutečnost je tedy každý 
příjemce, který se dozví o porušení kterékoli ze zásad Etického 
kodexu, povinen porušení oznámit prostřednictvím uvedeného 
komunikačního kanálu.

Skupina Comdata se zavazuje chránit anonymitu oznamovatele 
a zaručit jeho ochranu. Nebude tolerována žádná forma 
odvetných opatření nebo přímé či nepřímé diskriminace, která 
by byla přímo nebo nepřímo spojena s podaným oznámením 
a která by měla dopad na pracovní postavení oznamovatele.

Další informace o správě oznámení a ochraně oznamovatelů 
naleznete v Zásadách oznamování porušení dostupných 
v sekci Správa na webových stránkách skupiny 
https://www.comdatagroup.com. 

https://whistleblowing.comdatagroup.com/#/
https://czech-republic.comdatagroup.com/en
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Veškeré činnosti společností skupiny Comdata musejí být 
prováděny v plném souladu s platnými zákony a zásadami 
čestnosti, profesionality, nestrannosti, integrity, důvěrnosti, 
transparentnosti, pečlivosti, spravedlnosti a dobré víry vůči 
zákazníkům, zaměstnancům, spolupracovníkům, akcionářům, 
obchodním a finančním partnerům, veřejným orgánům 
a komunitě, ve které společnosti skupiny působí.

Tyto zásady, které definují etické hodnoty skupiny, jsou pro 
účely tohoto Etického kodexu implementovány v souladu s níže 
uvedenými podmínkami.

3.1.	Čestnost	a	dodržování	právních	předpisů

Dodržování všech příslušných zákonů a předpisů v různých zemích, 
ve kterých skupina Comdata působí, je základním předpokladem 
pro veškeré její činnosti, operace a jednání. Za žádných okolností 
nebude tolerováno jakékoli jednání, které by porušovalo zákony 
platné v jakékoli zemi, ve které skupina působí.

V souladu s antimonopolními zákony skupina Comdata podporuje 
integritu, poctivost a spravedlivou hospodářskou soutěž při 
dosahování obchodních cílů a úspěchů a vždy zachovává respekt 
vůči ostatním stranám, včetně konkurentů.

V tomto ohledu se Comdata otevřeně staví proti jakýmkoli 
korupčním praktikám zaměřeným na získání neoprávněných výhod 
při jednání s veřejnými orgány a subjekty (ve vztahu ke kterým 
je nutné jednat s maximální transparentností a integritou) nebo 
soukromými subjekty.

3
Obecné etické zásady
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Při plnění svých povinností musí všichni zaměstnanci skupiny 
dodržovat platné zákony a předpisy a současně plně respektovat 
postupy a nařízení skupiny, včetně tohoto Etického kodexu. 
Skupina Comdata netoleruje jakékoli odchýlení od uvedených 
zásad, a to ani v případech, kdy se daná osoba mylně domnívá, 
že tímto jednáním prosazuje zájmy konkrétní společnosti skupiny 
nebo skupiny jako celku.

3.2. Profesionalita

Všechny činnosti společností skupiny Comdata musí 
být prováděny zodpovědným a profesionálním způsobem 
v souladu s duchem vzájemného respektu a spolupráce.
Činnosti každého příjemce Kodexu musí odpovídat přidělené roli.

3.3.	Správné	chování	v	případě	střetu	zájmů

Vždy je nutné vyhýbat se situacím, kdy se osoby zapojené 
do jakýchkoli operací společnosti dostanou do střetu zájmů.

Zejména zaměstnanci nesmějí zneužívat svoji pozici k prosazování 
zájmů, které jsou v rozporu se zájmy skupiny Comdata, nebo 
uzavírat smlouvy či provádět jednání se stranami, které jsou 
partnery nebo jinak spřízněny s příjemci tohoto Kodexu.

Střet zájmů může nastat například v těchto situacích:

   účast na rozhodování, které se týká obchodů s podniky, 
   společnostmi nebo organizacemi, ve kterých má daný 
   zaměstnanec, spolupracovník, partner nebo jejich rodinní 
   příslušníci majetkový podíl;

   vlastnictví (osobně nebo jako člen rodiny a/nebo osoba sdílející 
   domácnost) finančního nebo majetkového podílu ve společnosti 
   konkurenta, dodavatele nebo zákazníka skupiny Comdata;
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   existence člena rodiny nebo osoby sdílející domácnost, která 
   přímo nebo nepřímo pracuje nebo spolupracuje se společností, 
   která je konkurentem, dodavatelem nebo zákazníkem 
   skupiny Comdata;

   používání názvů „Comdata“ nebo „skupina Comdata“ nebo 
   názvů jednotlivých společností skupiny k získání osobních výhod;

   provádění spekulativních transakcí na základě interních 
   důvěrných informací.

Příjemci se musí vyvarovat účasti na transakcích nebo 
napomáhání transakcím s potenciálním nebo skutečným střetem 
zájmů ve vztahu ke skupině a jakýchkoli dalších činností, které 
mohou narušovat schopnost činit nestranná rozhodnutí 
v nejlepším zájmu skupiny při plném dodržování ustanovení 
tohoto Etického kodexu. 

Pokud se příjemce ocitne v situaci, kdy nastal střet zájmů, i kdyby 
jen potenciální, musí tuto skutečnost oznámit své kontaktní 
osobě ve společnosti nebo svému nadřízenému, aby bylo možné 
přijmout nejlepší možná opatření.

3.4. Transparentnost a integrita 
								v	řízení	podniku	a	v	oblasti	informací,	
        zaznamenávání a vysledovatelnosti 
        transakcí

Veškeré činnosti, transakce, jednání a obecně chování 
zaměstnanců při výkonu jejich povinností musí být vysledovatelné 
a musí vycházet z nejpřísnějších zásad manažerské integrity, 
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úplnosti a transparentnosti informací, zákonnosti, a to jak 
formální, tak skutečné, a srozumitelnosti a pravdivosti veškerých 
účetních dokumentů v souladu s platnými zákony 
a interními předpisy. 

Všichni příjemci tohoto Kodexu jsou povinni poskytovat úplné, 
transparentní, koherentní a přesné informace, aby zúčastněné 
strany mohly přijímat nezávislá a informovaná rozhodnutí 
s úplnou znalostí příslušných zájmů, dostupných alternativ 
a příslušných důsledků.

Všechny činnosti a operace musí být řádně zaznamenány 
a příslušný proces rozhodování, schvalování a implementace 
musí být zpětně vysledovatelný. Každá operace musí být řádně 
zdokumentována, aby bylo možné kdykoli provést kontrolu 
za účelem jejího ověření a určení různých úrovní odpovědnosti.

3.5.	Náležitá	péče	a	integrita	
							 při	dojednávání	a	uzavírání	smluv

Při přípravě smluv se skupina Comdata řídí zásadami stanovenými 
v tomto Etickém kodexu, jehož existence a obsah musí být sděleny 
druhé straně.
Smlouvy s třetími stranami a přidělené činnosti musí být 
prováděny v souladu s tím, co bylo uzavřeno a odsouhlaseno 
oběma stranami.

3.6.	Spravedlivá	hospodářská	soutěž

Skupina Comdata podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž 
a odmítá jakékoli formy tajných dohod a klamného chování.
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Konkurenti tvoří součást celkového souboru proměnných, 
které musí každá rozvinutá společnost vzít v úvahu při svých 
rozhodnutích a strategiích týkajících se rozvoje. 
Toto je jeden z aspektů, které je nutné zohlednit, při naplňování 
zásad tohoto Etického kodexu.

Za tímto účelem se skupina Comdata zavazuje dodržovat zásady 
spravedlivé hospodářské soutěže stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech a právních předpisech EU, a zejména 
dodržovat následující základní pravidla:

   Rozhodování o cenách, podmínkách prodeje a prodejních 
   a marketingových strategiích musí být prováděno nezávisle, 
   v souladu s tržními podmínkami při zohlednění výrobních 
   nákladů a v souladu se strategiemi skupiny Comdata. Neexistuje 
   žádný důvod o těchto aspektech diskutovat s jakýmkoli 
   konkurentem;

   Neuzavírat smlouvy s dodavateli, jejichž chování by mohlo 
   o vlivnit nebo narušit volnou soutěž na trzích, na kterých 
   společnosti skupiny Comdata působí;

   Nepokoušet se získávat informace o konkurenci nelegálními 
   způsoby, jako je průmyslová špionáž nebo korupce;

   Nedopouštět se takového chování, jehož primárním nebo 
   výlučným účelem je omezovat konkurenci;

   Nikdy nežádejte uchazeče o zaměstnání nebo již zaměstnané 
   osoby, aby sdělovali informace o svých bývalých 
   zaměstnavatelích, klientech nebo obchodních partnerech, pokud 
   takové sdělení informací porušuje závazky v oblasti důvěrnosti 
   a integrity.
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3.7.	Spolupráce,	vzájemný	respekt	
        a pracovní vztahy 

Skupina Comdata udržuje a uzavírá pracovní smlouvy 
se zaměstnanci, dodavateli a pracovníky v souladu s platnými předpisy.
Vztahy mezi zaměstnanci a pracovníky musí být na všech úrovních 
založeny na zásadách integrity, spolupráce, spravedlnosti 
a vzájemného respektu.

3.8.	Kultura	interního	auditu	a	řízení	rizik

Skupina Comdata věří v důležitost rozvoje kultury interního auditu 
a řízení rizik, která podporuje informované rozhodování a která 
přispívá k zajištění ochrany majetku skupiny, účinnosti a efektivity 
podnikových procesů, spolehlivosti finančních informací 
a dodržování platných zákonů a interních předpisů 
a postupů skupiny.

Za účelem dosažení těchto cílů má skupina Comdata k dispozici 
soubor nástrojů, činností, postupů a organizačních struktur, jejichž 
cílem je umožnit identifikaci, měření, řízení a monitorování hlavních 
rizik, kterým je skupina vystavena.

Všichni příjemci musí plně spolupracovat s interními útvary 
a externími orgány odpovědnými za kontrolu účinnosti 
kontrolního systému.
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4.1. Zásady chování

Obchodní vztahy navázané skupinou Comdata jsou založeny 
na zásadách spravedlnosti, integrity, transparentnosti, efektivity 
a volného trhu. Tyto zásady musí dodržovat všichni ti, kdo z pozice 
zaměstnance nebo spolupracovníka skupiny Comdata jednají 
s třetími stranami nebo v zájmu skupiny.

Korupční praktiky, protiprávní výhody, podvodné jednání, přímá 
žádost a/nebo žádost prostřednictvím třetí strany s cílem získat 
osobní výhody nebo kariérní postup či další podobné chování 
jsou zakázány.

4.2. Vztahy se zákazníky

Skupina Comdata usiluje u úspěch na trhu prostřednictvím 
nabídky kvalitních výrobků a služeb za konkurenčních podmínek 
v souladu se všemi předpisy na ochranu spravedlivé 
hospodářské soutěže.

Nabídka inovativních služeb je jedním z cílů, které společnost 
Comdata sleduje, aby nastolila vztah důvěry se svými zákazníky 
a konečnými spotřebiteli.

Příjemci tohoto Etického kodexu jsou povinni dodržovat interní 
postupy pro řízení vztahů se zákazníky, zejména v souladu se 
smluvními požadavky poskytovat vysoce kvalitní výrobky a služby, 
které splňují přiměřená očekávání zákazníků, a poskytovat přesné, 
pravdivé a úplné informace o nabízených výrobcích a službách 
tak, aby zákazník mohl činit informovaná rozhodnutí.

4
Vztahy s třetími stranami
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4.3. Vztahy s dodavateli

Výběr dodavatelů a stanovení nákupních podmínek pro zboží 
a služby se musí řídit zásadami hospodářské soutěže, objektivity, 
integrity, nestrannosti a spravedlivosti cen a kvality zboží 
nebo služeb.

Pro skupinu Comdata je výběr dodavatelů rovněž zásadní pro 
zajištění inovace a excelence ve výrobě a prodeje výrobků. 

Dodavatelé skupiny Comdata přijímají provozní řešení v souladu 
s platnými zákony a obecněji se zásadami ochrany zdraví 
a bezpečnosti zaměstnanců a životního prostředí.

4.4. Vztahy se spolupracovníky

Tento Etický kodex je platný i pro spolupracovníky skupiny 
Comdata, kteří jsou povinni dodržovat jeho příslušná ustanovení. 

Odměna vyplacená spolupracovníkům skupinou Comdata 
musí odpovídat dohodnuté ceně a v každém případě profesní 
způsobilosti a skutečné poskytované službě; každá platba musí 
rovněž být podložena příslušnými dokumenty (např. faktura), 
řádně adresovaná a zaznamenaná. Platby nesmí být prováděny 
žádné jiné osobě, než je smluvní strana, nebo do třetí země, která 
se liší od země smluvních stran nebo místa plnění smlouvy.

4.5.	Ochrana	průmyslového	a	duševního	
        vlastnictví

Účast zaměstnanců nebo spolupracovníků jménem nebo 
v zastoupení skupiny Comdata ve výborech nebo sdruženích 
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jakéhokoli druhu, ať už vědeckých, kulturních nebo profesních, 
musí být řádně schválena vedením společnosti v souladu 
s interními postupy.

V případě setkání s pracovníky konkurence v rámci akcí, sdružení 
nebo institucí se musí příjemci tohoto Etického kodexu vyvarovat 
jednání, které je v rozporu s předpisy na ochranu hospodářské 
soutěže a trhu.

4.6.	Ochrana	průmyslového	a	duševního	
        vlastnictví

Skupina Comdata dodržuje právní předpisy týkající se ochranných 
známek, patentů a autorských práv. Je proto zakázáno používat za 
jakýmkoli účelem výrobky a/nebo polotovary se změněnými nebo 
padělanými ochrannými známkami nebo symboly nebo vyvíjet, 
prodávat a distribuovat výrobky, které jsou patentovány třetími 
stranami a pro které skupina Comdata nevlastní autorská práva, 
nebo výrobky, které nesou zavádějící označení týkající se původu 
a kvality výrobku. Ochrana práv duševního vlastnictví 
má prvořadou důležitost, a proto je jakákoli nezákonná distribuce, 
reprodukce, použití nebo prodej takovýchto výrobku za jakýmkoli 
účelem a jakýmkoli způsobem přísně zakázána.

Kromě toho v rámci používání grafických materiálů (fotografií, 
grafických znázornění, diagramů apod.) používaných pro 
komunikační a marketingové účely provádí skupina Comdata 
nezbytné předběžné kontroly, aby nedošlo k porušení autorských 
práv třetích stran.





28

5.1.	Obecné	zásady	chování	ve	vztahu	
								k	veřejným	orgánům

Při plnění profesních povinností se příjemci tohoto Kodexu 
zavazují dodržovat nejvyšší standardy morální integrity, jednat 
vždy v dobré víře a transparentním, čestným a řádným způsobem 
při všech svých jednáních s ostatními osobami v rámci skupiny 
nebo mimo ni a v souladu s vnitrostátními a mezinárodními 
protikorupčními právními předpisy. 

Příjemci tohoto Kodexu se musí zdržet jednání, včetně usilování 
o takové jednání, které je zaměřeno na získání zisku nebo výhody 
pro sebe samotné nebo pro strany, které spolupracují 
se skupinou Comdata.

Pro účely tohoto Etického kodexu se výrazem „veřejný orgán“ 
rozumí jakýkoli veřejný subjekt, správní orgán nebo právnická 
či fyzická osoba, která jedná jako veřejný činitel nebo poskytuje 
veřejnou službu.

Během jakéhokoli obchodního jednání, procesu žádosti nebo 
jakéhokoli jiného kontaktu s orgánem veřejné moci se nesmí 
zaměstnanci skupiny pokoušet o nepřiměřené ovlivňování 
rozhodnutí veřejného orgánu, včetně úředníků, kteří vyjednávají 
nebo přijímají rozhodnutí jménem veřejného orgánu.

5.2. Dary a výhody

S ohledem na výše uvedené standardy chování je třeba zdůraznit, 
že jakýkoli dar nebo výhoda jakéhokoli druhu, která je nabízena, 
přislibována nebo poskytována buď přímo nebo prostřednictvím 
zprostředkovatele veřejnému orgánu, právnické nebo fyzické 

5
Vztahy s veřejnými orgány
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osobě zaměstnané nebo jednající jménem veřejného orgánu, 
případně jejich příbuzným, nebo vyvíjení nezákonného tlaku 
na tyto osoby s cílem ovlivnit, usnadnit nebo odměnit rozhodnutí, 
úřední povinnost nebo jinou činnost v rozporu s úřední povinností 
orgánu veřejné moci jsou přísně zakázány.

Stejně tak je přísně zakázáno dopouštět se takovéhoto jednání 
s cílem zvýhodnění nebo poškození jakékoli strany 
v občanskoprávním, trestním nebo správním soudním řízení, 
a tím získat přímou nebo nepřímou výhodu pro skupinu Comdata.

Pokud kterýkoli zaměstnanec skupiny obdrží jakoukoli výslovnou 
nebo nevýslovnou žádost o výhodu jakéhokoli druhu 
od veřejného orgánu nebo právnické či fyzické osoby zaměstnané 
nebo jednající jménem veřejného orgánu, musí okamžitě přerušit 
veškeré vztahy a informovat kontaktní osobu ve společnosti nebo 
svého přímého nadřízeného, aby bylo možné přijmout příslušná 
opatření. 

Příjemci tohoto Etického kodexu se nesmí pokoušet obcházet výše 
uvedená ustanovení tím, že se uchýlí k jiným formám poskytování 
pomoci nebo výhod, jejichž účel je tímto Kodexem, přestože 
na základě jiného ekonomického nebo právního aspektu, taktéž 
zakázán.

Výše uvedená ustanovení se nevztahují na běžné a přiměřené 
výdaje na pohoštění nebo na dary nízké hodnoty, které jsou 
obvykle poskytovány v rámci běžných obchodních vztahů.
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5.3.	Politicky	exponované	osoby	a	vztahy	
        s politickými stranami

Skupina Comdata omezuje zapojení a kontakt s veřejnými činiteli.
Příjemci tohoto Kodexu nesmějí veřejně podporovat jakoukoli 
politickou stranu nebo se účastnit jakékoli volební kampaně 
jménem skupiny Comdata.

V případě, že obchodní činnosti prováděné jménem nebo 
v zastoupení společnosti skupiny Comdata vedou ke kontaktu 
s politicky exponovanými osobami, musí o tom být neprodleně 
informováno vrcholové vedení, aby bylo možné provést příslušná 
posouzení. Vztahy s politicky exponovanými osobami musí 
být vedeny s maximální transparentností a zákonností a musí 
být neprodleně oznámeny vrcholovému vedení.
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6.1.	Transparentnost	vůči	trhu

Při naplňování své mise skupina Comdata zaručuje úplnou 
transparentnost veškerých svých informací s ohledem 
na dodržování právních předpisů a obsah a formu jejich sdělování.

6.2.	Účetní	záznamy

S ohledem na správu a vedení účetních záznamů je naší základní 
zásadou používání výhradně správných, přesných a úplných 
informací.

Skupina Comdata a její zaměstnanci a spolupracovníci aktivně 
zajišťují, že veškeré údaje o skupině jsou zaúčtovány řádně 
a přesně.

Veškeré transakce musí být zaznamenány a podloženy 
příslušnými dokumenty, aby bylo možné je správně zaúčtovat 
a zajistit důkaz o jejich provedení.

Každý záznam musí přesně odrážet údaje obsažené v podpůrných 
dokumentech. Zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zajistit, 
aby tato dokumentace byla snadno dostupná a uchovávána 
organizovaným způsobem.

Každý interní příjemce tohoto Kodexu, který při výkonu svých 
pracovních povinností odhalí opomenutí, padělání nebo nedbalost 
v účetních záznamech nebo v příslušné podpůrné dokumentaci, 
musí informovat své interní oddělení auditu.

 

6
Transparentnost účetních záznamů 
a interní audity
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6.3.	Boj	proti	praní	peněz	
								a	organizovanému	zločinu

Skupina Comdata se zavazuje bránit využívání svého 
ekonomického a finančního systému za účelem praní peněz 
a financování terorismu (nebo jakékoli jiné trestné činnosti) 
ze strany svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců 
a smluvních stran.

Za tímto účelem se skupina Comdata vyhýbá spolupráci a odmítá 
spolupráci s jakoukoli organizaci, která může být spojena 
s organizovanou kriminalitou na místní, národní a mezinárodní 
úrovni. Společnosti skupiny se vyhýbají jakýmkoli druhům vztahů 
se stranami spojenými s kriminálními sdruženími 
a nefinancují ani jinak neumožňují žádnou činnost související 
s kriminálními organizacemi. Společnosti skupiny ověřují, 
zda vztahy s mezinárodními operátory probíhají v souladu 
se zákony a předpisy, aby se zabránilo páchání trestných činů 
na mezinárodní úrovni.

Vztahy s jakýmkoli druhem smluvní strany, která je dle názoru 
skupiny spojena s trestnou činností jakéhokoli druhu, se zvláštním 
zřetelem na praní peněz, jsou výslovně odmítnuty.
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Základním aspektem etického chování skupiny Comdata, který 
přispívá k budování a růstu její pověsti a spolehlivosti, jsou její 
zásady chování, jejichž cílem je zaručit integritu základního kapitálu, 
ochranu věřitelů a třetích stran vstupujících do obchodních vztahů 
se skupinou, řádné fungování trhu a obecněji transparentnost 
a integritu ekonomických a finančních činností skupiny Comdata.

Skupina Comdata proto usiluje o šíření a dodržování těchto 
standardů chování s cílem chránit výše uvedené zásady a hodnoty 
a také zabránit protiprávnímu jednání nebo takovému jednání, které 
představuje spáchání nebo podporování spáchání trestného činu. 

Ochrana výše uvedených etických hodnot a prevence trestné 
činnosti v rámci činností skupiny vychází z dodržování níže 
popsaných standardů chování, které jsou rovněž ovlivněny 
příslušnými postupy skupiny.

7.1. Vykazování

V souladu s právními předpisy a postupy skupiny společnosti 
se od všech zaměstnanců a spolupracovníků skupiny Comdata 
vyžaduje, aby se chovali řádným, transparentním a kooperativním 
způsobem při všech svých činnostech souvisejících s přípravou 
účetní závěrky a dalším zákonem požadovaným vykazováním údajů 
pro akcionáře a veřejnost, které slouží k tomu, aby akcionáři a třetí 
strany získali pravdivé a přesné informace o ekonomické a finanční 
situaci skupiny.

Za tímto účelem termín vykazování znamená veškerá zákonem 
požadovaná vykazování údajů pro akcionáře a širokou veřejnost.

7

7. Ochrana akciového kapitálu, 
        věřitelů a trhu
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7.2. Integrita základního kapitálu

Všichni zaměstnanci a spolupracovníci skupiny Comdata jsou 
povinni přísně dodržovat zákony upravující integritu a účinnost 
akciového kapitálu a dodržovat interní postupy skupiny, 
které z těchto zákonů vycházejí, aby nedošlo k újmě na zárukách 
poskytnutých věřitelům a třetím stranám obecně.

7.3.	Vztahy	s	veřejnými	regulační	orgány

Skupina Comdata jedná s různými veřejnými institucemi 
a regulačními orgány s nejvyšší úrovní transparentnosti, 
srozumitelnosti a integrity takovým způsobem, aby nezpůsobila 
žádné neúplné, falešné, nejednoznačné nebo zavádějící 
interpretace. 

S ohledem na důvěrnost a citlivost vztahů s těmito orgány s nimi 
mohou jednat pouze osoby, které jsou k tomu přímo určeny.

Skupina Comdata nepřipouští žádné kroky nebo opomenutí, které 
by mohly zabraňovat výkonu povinností veřejných regulačních 
orgánů odpovědných za odvětví, ve kterých skupina působí.

Za tímto účelem jsou všichni zaměstnanci a zástupci společností 
skupiny povinni komunikovat s veřejnými regulačními orgány 
bezodkladně, přesně, v dobré víře a v souladu se zákony, aniž by 
jakýmkoli způsobem bránily činnostem těchto regulačních orgánů.
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7.4.	Vztahy	s	médii

S tiskem a veškerými komunikačními a informačními médii mohou 
komunikovat a jednat pouze přímo určené osoby, a to v souladu 
s postupy nebo předpisy skupiny Comdata.

Veškerá sdělení externím médiím se musí řídit zásadami 
pravdivosti, integrity, transparentnosti a obezřetnosti a musí být 
zaměřena na podporu povědomí o politikách, programech 
a projektech skupiny.

Vztahy s médii musí být založeny na dodržování zákonů a tohoto 
Etického kodexu s cílem chránit dobrou pověst skupiny.
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8.1.	Řízení	a	oceňování	lidských	zdrojů

Skupina je nejen společností s ručením omezeným, ale v první 
řadě také „lidskou společností“, která se navzdory individualitě 
jejích jednotlivých pracovníků vyznačuje jedním genetickým 
kódem v rámci celé organizace, který obsahuje: podnikavost, 
vášeň a rychlost.

Pro úspěšnou budoucnost skupiny Comdata je zapotřebí silný 
a konkrétní závazek k pečlivému řízení a oceňování lidského 
kapitálu v podobě desítek tisíc zaměstnanců skupiny. 

Z tohoto důvodu se skupina Comdata zavázala pečovat o své 
pracovníky, podporovat jejich osobní a profesní rozvoj a vytvářet 
iniciativy pro zlepšení jejich schopností a dovedností.

Všem zaměstnancům musí být zaručeny rovné příležitosti 
ke školení a kariérnímu postupu odpovídající jejich zásluhám 
a dosaženým výsledkům.

Skupina také věří v sílu spolupráce mezi lidmi; z tohoto důvodu 
podporuje efektivní spolupráci a vztahy charakterizované 
neustálou vzájemnou výměnou informací a sdílením správných 
zásad chování.

Každý příjemce tohoto Kodexu je povinen přispívat k obecné 
atmosféře vzájemné úcty mezi lidmi.
Hodnocení individuálního výkonu musí brát v úvahu nejen „čeho“ 
bylo dosaženo, ale také „jak“ toho bylo dosaženo, a odměňovat 
integritu, angažovanost, podnikavosti a inovativní myšlení.
Odměny musí být stanoveny podle transparentních kritérií. 
Skupina Comdata podporuje rozvoj lidí, kterým záleží na dosažení 
cílů skupiny.

8
Personální politiky
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Výběr pracovníků musí být vždy založen na zásluhách, 
profesionalitě, kompetencích a souladu s hodnotami skupiny. 
Skupina Comdata při výběru pracovníků odmítá jakékoli formy 
diskriminace nebo nepřiměřeného zvýhodňování.

Skupina Comdata rovněž odmítá jakékoli formy vykořisťování 
práce nebo dětské práce, zejména ve všech zemích, kde působí.
Kromě zajištění plného souladu s právními předpisy v jednotlivých 
zemích skupina Comdata podporuje ochranu práv pracovníků, 
svobodu sdružování a právo vstoupit do odborů.

8.2.	Fyzická	a	duševní	pohoda

Skupina Comdata se zavazuje chránit fyzickou a duševní pohodu 
svých pracovníků, usiluje o nalezení rovnováhy mezi pracovními 
požadavky a rodinným a osobním životem a zakazuje jakékoli 
násilné chování nebo chování, které poškozuje důstojnost.

Přispívání ke zlepšení kvality života pracovníků je způsob, kterým 
jim skupina vyjadřuje důvěru, a tím podporuje pocit sounáležitosti 
se skupinou, což z ní činí obchodní organizaci lidí pro lidi.

Skupina Comdata podporuje sociální opatření, benefity, služby a 
iniciativy, které mají skutečný dopad na životy jejích zaměstnanců.
Lidské zdroje jsou nepostradatelnou součástí existence, rozvoje 
a úspěchu celé skupiny Comdata.

Skupina Comdata se zavazuje rozvíjet dovednosti a schopnosti 
svých pracovníků tak, aby se profesionalita a odhodlání staly 
klíčovými faktory při dosahování cílů skupiny, a také zajistit, aby 
pracovníci mohli ve svém prostředí plně vyjádřit svůj potenciál 
a kreativitu.
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8.3. Ochrana a podpora rozmanitosti

Skupina Comdata je pevně přesvědčena, že oceňování rozdílů a 
podpora přijetí a začlenění osob z odlišných světů a kultur 
a odlišných identit na pracovišti představuje obrovskou příležitost.

Abychom vždy dokázali držet krok s trhem, musíme zajistit, 
že skupina bude odrážet rozmanitost svých zákazníků 
a zaměstnanců v nejširším slova smyslu.

Tento závazek se neomezuje pouze na to, že skupina rozmanitost 
vnímá jako určitý prvek, který je třeba přijmout a chránit, ale jako 
vlastní charakteristiku celé organizace, kterou chce podporovat 
a zdůrazňovat s odhodláním a odvahou.

Skupina Comdata proto všem poskytuje rovné pracovní 
a kariérní příležitosti v rámci všech svých organizací po celém 
světě, čímž eliminuje všechny možnosti přímé nebo nepřímé 
formy diskriminace na základě individuálních charakteristik, jako 
je pohlaví, odlišné schopnosti, věk, rodinný stav, etnický nebo 
sociální původ, víra, sexuální orientace nebo politické názory.

8.4. Správa informací

Pracovníci a/nebo spolupracovníci skupiny Comdata musejí být 
obeznámeni a implementovat zásady skupiny týkající se ochrany 
soukromí a zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti informací.
Musí být vypracovány jasné, objektivní a komplexní dokumenty 
umožňující provádění kontrol zaměstnanci a vedoucími pracovníky 
skupiny nebo oprávněnými externími osobami.

Je přísně zakázáno používat zdroje IT pro jakékoli nezákonné účely 
nebo pro jiné účely, než jaké povoluje bezpečnostní politika skupiny.
Skupina Comdata neumožňuje použití nepovoleného nebo 
nelicencovaného softwaru nebo softwaru, který byl získán nezákonně.
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8.5.	IT	systémy,	internet	a	sociální	sítě

Nástroje IT jsou nezbytné pro podporu vývoje inovací 
a dosahování excelence, pokud jde o kvalitu služeb poskytovaných 
zákazníkům.

Skupina Comdata podporuje význam navázání otevřeného, 
konstruktivního a transparentního dialogu se svými zaměstnanci, 
zákazníky a zúčastněnými stranami, přičemž využívá možnosti 
spojené se sociálními sítěmi a tradičními komunikačními médii.

Vzhledem k obrovskému dopadu, který mohou mít informace 
a názory vyjádřené na těchto nástrojích, je příjemcům tohoto 
Kodexu doporučeno, aby při posuzování obsahu, který na 
ně umístí, věnovali maximální úsilí.

Jakékoli použití systémů IT nebo sociálních sítí skupiny, které by 
mohlo porušovat platné zákony nebo porušovat svobodu, integritu 
a důstojnost lidí, zejména nezletilých osob, nebo které 
by mohlo vést k neoprávněnému narušení nebo poškození 
systémů IT jiných osob, je přísně zakázáno.

8.6.	Používání	majetku	společnosti

Každý zaměstnanec nebo spolupracovník, který používá majetek 
skupiny, musí:

   Jednat s péčí řádného hospodáře;

   Používat majetek skupiny v souladu s postupy skupiny;

   V případě potřeby přesně zdokumentovat použití majetku skupiny;
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   Vyvarovat se nesprávnému použití majetku skupiny, 
   které by způsobilo jeho poškození nebo snížilo jeho účinnost 
   nebo které by bylo jakkoli v rozporu se zájmy skupiny.

Zejména při používání IT aplikací jsou všichni zaměstnanci 
a spolupracovníci povinni dodržovat interní předpisy týkající 
se připojení k internetu a jeho používání a používání pracovního 
e-mailu.

Je zakázáno používat pro osobní účely hmotný či nehmotný 
majetek skupiny, který byl příjemcům svěřen k plnění 
pracovních úkolů.

Stejně tak je zakázáno během pracovní doby provádět činnosti 
nezahrnuté do pracovních povinností.
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9.1.	Ochrana	důvěrných	informací

Skupina Comdata uznává, že důvěrnost je klíčovým etickým principem.
Skupina Comdata zajišťuje důvěrnost informací, které má k dispozici, 
a neshromažďuje žádné důvěrné informace od třetích stran, pokud 
k tomu není výslovně oprávněna, a v takovém případě vždy jedná 
v souladu s platnými zákony.

Všechny informace, znalosti a údaje získané nebo zpracovávané 
zaměstnanci a spolupracovníky v rámci jejich pracovních úkolů patří 
skupině Comdata a/nebo jejím zákazníkům a nesmějí být použity, 
sděleny nebo zveřejněny bez výslovného souhlasu nadřízeného 
pracovníka a/nebo zákazníka.

Příjemci tohoto Kodexu jsou povinni zachovávat absolutní důvěrnost 
zájmů skupiny Comdata a nepoužívat důvěrné informace o skupině 
pro účely, které nesouvisejí s plněním pracovních povinností.

Stejně tak je příjemcům tohoto Kodexu přísně zakázáno zveřejňovat 
informace týkající se organizace a výrobních metod skupiny 
a informace týkající se jejích obchodních podmínek, nákupních 
cen a vývojových operací.

9.2. Ochrana soukromí

Skupina Comdata věnuje maximální pozornost a péči zachování 
soukromí osob, s nimiž má jakékoli obchodní nebo pracovněprávní 
vztahy – zaměstnanci, dodavatelé, obchodní partneři apod. 
Zpracování osobních údajů probíhá v plném souladu se základními 
právy a svobodami fyzických osob a v souladu s platnými právními 

9
Důvěrnost a ochrana osobních údajů 
a dalších informací
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předpisy v této oblasti při použití vhodných technických 
a organizačních opatření na ochranu osobních údajů 
zpracovávaných pro obchodní účely.

Za tímto účelem skupina Comdata sestavila konkrétní hlavní 
zásady, které se zavazují dodržovat všichni členové organizace 
Comdata, a to bez ohledu na to, zda jsou v některých ohledech 
přísnější než předpisy platné na místní úrovni.
Další podrobnosti naleznete v Etickém kodexu pro ochranu 
soukromí dostupném v sekci Správa na webových stránkách 
skupiny https://www.comdatagroup.com.

https://czech-republic.comdatagroup.com/en
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Skupina Comdata vykonává svoji činnost v souladu s platnou 
legislativou upravující pracovní podmínky.

Ve skupině Comdata je bezpečnost jejích zaměstnanců základním 
principem, na kterém společnost zakládá své volby a rozhodnutí 
a který je intenzivně a přísně prosazován ve všech organizacích 
skupiny po celém světě. Fyzická i duševní pohoda zaměstnanců 
a spolupracovníků je pro skupinu Comdata zcela zásadní,
a proto pro ně skupina zajišťuje bezpečné a zdravé pracovní 
podmínky prostřednictvím poskytování informací, průběžného 
školení a stanovení přímé odpovědnosti jednotlivých osob 
při uplatňování bezpečnostních postupů a při provádění 
preventivních opatřeních.

Skupina Comdata se zavázala šířit a podporovat kulturu 
bezpečnosti tím, že bude skrze své zaměstnance a členy 
vedení zvyšovat povědomí o možných rizicích, a využívat 
veškeré nezbytné zdroje k zajištění zdraví a bezpečnosti svých 
zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků.

Z těchto důvodů se skupina Comdata zavázala dodržovat platné 
právní předpisy pro prevenci, ochranu a dopad na životní 
prostředí, přijímat technická a organizační opatření k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti osob a poskytovat veškeré potřebné 
finanční zdroje a znalosti osobám odpovědným za prevenci.

10
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Představenstvo společnosti Comdata SpA pravidelně aktualizuje 
a doplňuje obsah tohoto Etického kodexu, včetně na základě 
doporučení výboru pro kontrolu a rizika (je-li ustanoven), 
rady statutárních auditorů a dohledového orgánu.

Podpora dodržování Etického kodexu spadá do kontextu iniciativ 
skupiny Comdata pro správu a řízení a představuje jeden 
z klíčových bodů jejich implementace.

Všechna představenstva společností skupiny Comdata jsou 
povinna formálně přijmout tento Etický kodex.

Skupina Comdata se zavazuje zajistit distribuci tohoto Kodexu 
zejména všem zaměstnancům, včetně prostřednictvím 
specifických školení a dalšího sdělování tohoto Kodexu, s cílem 
začlenit zásady Kodexu do jejich každodenní rutiny a práce.

Stejný závazek skupina uplatňuje vůči stranám mimo skupinu 
Comdata, které si tento Etický kodex mohou přečíst v sekci Správa 
na webových stránkách skupiny https://www.comdatagroup.com.

V případě jakýchkoli dotazů k uplatňování tohoto Etického kodexu 
se můžete obrátit na svého referenčního pracovníka.

11
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