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1. PREAMBULE 

1.1.1. CHEMINVEST s. r. o. (dále též jen „Společnost“) navazuje na dlouholeté 
zkušenosti a odbornost společnosti Chemopetrol, a. s. a nabízí svým zákazníkům 
komplexní služby návrhů, dodávek a výstavby investičních celků. Předmětem 
podnikání Společnosti jsou zejména inženýrské, inženýrsko-dodavatelské a 
konsultační služby, včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, 
rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních 
staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně. Vize Společnosti je prosadit se 
jako významný dodavatel projektů na klíč pro místní i mezinárodní výstavbu. 

1.1.2. Přejeme si zvyšovat naši konkurenceschopnost a profilovat se v tuzemsku a 
dalších zemích jako hlavní EPC kontraktor (pro procesy dané produktovou 
marketingovou strategií). Zároveň se chceme profilovat jako zpracovatel kvalitní 
realizační dokumentace s přijatelnými náklady. 

1.1.3. Cílem Společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Toho 
dosahujeme neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, 
interních procesů společnosti a zlepšováním schopnosti reagovat na vývoj trhu a 
změny prostředí. 

1.1.4. Společnost při dosahování svých cílů deklaruje nulovou toleranci k protiprávní 
nebo neetické činnosti páchané, byť i v zájmu Společnosti, případně v rámci její 
činnosti statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu nebo 
jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci Společnosti, která je za Společnost 
oprávněna jednat, nebo která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, 
kdo vykonává rozhodující vliv na řízení Společnosti (dále též „odpovědné 
osoby“) anebo jakýmkoliv zaměstnancem Společnosti (zaměstnanci a 
odpovědné osoby společně dále též „Pracovníci“) či obchodním partnerem 
Společnosti ať již v postavení zákazníka či subdodavatele. 

1.1.5. Společnost usiluje o to, aby její chování v obchodních a jiných vztazích bylo v 
souladu s etickými a právními pravidly, s pravidly hospodářské soutěže, ochrany 
životního prostředí, finanční a daňové integrity, zákazu diskriminace a ochrany 
zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí, dodržování 
ochrany osobních údajů a informací a aby její chování nebylo kvalifikováno jako 
nekalosoutěžní a aby v žádném případě nedošlo k jakémukoliv korupčnímu 
jednání. 

2. ÚČEL ETICKÉHO KODEXU 

2.1.1. Etický kodex (dále jen „Etický kodex“) stanovuje základní principy etiky 
podnikatelského a společenského jednání a standardy chování Společnosti, 
jejich Pracovníků a obchodních partnerů společnosti. Je účinným nástrojem 
prevence protikorupčního a jiného protiprávního jednání, které se vztahuje k 
činnosti Společnosti.  

2.1.2. Účelem tohoto Etického kodexu je rozvíjet ekonomicky zdravé a prosperující 
podnikání v souladu s právními předpisy, vnitřními normami společnosti a 
dobrými mravy a posílit dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení 
pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se a 
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předcházení jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení 
vzniku rizik trestní odpovědnosti Společnosti vyplývajících ze zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických 
osob“). 

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Firemní kultura 

3.1.1. Etický kodex je součástí vnitřních předpisů, které Společnost vzhledem ke svému 
zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, 
morálky a poctivého obchodního styku přijala. Etický kodex Společnosti nejen 
stanoví základní zásady a pravidla chování pro Společnost a její Pracovníky, ale 
současně umožní dodržování nastavených pravidel ze strany Společnosti 
kontrolovat a zjednat nápravu tam, kde se objeví nedostatky, případně zjistí 
jakékoliv závadné nebo deliktní jednání. 

3.2. Rozsah působnosti a závaznosti Etického kodexu 

3.2.1. Tento Etický kodex je závazný pro všechny Pracovníky Společnosti a její 
obchodní partnery ať již v postavení zákazníka či subdodavatele. Principy 
uvedené v tomto Etickém kodexu se vztahují rovněž na třetí osoby vystupující 
jménem Společnosti nebo jako zástupci Společnosti a rovněž v případech, kdy by 
Společnost mohla být z jednání třetích osob zavázána nebo za ně nést 
odpovědnost. 

3.2.2. V rámci hierarchie vnitřních předpisů je Etický kodex vnitřním předpisem nejvyšší 
právní síly. Je hodnotově nadřazen ostatním vnitřním předpisům společnosti, 
které s ním musí být vždy v souladu. Pokud by některá ustanovení Etického 
kodexu byla v rozporu s platnými právními předpisy, mají platné právní předpisy 
před ustanoveními tohoto Etického kodexu vždy přednost. 

3.2.3. Výčet pravidel v Etickém kodexu není a nemůže být úplný. Společnost a její 
Pracovníci se i v otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex výslovně 
neupravuje, chovají a jednají v souladu s principy a cíli Etického kodexu, 
právními předpisy, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy, pravidly etiky, 
morálky a poctivého obchodního styku, tak aby dostáli dobrého jména a pověsti 
Společnosti a tyto dále rozvíjeli. 

3.3. Způsob seznamování s Etickým kodexem 

3.3.1. Etický kodex Společnosti je součástí systému řízené dokumentace integrovaného 
systému managementu Společnosti (IMS). 

3.3.2. Společnost se zavazuje zajistit, aby všichni Pracovníci Společnosti byli s tímto 
Etickým kodexem prokazatelně seznámeni. 

3.3.3. Každý nový Pracovník musí být bezprostředně po nástupu do práce nebo do 
funkce seznámen s tímto Etickým kodexem. 
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3.3.4. Pracovníci jsou pravidelně (nejpozději jednou za tři roky) školeni ze zásad 
obsažených v tomto Etickém kodexu, seznamování s riziky vzniku trestněprávní 
odpovědnosti společnosti a se způsoby předcházení a zamezení trestní 
odpovědnosti Společnosti. 

3.3.5. Všichni Pracovníci Společnosti jsou povinni se pravidelně účastnit školení 
ohledně významu aplikace Etického kodexu a školení o rizicích vzniku, 
předcházení a eliminaci trestní odpovědnosti Společnosti.  

3.4. Dostupnost etického kodexu 

3.4.1. Etický kodex je umístěn na webových stránkách Společnosti 
(www.cheminvest.cz/eticky-kodex ), v sekci „NAŠE FIRMA“. Zároveň je dostupný 
na intranetu Společnosti v sekci spolecnost/interni-dokumenty. 

3.5. Porušení Etického kodexu zaměstnancem 

3.5.1. Porušení norem Etického kodexu je považováno za porušení pracovních 
povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdější předpisů (dále jen 
„zákoník práce“) a pracovního řádu společnosti. 

3.5.2. Náhrada případné újmy bude řešena podle příslušných ustanovení zákoníku 
práce a občanského zákoníku. 

3.6. Porušení Etického kodexu odpovědnou osobou 

3.6.1. Porušení norem Etického kodexu odpovědnou osobou je považováno za zvlášť 
hrubé porušení jejích povinností a může vést k ukončení jejího působení v rámci 
Společnosti. Tím není dotčena náhrada škody způsobená takovým jednáním 
odpovědné osoby Společnosti. 

3.7. Porušení Etického kodexu obchodní partnerem Společnosti 

3.7.1. Porušení norem Etického kodexu obchodním partnerem Společnosti ať již v 
postavení zákazníka či subdodavatele je považováno za zvlášť hrubé (podstatné) 
porušení jejích povinností a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany 
Společnosti.  Tím není dotčena náhrada újmy způsobená takovým jednáním. 

3.8. Odkazy 

3.8.1. Všechny odkazy v tomto Etickém kodexu na právní předpisy budou vykládány 
jako odkazy na právní předpisy v platném a účinném znění a všechny odkazy v 
tomto Etickém kodexu na části, články, odstavce a přílohy budou vykládány jako 
odkazy na části, články, odstavce a přílohy tohoto Etického kodexu. 

  

http://www.cheminvest.cz/eticky-kodex
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4. ZÁKLADNÍ HODNOTY RESPEKTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ 

4.1.1. Při výkonu své podnikatelské činnosti se Společnost vždy řídí následujícími 
hodnotami, které jsou blíže rozvedeny dále v tomto Etickém kodexu. Jedná se o: 

(a) Dodržování zákonů a interních předpisů – základním pilířem Společnosti 
je důsledné dodržování právních předpisů a interních norem a prosazování 
etického chování. 

(b) Transparentnost – v rámci své podnikatelské činnosti jedná 
Společnost transparentně a poctivě a dbá pravidel stanovených na 
ochranu otevřené a svobodné soutěže. 

(c) Respektování lidských práv – Společnost vždy podporuje ochranu a 
prosazování základních lidských práv a svobod a nepodílí se na 
obchodních činnostech, které tato práva porušují, omezují či jinak 
potlačují, nebo způsobují jakoukoliv formu diskriminace. 

(d) Efektivní řízení – za tímto účelem jsou v rámci Společnosti 
prosazovány principy řádného řízení a kontroly Společnosti a 
hospodárného a efektivního využívání jejích finančních aktiv a 
majetku. 

(e) Bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí – v rámci činnosti 
Společnosti je důsledně dbáno na dodržování všech pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidel požární ochrany. 
Společnost zároveň dbá, aby veškerá její činnost byla nejen v souladu 
se všemi předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí, ale byla 
také vedena k co nejmenšímu zatěžování životního prostředí a 
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 

5. ZÁSADY CHOVÁNÍ V RÁMCI SPOLEČNOSTI 

5.1. Základní zásady činností 

5.1.1. Základní zásady činnosti Společnosti jsou dovozovány z principů, na nichž je 
postaven tento Etický kodex. 

5.1.2. Jednoznačným a zřejmým zájmem Společnosti je vykonávat svoji činnost 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
Společnosti, s vysokou mírou respektu k etickým hodnotám a právům 
zaměstnanců, obchodních partnerů i třetích osob, jakož i k životnímu prostředí a 
ve snaze o kvalitní a poctivé plnění smluvních i zákonných závazků.   

5.1.3. Společnost, její Pracovníci a obchodní partneři jednají s nejvyšším standardem 
osobního a profesionálního přístupu, zejména jednají čestně, zodpovědně, s 
respektem a v souladu s dobrými mravy. Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou 
povinni jednat jménem Společnosti vždy s patřičnou opatrností, odbornou péčí a 
s respektem vůči právním předpisům a vnitřním předpisům Společnosti včetně 
tohoto Etického kodexu. 
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5.1.4. V případě nejasností ohledně vydaných rozhodnutí Společnosti, pokynů 
odpovědných osob či nejasností z hlediska výkladu právních či vnitřních norem 
jsou zaměstnanci i odpovědné osoby povinni si k dalšímu postupu vyžádat 
veškeré potřebné informace či odborná stanoviska tak, aby minimalizovali riziko 
vzniku svého excesu či porušení závazných pravidel, byť ve formě nedbalostního 
zavinění. 

5.1.5. Společnost má zaveden systém managementu kvality ISO 9001, jehož pravidla a 
směrnice jsou závazná pro všechny Pracovníky i obchodní partnery Společnosti. 

5.1.6. Společnost se v oblasti trestněprávních rizik řídí politikou nulové tolerance. 
Základním cílem její snahy je vytvoření a udržování transparentního prostředí, v 
jehož rámci budou trestněprávní rizika minimalizována. 

5.2. Dobrá pověst Společnosti 

5.2.1. Udržování a posilování dobré pověsti Společnosti je prioritou pro všechny 
Pracovníky Společnosti. 

5.2.2. Každý pracovník při plnění svých úkolů a při svém vystupování na veřejnosti na 
to, aby dobrou pověst Společnosti nepoškozoval. Zejména dbají na přijatelné 
vyjadřování na sociálních sítích, pokud by jejich jednání mohlo ovlivnit image 
Společnosti. 

5.2.3. Pracovníci zastupující Společnost navenek jednají s třetími osobami vždy vážně 
a zdvořile. 

5.2.4. Poskytovat informace týkající se Společnosti a její činnosti médiím jsou 
oprávněny pouze k tomu pověřené odpovědné osoby dle příslušných interních 
předpisů Společnosti. Zákaz poskytovat informace o činnosti Společnosti platí i 
pro vyjadřování na sociálních sítích. 

5.3. Vztah vůči vlastníkovi  

5.3.1. Společnost jedná v zájmu, ke kterému byla svým vlastníkem založena a 
pravidelně informuje svého vlastníka o své strategii, aktuální finanční situaci a 
dosažených výsledcích; pří řízení svědomitě aplikuje zásadu poctivosti, 
odpovědnosti a transparentnosti. 

5.4. Vedoucí pracovníci 

5.4.1. Odpovědné osoby a ostatní vedoucí pracovníci jsou odpovědni za rozvíjení a 
udržování kultury etického jednání v rámci Společnosti a dodržování Etického 
kodexu. V této souvislosti: 

(a) jdou zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním, 

(b) usilují o to, aby všichni zaměstnanci byli s Etickým kodexem obeznámeni a 
správně, chápali jím stanovené požadavky, 

(c) sledují, zda se zaměstnanci chovají v souladu s etickými principy. 
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5.5. Vztah k zaměstnancům 

5.5.1. Vedení Společnosti se zavazuje dodržovat vůči svým zaměstnancům pravidla, 
dle kterých: 

(a) plně respektuje práva svých zaměstnanců, včetně tajemství dopravovaných 
zpráv, a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby, 

(b) aktivně zpřístupňuje všechny informace, které by zaměstnanci měli vědět či 
ke své práci potřebují znát, 

(c) aktivně podporuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců, 

(d) přiznává zaměstnancům právo podávat návrhy na zlepšení či stížnosti, 

(e) plynule poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na 
zachování jeho důstojnosti, 

(f) dobrovolně poskytuje přiměřený prostor svým zaměstnancům, kteří se 
chtějí aktivně podílet na rozvoji Společnosti a mají zájem se účastnit 
rozhodování, 

(g) řádně zabezpečuje potřebnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

(h) přijímá nové zaměstnance na základě transparentních výběrových řízení; 
zaměstnanci jsou přijímáni podle své kvalifikace, svých schopností a 
dovedností, 

(i) spravedlivě odměňuje své zaměstnance za odvedenou práci a dle svých 
možností poskytuje zaměstnanecké benefity, 

5.5.2. Zaměstnanci se zavazují vůči Společnosti dodržovat, kromě pravidel 
stanovených interní směrnicí CHI PS 01 01 A Pracovní řád, také následující 
pravidla, dle kterých: 

(a) pracují svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, pracují ve 
prospěch Společnosti v rámci daném pracovní smlouvou, popisem 
pracovní pozice a náplní práce a příslušnými vnitřními předpisy, 

(b) vždy jednají v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, a svým 
vystupováním nepoškozují dobré jméno Společnosti, 

(c) svědomitě dodržují nejen platné právní předpisy, nýbrž i vnitřní předpisy a 
zavazují se aktivně zjišťovat aktuálnost relevantních předpisů, které 
potřebují k výkonu své práce, 

(d) se zdrží výkonu činnosti, pro niž nejsou poučeni ani proškoleni, 

(e) jsou povinni oznámit nadřízenému zaměstnanci nedostatky a závady, které 
jsou rizikem pro Společnost, 
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(f) řádně hospodaří s prostředky zaměstnavatele, minimalizují náklady 
společnosti, chrání majetek společnosti před poškozením, ztrátou, 
zničením a zneužitím, 

(g) předcházejí možnostem střetu vlastních zájmů se zájmy Společnosti či jeho 
partnerů, zejména nesmějí využít svého postavení v Společnosti, 
získaných informací či obchodních kontaktů získaných v průběhu práce pro 
Společnosti k obohacení sebe nebo jiného anebo vykonávat práci pro 
dodavatele a konkurenty, pokud nejde o činnosti povolené v odst. 4 písm. 
c); v případě nastalého střetu nikdy neupřednostnit vlastní, resp. osobní 
zájem a bezodkladně o tom informovat svého nadřízeného, 

(h) dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracovávání 
dat (viz též pravidla používání prostředků ICT v interní směrnici CHI PS 13 
01 A Dokumentace GDPR), 

(i) zachovávají naprostou mlčenlivost o know-how Společnosti, respektují 
autorská práva druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví, a to i 
po skončení pracovního poměru, 

(j) nezneužívají důvěrné (interní, veřejnosti nedostupné) informace či 
obchodní kontakty získané v souvislosti se svou pracovní činností ve svůj 
prospěch či prospěch jiné osoby anebo pro jiný než služební účel; s těmito 
daty zacházejí obezřetně a s náležitou péčí, 

(k) v žádném případě nenabízejí, neslibují a neposkytují dary a jiné 
neoprávněné výhody třetím stranám či osobám, pokud nejde o reklamní 
předměty poskytované s vědomím vedení Společnosti nebo se nejedná o 
drobné dárky či pohoštění v rámci běžných obchodních zvyklostí, a už 
vůbec je nepřijímají a nevyžadují, 

(l) bez zbytečného odkladu hlásí podezření o závažném porušení Etického 
kodexu, porušení trestněprávních, jakož i dalších právních předpisů, 

(m) řádně využívají pracovní dobu k plnění svěřených úkolů a ke své práci 
přistupují svědomitě a tvůrčím způsobem. 

5.5.3. Zaměstnanci se zavazují dodržovat vůči sobě navzájem pravidla, dle kterých: 

(a) se ke svým kolegům chovají s úctou, vzájemně respektují svá práva a 
neobtěžují je nepřípustnými návrhy; kouření je dovoleno jen na 
vyhrazených místech, 

(b) nadřízení se vyvarují jakéhokoli šikanování zaměstnanců; to platí i pro 
podřízené vůči svému nadřízenému, 

(c) nadřízení svým podřízeným důvěřují, ukládají jim jasné a dosažitelné cíle a 
podporují v nich pocit zodpovědnosti. 
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5.5.4. Zaměstnanci jsou dále oprávněni: 

(a) podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické 
jednání či navrhující opatření ke zlepšení, 

(b) požádat o školení, které prohloubí jejich kvalifikaci nebo které souvisí se 
zastávanou pracovní pozicí, 

(c) vykonávat vedlejší činnost bez předchozího souhlasu svého nadřízeného 
jen tehdy, jedná-li se o vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární 
nebo uměleckou činnost, správu vlastního majetku, zastávání čestné 
funkce, anebo pokud nebude mít tato činnost negativní vliv na obchodní 
politiku Společnosti nebo plnění úkolů, které byly zaměstnanci svěřeny. 

5.5.5. Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jednání či činnost, kterou by mohli spáchat 
trestný čin, dopustit se porušení právních předpisů či vnitřních norem 
Společnosti. 

5.5.6. Pravidla tohoto článku platí přiměřeně také pro odpovědné osoby. 

5.6. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

5.6.1. Společnost bezvýjimečně prosazuje stejný přístup vůči všem Pracovníkům. 

5.6.2. Za tímto účelem Společnost dbá na dodržování rovnosti příležitostí a rovného 
zacházení bez ohledu na etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, 
věk, rodinný stav, vyznání, postižení, členství v odborech či politické názory, 
pokud jsou v souladu s demokratickými principy právního státu. 

5.6.3. Společnost netoleruje jednání či postoj, při kterém se jakékoliv osoby mohou cítit 
omezovány, ponižovány nebo obtěžovány a ctí zásadu, že případné jednání 
diskriminačního charakteru vůči ostatním, ať již přímo nebo nepřímo, podléhá 
disciplinárnímu řízení. 

5.6.4. Každý je oprávněn oznámit jakýkoliv projev diskriminačního jednání přímému 
nadřízenému, nebo způsobem podle ustanovení 8.3 tohoto Etického kodexu. 

5.7. Bezpečnost práce a požární ochrana 

5.7.1. Společnost aktivně podporuje vytváření podmínek takové úrovně bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci tak, aby v rámci činnosti Společnosti bylo 
minimalizováno ohrožení života a zdraví Pracovníků a docházelo k prevenci rizik 
na úseku požární ochrany. 

5.7.2. Společnost má zaveden systém managementu kvality ISO 9001, 
OHSAS 18001:2017 a SCC, jejichž pravidla a směrnice jsou závazná pro 
všechny Pracovníky i obchodní partnery Společnosti. 

5.7.3. Každý pracovník je povinen dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních při 
práci a dodržovat příslušné právní předpisy a interní předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (CHI PS 01 01 A 
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Pracovní řád, CHI PS 04 01 A Základní předpis BOZP, CHI PS 04 03 A 
Základní předpis požární ochrany) a podrobit se pravidelným školením v této 
oblasti (CHI PP 04 04 A Tematický a časový plán školení PO zaměstnanců, 
CHI PP 04 03 A Tematický a časový plán školení PO vedoucích 
zaměstnanců) 

5.7.4. Je bezvýjimečně zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na 
pracovišti, a v rámci pracovní doby i mimo pracoviště, či vstupovat pod vlivem 
těchto látek na pracoviště. Dále je zakázáno užívat návykové látky i mimo 
pracovní dobu, pokud by tím mohlo být ovlivněno plnění pracovních povinností 
zaměstnanců narušena bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti. 

5.8. Vztah k životnímu prostředí 

5.8.1. Společnosti, jeho zaměstnanci a odpovědné osoby se chovají tak, aby nevznikaly 
žádné ekologické škody. Společnost má zaveden systém environmentálního 
managementu kvality ISO 14001:2015, jehož pravidla a směrnice jsou závazná 
pro všechny Pracovníky i obchodní partnery Společnosti. 

5.8.2. Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou si vědomi dopadů svého chování na 
životní prostředí. Třídí a ukládají odpad do označených nádob, předcházejí 
vzniku všech druhů odpadů, zabraňují úniku nebezpečných látek a jejích šíření, 
dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce, šetří kancelářskými potřebami, 
tisknou pouze v potřebném množství a v rámci svých možnosti snižují spotřebu 
vody a energií. 

5.9. Ochrana duševního vlastnictví 

5.9.1. Společnosti respektuje a chrání autorská práva, licence či informace druhých a 
chrání i další formy duševního vlastnictví stejně jako výrobní tajemství a autorská 
práva, jež se váží zejména k počítačovým programům a ochranným známkám. 

5.9.2. Předměty či díla, jež podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů na 
ochranu práv duševního vlastnictví a jež byly vytvořeny či zakoupeny z 
prostředků Společnosti, se stávají jejím majetkem, a nelze jej považovat za 
majetek soukromý či osobní. Všichni Pracovníci jsou povinni duševní vlastnictví 
Společnosti chránit. 

5.9.3. Pracovníci Společnosti tak zejména nejsou oprávněni nahrávat na výpočetní 
techniku Společnosti jakékoliv počítačové programy bez příslušné licence, 
využívat díla či dokumenty chráněné autorskými právy či obchodní značky třetích 
stran, a kopírovat či „stahovat“ dokumenty nebo materiály bez souhlasu osoby, 
které svědčí právo v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku 
duševního vlastnictví. 

5.10. Vedení účetnictví a hospodaření Společnosti 

5.10.1. Při vedení účetnictví a hospodaření Společnost bezvýjimečně postupuje v 
souladu s právními předpisy a účetními standardy. 
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5.10.2. Společnost zajišťuje, aby všechny transakce byly transparentní, řádně schválené, 
ověřitelné a přesně zaúčtované. Účetní závěrka Společnosti je vždy 
zpracovávána podle obecně platných účetních pravidel a ve všech ohledech 
podává pravdivý obraz o finanční situaci a hospodářských výsledcích 
Společnosti. 

5.10.3. Společnost se dále zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy 
předkládat řádně vedené záznamy pro daňové účely, a důsledně zajišťovat 
vyhotovení a podání daňových přiznání ke všem svým daňovým povinnostem, a 
to způsobem a ve lhůtách stanovených právními předpisy. Společnost řádně a 
včas plní svoje daňové povinnosti a vyvaruje se jakýchkoli jednání, která by 
mohla být považována za daňový únik. 

5.10.4. Vedení účetnictví podléhá v rámci Společnosti interní kontrole. Jakékoliv 
podvodné úpravy či falšování finančních záznamů či dokumentů jsou bez dalšího 
zakázány. 

5.11. Ochrana důvěrných informací a mlčenlivost 

5.11.1. Je zakázáno přímé nebo nepřímé používání důvěrných obchodních informací či 
informací o obchodních partnerech, zákaznících, zaměstnancích nebo orgánech 
Společnosti v průběhu trvání pracovního či jiného poměru i po jeho skončení za 
účelem získání osobního prospěchu nebo ve prospěch třetích osob anebo k 
neprospěchu Společnosti. 

5.11.2. Výslovně je zakázáno předávání obchodních informací a know-how Společnosti 
konkurentům Společnosti. 

5.11.3. Pracovníci Společnosti jsou povinni aktivně chránit důvěrné interní údaje a 
neveřejné informace, a to bez ohledu na jejich obsah či formu. Povinnost 
mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které zakládají podezření z 
protiprávního jednání. 

5.11.4. Pracovníci nesmějí rovněž předávat nepovolaným osobám důvěrné informace o 
zákaznících či obchodních partnerech Společnosti, vyjma případů, kdy tyto osoby 
poskytly se sdělením informací výslovný souhlas, či v případech vyžadovaných 
právními předpisy. 

5.11.5. Pravidla týkající se omezení poskytování informací neplatí v případech, kdy má 
poskytnutí důvěrné informace přispět k odvrácení spáchání trestného činu, či 
bezprostředně hrozící škody na zdraví nebo majetku. 

5.11.6. V případě pochybností o tom, jaké informace lze sdělit třetím osobám, je dotčený 
Pracovník povinen předem požádat svého přímého nadřízeného o rozhodnutí, 
jak v dané záležitosti dále postupovat. 

5.12. Ochrana osobních údajů 

5.12.1. Společnost dbá na ochranu osobních údajů a nakládá s osobními údaji 
Pracovníků Společnosti i dalších subjektů v souladu s příslušnými právními 
předpisy a interními směrnicemi (CHI PS 13 01 A Dokumentace GDPR, Zásady 
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ochrany a zpracování OÚ). Všichni Pracovníci Společnosti jsou povinni jednat v 
souladu s těmito předpisy. 

5.12.2. Povinnosti při zpracovávání osobních údajů zahrnují zejména: 

(a) zpracovávat osobní údaje způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, 

(b) písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí 
být zabezpečena v uzamykatelných prostorách Společnosti, popř. na jiných 
místech, kde je možno zajistit jejich ochranu. O přístupu osob oprávněných 
nakládat s osobními údaji k osobním údajům je vedena evidence, ve které 
je uvedeno minimálně, jaké údaje a z jakého důvody byly zpřístupněny, 

(c) data obsahující osobní údaje, která jsou uložena na serverech Společnosti, 
příp. osob oprávněných nakládat s osobními údaji na základě smlouvy o 
zpracování osobních údajů uzavřené se Společností, musí být 
zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob, před změnou, 
zničením, ztrátou, neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím 
osobních údajů, a to zejména použitím individuálních uživatelských hesel, 
šifrováním, zálohou apod., 

(d) zaměstnanci, členové orgánů Společnosti či osoby oprávněné nakládat s 
osobními údaji na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené 
se Společností nejsou oprávněny osobní údaje nahrávat na jakýkoliv 
přenosný počítač nebo jakýkoli přenosný nosič dat, který může být vynesen 
z prostor Společnosti, příp. osob oprávněných nakládat s osobními údaji na 
základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se Společností, 
ledaže by takové osobní údaje byly zašifrovány, 

(e) povinnost zpracovávat osobní údaje jen v potřebném rozsahu oprávněnými 
a proškolenými zaměstnanci, příp. osobami oprávněnými nakládat s 
osobními údaji na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené 
se Společností, 

(f) osoby oprávněné nakládat s osobními údaji jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních přijatých za 
účelem ochrany osobních údajů. Tyto pověřené osoby jsou povinny 
nakládat s osobními údaji pouze za účelem plnění svých povinností a v 
souladu s povinnostmi stanovenými příslušnými právními předpisy, touto 
směrnicí a pokyny Společnosti, 

(g) v případě zjištění či podezření týkající se porušení zabezpečení osobních 
údajů, je osoba oprávněná nakládat s osobními údaji, resp. Společnost 
povinna učinit patřičné kroky, zejm. je povinna oznámit toto porušení 
zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, příp. subjektu údajů, 

 



  Identifikační číslo 
CHI PS 14 01 A 
Strana: 15/22 
  

 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI 
CHEMINVEST s.r.o. 

 

CHEMINVEST s.r.o., Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 

 

 
 

(h) o zpracování osobních údajů vést osoby záznamy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost, potažmo osoba 
oprávněná nakládat s osobními údaji zajistí dohled nad zadáváním 
osobních údajů do příslušných systémů a jejich zpracováváním a bude 
uchovávat záznamy o osobních údajích v následujícím rozsahu: které 
osobní údaje byly zaneseny do systému, kdy a kým a komu byly osobní 
údaje předány. Společnost zároveň vede evidenci osob, které jsou 
oprávněny zpracovávat osobní údaje, včetně formy, rozsahu a důvodu, 
proč jsou osobní údaje zpracovávány těmito osobami, 

(i) povinnost pravidelně kontrolovat způsob zpracovávání osobních údajů a 
soulad s právními předpisy. 

5.12.3. V případě pochybností o tom, jak s osobními údaji nakládat, nebo při zjištění 
nedodržení předpisů o ochraně osobních údajů, je Pracovník povinen obrátit se 
na svého přímého nadřízeného nebo pověřence GDPR Společnosti: Lucie 
Vlčková, kontakt: poverenec@gepardservices.cz 

5.13. Ochrana majetku a jeho hospodárné užívání 

5.13.1. Majetek Společnosti, Pracovníků na pracovišti i majetek dalších subjektů, se 
kterým Společnost nakládá, je nutné chránit před zneužitím, ztrátou, poškozením 
nebo odcizením. Společnost zavedla kvůli prevenci a odhalení takových událostí 
kontrolní mechanizmy a opatření. 

5.13.2. Pracovníci Společnosti jsou povinni nakládat s majetkem Společnosti řádně a 
šetrně, chránit jej před zneužitím, ztrátou, poškozením nebo odcizením a 
předcházet vzniku škod. Výslovně je zakázáno jakékoliv používání majetku 
Společnosti k páchání trestné činnosti. V případě, že nastane ohrožení majetku 
nebo se zjistí škoda na majetku, jsou povinni to oznámit svému přímému 
nadřízenému, nebo prostřednictvím Etické linky. 

5.13.3. Pořizování a využívání majetku Společnosti probíhá vždy v souladu s právními 
předpisy a interními předpisy. Stejně je postupováno i při odepisování či 
odprodeji nepotřebného majetku Společnosti. 

5.13.4. Pracovníci jsou při pracovní činnosti či výkonu funkce povinni nakládat s 
majetkem Společnosti hospodárně, přičemž majetek Společnosti smějí používat 
výhradně k určeným (pracovním) účelům, pokud interní předpisy Společnosti 
nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Společností a Pracovníkem nepřipouští též 
užívání majetku Společnosti k účelům osobním. 

5.13.5. Porušení povinností týkajících se ochrany a používání majetku může vést k 
disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými právními a interními 
předpisy, včetně rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. g) 
zákoníku práce.  
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6. ZÁSADY CHOVÁNÍ VE VZTAHU K STÁTU, OBCHODNÍM PARTNERŮM A 
TŘETÍM SUBJEKTŮM 

6.1. Vztah vůči státu a občanské společnosti 

6.1.1. Společnost aktivně spolupracuje s orgány veřejné moci; vždy jim včas poskytuje 
relevantní úplné a pravdivé informace. Při styku a komunikaci s orgány veřejné 
moci postupuje Společnost plně v souladu s právními předpisy a základními 
etickými zásadami obsaženými v tomto Etickém kodexu. Nabízení jakékoliv 
výhody či formy úplatku představitelům či zaměstnancům orgánů veřejné moci za 
účelem ovlivnění úředního postupu nebo získání jiné neoprávněné výhody je 
výslovně zakázáno. 

6.1.2. Společnost řádně a včas plní své zákonné povinnosti vůči státu a státním 
organizacím a institucím. 

6.1.3. Společnost rovněž dobrovolně v přiměřeném rozsahu zveřejňuje informace o své 
činnosti a svých aktivitách, zejm. na svých webových stránkách; s veřejností 
komunikuje prostřednictvím určených osob otevřeně a transparentně. 

6.1.4. Společnost neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, 
politickým hnutím, politicky činným osobám, ani jiným subjektům, které jsou v 
úzkém vztahu s politickými stranami. 

6.1.5. Společnost podle svých schopností a možností podporuje dobročinné aktivity. 
Stejně tak sponzoruje charitativní akce či záležitosti s obecně prospěšným 
účelem. Společnost neposkytuje dary a jiné výhody organizacím založeným za 
účelem zisku nebo organizacím, které nejednají v souladu se zásadami 
stanovenými v tomto Etickém kodexu či které představují v případě navázání 
obchodního kontaktu riziko pro dobrou pověst Společnosti. Sponzorské smlouvy 
se vždy uzavírají písemně a za transparentních podmínek. 

6.2. Vztah vůči zákazníkům 

6.2.1. Společnost, její jednotliví zaměstnanci a odpovědné osoby vždy odvádějí kvalitní 
a profesionální práci tak, aby byli zákazníci spokojeni. Jednání, chování a 
vystupování jednotlivých zaměstnanců a odpovědných osob je úzce spjato s 
dobrou pověstí Společnosti a proto Pracovníci Společnosti jednají se svými 
obchodními partnery profesionálně a korektně a budují vzájemnou důvěru. 

6.2.2. Cílem činnosti Společnosti je vždy komplexní splnění požadavků zákazníka. 
Společnosti zákazníkům nabízí služby, které jsou pro ně přínosem. Usiluje 
rovněž o to, aby vztahy se zákazníky byly dlouhodobé. Otevřeně s nimi 
komunikuje a pružně reaguje na jejich potřeby a požadavky. 

6.2.3. Společnost jedná tak, aby nepoškodila zákazníky. V případě, že hrozí riziko 
poškození zájmů zákazníků, Společnost o této skutečnosti vhodnou formou 
informuje tak, aby se zákazníci o tomto riziku dozvěděli. 

 



  Identifikační číslo 
CHI PS 14 01 A 
Strana: 17/22 
  

 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI 
CHEMINVEST s.r.o. 

 

CHEMINVEST s.r.o., Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 

 

 
 

6.2.4. Společnost, její zaměstnanci a odpovědné osoby při nabízení svých služeb 
zákazníkům sdělují pravdivé, nezkreslené a úplné informace, podané jasnou a 
srozumitelnou formou. Stejným způsobem rovněž odpovídají na všechny dotazy 
zákazníků. Společnost se nedopouští klamavé reklamy. 

6.2.5. Společnost plní své povinnosti vyplývající z právního řádu a brání se přijímat 
závazky, které nebude schopna dodržet. 

6.2.6. Společnost se zavazuje, že bez souhlasu zákazníků nezveřejní, pokud právní 
předpisy nestanoví jinak, důvěrné informace o nich. 

6.2.7. Společnost usiluje o to, aby její zákazníci a obchodní partneři dodržovali a 
respektovali právní předpisy a přiměřeně též pravidla a základní hodnoty 
stanovené Etickým kodexem. Za tímto účelem obsahují všechny smlouvy 
závazek obchodního partnera k dodržování zásad etického chování obsažených 
v tomto Etickém kodexu a závazek seznámit s Etickým kodexem zaměstnance, 
kteří přicházejí do styku se zástupci Společnosti, včetně informování o možnosti 
oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců Společnosti. 

6.3. Výběr obchodní partnerů 

6.3.1. Společnosti vybírá jen spolehlivé a kvalitní dodavatele. Jejich služby jsou 
pravidelně hodnoceny. 

6.3.2. Při uzavírání smluvních závazků a zadávání zakázek Společnost postupuje v 
souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Postupy 
pro přípravu a uzavírání smluvních závazků se zákazníky a smluvními partnery 
jsou blíže stanoveny v interních předpisech. 

6.3.3. Při výběru obchodních partnerů postupují Pracovníci Společnosti s maximálním 
ohledem na ekonomickou výhodnost sjednávaného smluvního závazku a v 
souladu s interními předpisy Společnosti. 

6.3.4. Určení Pracovníci před uzavřením příslušného smluvního závazku adekvátně 
prověřují veřejně dostupné informace o budoucích obchodních partnerech a 
ověřují, zda jsou tito obchodní partneři důvěryhodní a zda neexistují důvodné 
pochybnosti o zákonnosti jejich podnikatelské činnosti. Při prověřování možných 
obchodních partnerů je vždy postupováno v souladu s právními předpisy a 
základními etickými standardy tak, aby nebylo narušeno soukromí či osobní 
integrita třetí osoby. 

6.3.5. Uchazeči o zakázky Společnosti nesmí být v rámci soutěže o zakázky jakýmkoliv 
způsobem upřednostňováni či naopak znevýhodňováni. Výběr obchodního 
partnera probíhá na základě objektivních kritérií dle jejich skutečných kvalit, 
obchodních aspektů a potencionálního přínosu pro Společnost. 

6.3.6. Každý zaměstnanec či člen představenstva Společnosti, jenž se podílí na výběru 
obchodních partnerů, jehož osobní zájem či vztah k protistraně by mohl ovlivnit 
výběrové řízení, je povinen o této skutečnosti informovat svého přímého 
nadřízeného a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo výběr ovlivnit. 
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6.4. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky 

6.4.1. Společnost dodržuje pravidla poctivé obchodní soutěže.  Společnost se 
neúčastní formálních ani neformálních dohod narušujících hospodářskou soutěž, 
ani jinak nezneužívá svého postavení na trhu. Společnost se zavazuje neuzavřít 
žádnou dohodu omezující nebo narušující hospodářskou soutěž. 

6.4.2. V případě, že se Společnost uchází o veřejnou zakázku, podává vždy nabídku s 
pravdivými údaji. Při zjištění jakéhokoli nestandardního postupu v zadávacím 
řízení tuto skutečnost ohlásí příslušným orgánům, zejména požadavky na 
poskytnutí neoprávněné výhody osobě jednající za zadavatele. 

6.4.3. Při účasti ve veřejné soutěži není dovoleno jakékoli jednání s cílem získat 
přednost nebo výhodnější podmínky při získání veřejné zakázky nebo při veřejné 
soutěži (§ 256 trestního zákoníku - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky), 
a dále jednání, které sleduje zamezení či znevýhodnění účasti jiných soutěžitelů 
ve veřejné soutěži nebo na základě dohody s jiným soutěžitelem směřuje k 
zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou cenu (§ 257 trestního zákoníku 
- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži). Společnost považuje 
za nepřípustné rovněž jednání s ostatními soutěžiteli o citlivých informacích v 
rámci veřejné soutěže (ceny, náklady, kapacity) nebo předávání těchto informací 
neoprávněným osobám. 

6.4.4. Společnost rovněž nepoškozuje ani nijak nevyužívá dobrého jména konkurence a 
nepokouší se získávat informace o podnikání konkurence pokoutným způsobem. 

6.4.5. V případě pochybností o dodržování a aplikaci pravidel hospodářské soutěže či 
zadávání veřejných zakázek jsou Pracovníci Společnosti povinni kontaktovat 
přímého nadřízeného nebo se obrátit na Etickou linku. 

6.5. Technický dozor investora, autorský dozor projektanta, projektant, 
koordinátor BOZP na staveništi 

6.5.1. Společnost si je vědoma toho, že při výkonu práce projektanta, technického 
dozoru investora, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na 
staveništi, jsou zaměstnanci Společnosti vystaveni zvýšenému riziku situací, 
které by, pokud by nedošlo k jejich zamezení, mohly ve svém důsledku vést až k 
trestněprávní odpovědnosti nejen zaměstnanců samotných, ale i Společnosti. 

6.5.2. V této souvislosti společnost ukládá zaměstnancům na uvedených pozicích 
zvlášť pečlivě dbát o to, aby výkon jejich činností byl prováděn vždy v souladu 
s právními předpisy, uzavřenou smlouvou, technickými normami, souvisejícími 
předpisy a vnitřními normami Společnosti a tímto Etickým kodexem. 

7. ZÁSADY PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ, TRESTNÉ ČINNOSTI A 
STŘETU ZÁJMŮ 

7.1. Protikorupční pravidla 

7.1.1. Společnost vyjadřuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané zaměstnanci 
nebo odpovědnými osobami; tyto se nesmí účastnit žádného jednání, které by 
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bylo spojováno s korupcí a ani nijak nepodporuje, byť pasivně, korupční 
prostředí. Je zakázáno přímo či nepřímo nabízet či poskytovat neoprávněné 
výhody třetím stranám za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby či 
takové výhody přijímat, vyjma běžných symbolických darů, poskytovaných či 
přijímaných v rámci běžné obchodní praxe. 

7.1.2. Pracovníci Společnosti nesmí využívat obchodních kontaktů k vlastnímu či cizímu 
prospěchu nebo k újmě Společnosti. To zejména znamená, že v rámci boje proti 
korupčnímu jednání žádný z Pracovníků nepřijímá nedovolené soukromé výhody 
či dary (např. jakékoliv peněžité platby, věcná plnění, služby), za účelem získání 
nebo udržení smluvních závazků nebo ovlivnění úředních kroků orgánů veřejné 
moci, nebo jež by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit nestrannost obchodního 
rozhodnutí či řádné plnění pracovních úkolů nebo funkce v orgánu Společnosti. 

7.1.3. Za nedovolené poskytnutí daru či výhody se nepovažuje podpora veřejných 
kulturních a uměleckých akcí či dobročinných účelů. Bližší pravidla poskytování 
finančních či jiných darů jsou blíže upravena v příslušných interních předpisech. 

7.1.4. Přijímat reklamní či propagační předměty nebo příležitostná pozvání, jejichž 
přijetí lze v kontextu platných standardů považovat za obchodní zdvořilost, je 
dovoleno. Dovoleno je též přijímání drobných darů, které nejsou způsobilé 
ovlivnit plnění pracovních povinností či obchodní rozhodnutí. 

7.2. Střet zájmů 

7.2.1. Všichni Pracovníci jsou povinni chovat se vůči Společnosti loajálně, 
nepoškozovat její dobré jméno a jednat v souladu s jejími oprávněnými zájmy a 
vyhýbat se možnému střetu zájmů mezi jejich osobními či finančními zájmy a 
jejich činností pro Společnost. Povinnost loajality a povinnost jednat s péčí 
řádného hospodáře vyplývající pro členy orgánů Společnosti ze zvláštních 
právních předpisů tím není dotčena. 

7.2.2. Vykonávat další výdělečnou činnost mohou Pracovníci pouze v rozsahu 
stanoveném zákoníkem práce (zaměstnanci) či v rozsahu uvedeném v zákoně č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (odpovědné osoby), 
pokud není individuálně sjednáno nebo povoleno ze strany Společnosti jinak. 

7.2.3. Střetem zájmů se rozumí zejména vztahy osobního charakteru (například 
existence vlastnického, obchodního či jiného finančního podílu v obchodních 
korporacích dodavatelů, zákazníků nebo konkurentů), které by mohly mít vliv na 
nezávislost Pracovníka. 

7.2.4. Pracovníci jsou povinni při výkonu své činnosti počínat tak, aby si zachovali 
nezávislost a vyhnuli se možnému vzniku střetu zájmů či jen jeho zdání. Zejména 
je zakázáno Pracovníkům provádět za Společnost obchody či transakce, na 
kterých jsou přímo či nepřímo osobně zainteresováni jinak než ze strany 
Společnosti. 
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7.2.5. Ke střetu zájmů může rovněž dojít v případě, má-li být uzavřena smlouva mezi 
Společností a Pracovníkem nebo jeho rodinným příslušníkem. Pracovník, který 
chce uzavřít smlouvu se Společností, nebo který ví, že smlouvu se Společností 
hodlají uzavřít jeho rodinní příslušníci, je povinen vždy o této skutečnosti předem 
informovat svého přímého nadřízeného, nebo využít Etickou linku. 

7.2.6. V případě pochybností o možném či hrozícím střetu zájmů u své osoby, nebo u 
jiného Pracovníka, je každý Pracovník povinen se obrátit na jednatele společnosti 
s žádostí o posouzení existence možného či hrozícího střetu zájmů. 

7.3. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

7.3.1. Společnost důsledně dodržuje právní předpisy v oblasti opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Za účelem potírání trestných 
činů týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Společnost v přiměřeném rozsahu zpracovává data o svých zákaznících a 
obchodních partnerech, nakládá s nimi a náležitě je vyhodnocuje. 

7.3.2. Společnost a její Pracovníci nesmějí vykonávat nebo být zapojení do žádných 
aktivit, které by mohly naznačovat, že jde o přijímání či legalizaci výnosu 
z trestné činnosti v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, čímž se rozumí 
například převod majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti, za 
účelem utajení nebo zastření jeho nezákonného původu nebo za účelem 
napomáhání osobě, která se účastní páchání trestné činnosti. 

7.3.3. V případě podezření, že se zákazník či obchodní partner Společnosti pokouší 
využít smluvního vztahu se Společností pro protiprávní nebo nekalé účely, jako je 
praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je každý Pracovník 
Společnosti povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech svého 
přímého nadřízeného, nebo využít Etickou linku. 

7.3.4. Společnost se zároveň zavazuje, že bude příslušným orgánům veřejné moci v 
dané oblasti poskytovat veškerou součinnost, kterou lze po ní spravedlivě 
požadovat. 

8. NEETICKÉ A PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, PREVENCE A ŘEŠENÍ 

8.1. Obecné zásady 

8.1.1. Společnost, její pracovníci jakož i obchodní partneři předcházejí trestným činům, 
důsledně dodržují právní a interní předpisy a tento Etický kodex. Společnost 
proto pravidelně provádí důsledné interní kontroly, na jejichž základě přijímá 
opatření k nápravě případného nežádoucího stavu. 

8.1.2. Společnost informuje své zaměstnance a členy orgánů Společnosti o 
relevantních právních předpisech týkajících se jejich činnosti. Tito jsou povinni se 
s těmito právními předpisy seznámit. V případě pochybností o výkladu či aplikaci 
právního předpisu, jež se dotýká činnosti Společnosti je každý zaměstnanec či 
člen orgánů Společnosti povinen obrátit se na svého nadřízeného, případně na 
Etickou linku. Případné úmyslné porušování právních a interních předpisů může 
vést k občanskoprávní i trestní odpovědnosti, stejně jako k disciplinárním 
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opatřením nebo sankcím v souladu s platnými pracovněprávními a interními 
předpisy. 

8.1.3. Pracovníci Společnosti jsou pravidelně náležitě školeni v oblasti trestněprávních 
rizik a trestných činů. 

8.2. Neetické a protiprávní jednání 

8.2.1. Za protiprávní a tedy nežádoucí jednání se považuje každé jednání Pracovníka 
Společnosti nebo jakékoliv třetí osoby, které je v rozporu s právními předpisy. Za 
neetické jednání pak jednání, které nemusí být v přímém rozporu s právním 
předpisem, ale je v rozporu s pravidly stanovenými tímto Etickým předpisem 
nebo obecnými etickými pravidly. 

8.3. Oznámení neetického nebo protiprávního jednání 

8.3.1. Každý Pracovník nebo obchodní partner či třetí osoba jsou povinni oznámit 
Společnosti jakékoliv protiprávní nebo neetické jednání, které souvisí s činností 
společnosti nebo činností jejich Pracovníků pro Společnost. 

8.3.2. Podezření na porušování právních a interních předpisů je možné ohlásit: 

(a) přímému nadřízenému nebo jednateli Společnosti, nebo 

(b) prostřednictví Etické linky, jejímž správcem je jednatel Společnosti. 

8.3.3. Ohlášení podnětu na Etickou linku lze mimo osobního kontaktování jednatele 
učinit následujícími způsoby: 

(a) E-mailem: etickalinka@cheminvest.cz 

(b) Vyplněním anonymního webového formuláře na www.cheminvest.cz/eticky-
kodex  

(c) Telefonicky: +420 777 748 128 

8.3.4. Protiprávní nebo neetické jednání může být ohlášeno anonymně nebo včetně 
kontaktních údajů oznamovatele. 

8.3.5. Je-li podnět oznámen přímému nadřízenému Společnosti, je tento povinen bez 
zbytečného odkladu předat podnět jednateli Společnosti. 

8.3.6. Má-li oznamovatel důvod se domnívat, že oznámení přímému nadřízenému nebo 
jednateli Společnosti není účelné, například kvůli konfliktu zájmů, může 
oznámení učinit jednateli společnosti JAFIL a.s. 

8.3.7. Jde-li o podezření ze spáchání trestného činu a má-li oznamovatel za to, že se 
nemůže se svým podnětem obrátit ani na svého přímého nadřízeného, ani 
jednatele Společnosti (např. z důvodu pochybnosti o jejich nepodjatosti apod.), je 
oznamovatel oprávněn obrátit se přímo na orgány činné v trestním řízení.  

mailto:etickalinka@cheminvest.cz
http://www.cheminvest.cz/eticky-kodex
http://www.cheminvest.cz/eticky-kodex
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8.3.8. Společnost se zavazuje každý oznámený podnět řádně prošetřit. Při šetření 
podnětů je důsledně zachovávána anonymita oznamovatelů. V případě 
neanonymního podání je oznamovatel vždy vyrozuměn o způsobu vyřešení jeho 
podnětu. 

8.3.9. Osobě, která upozorňuje na páchání nelegální nebo neetické činnosti, je 
zaručena maximální diskrétnost, a za takové jednání jí nehrozí nebezpečí 
žádného postihu. 

8.3.10. Postup při zpracovávání podnětů stanoví interní směrnice CHI PP 14 01 A 
Postup vyřizování oznámení o neetickém a protiprávním jednání a jejich 
vyhodnocování 

 

9. VYHODNOCENÍ A ZMĚNY ETICKÉHO KODEXU 

9.1. Odpovědnost za provádění Etického kodexu 

9.1.1. Odpovědnost za realizaci opatření dle tohoto Etického kodexu náleží 
statutárnímu orgánu společnosti. 

9.2. Vyhodnocování plnění Etického kodexu a jeho porušování 

9.2.1. Na základě shromažďovaných podkladů provádí jednatel Společnosti 
každoročně ke konci příslušného kalendářního roku celkové vyhodnocení 
dodržování právních předpisů a přínosnosti Etického kodexu a jeho uplatňování v 
praxi. 

9.2.2. Podkladem pro takovéto vyhodnocení jsou zprávy vedoucích zaměstnanců 
jednotlivých úseků/oddělení. Výsledky vyhodnocení jsou zahrnuty do 
Přezkoumání IMS vedením společnosti a do výroční zprávy Společnosti. 

9.3. Změny Etického kodexu 

9.3.1. Etický kodex Společnosti může být měněn či doplňován pouze na základě 
rozhodnutí jednatele Společnosti. 

Změny či doplnění Etického kodexu mohou být činěny především v souvislosti se 
změnami relevantních právních předpisů či po vyhodnocení zkušeností s jeho 
aplikací v praxi. 


