ETICKÝ KODEX A ZÁSADY PRO KONFLIKT ZÁJMŮ
SPOLEČNOSTI MONDI ŠTĚTÍ a. s.
Společnost Mondi Štětí a. s. nesouhlasí s žádnou formou korupčního či nezákonného jednání
a nebude úplatky nabízet, poskytovat ani přijímat, ani nebude při svých jednáních s vládami,
veřejnými činiteli, ani v komerční sféře, provozovat jakékoli korupční skutky. Společnost Mondi
se neúčastní žádného uplácení, ani žádné formy neetických výhod či úhrad, včetně odměn za
urychlení vyřízení, neposkytuje politické dary ani nevynakládá politické výdaje. Společnost
Mondi netoleruje a nesouhlasí s tím, aby její zaměstnanci, dodavatelé, poradci či jiné osoby,
se kterými je Mondi v obchodním vztahu, jakoukoli takovou činnost provozovali.
1. VZTAHY SE ZAMĚSTNANCI
Vztahy k zaměstnancům jsou založeny na úctě a důstojnosti každého člověka.
Společnost Mondi
- nepřipouští jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům a
podporuje čestné jednání, slušnost a osobní zodpovědnost, přijímá a povyšuje
zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv rasové,
náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na barev pleti, pohlaví, věk a
stav,
- netoleruje žádné sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování,
- vytváří bezpečné prostředí.
2. UPLÁCENÍ
Společnost Mondi Štětí a. s. ani její zástupci nebudou za jakýmkoli účelem, přímo ani
prostřednictvím třetí strany, nabízet, poskytovat ani přijímat úplatky ani nečestné výhody.
Přijímání odměny od zaměstnance veřejného úřadu, obchodního partnera, či jiné
soukromé osoby nebo nabízení odměny takovým osobám s cílem ovlivnit je, aby
nečestně vykonávali své povinnosti, nebo je podněcovat k tomu, aby jednali v rozporu se
známými zásadami poctivosti a bezúhonnosti.
3. DARY A POŽITKY
Společnost Mondi a její zástupci nebudou nabízet, poskytovat ani přijímat jakékoli dary či
požitky, které jsou zamýšlené jako úplatek nebo mohou být jako úplatek vykládány.
Politika přijímání darů a obchodních zdvořilostí
Přijímat lze přiměřené dary či požitky, které se váží na obchodní činnost, a které jsou jako
obchodní zdvořilosti poskytovány v nejlepším zájmu společnosti Mondi a podporují
obchodní jednání a vztahy.
Dary či požitky takového druhu nesmí příjemce zavazovat ani ovlivňovat jeho rozhodování
v neprospěch společnosti Mondi.
- Není možné přijmout jakékoli obchodní ani osobní výhody.
- Přijímání peněžních a jiných darů ve formě hotovostních ekvivalentů je nepřípustné.
Pojem „dary a požitky“ zahrnuje jakékoli hodnotné položky, například vstupenky, dopravu,
půjčky, ubytování, stravování a podobně.
Jakýkoli poskytnutý či přijatý dar nebo požitek v hodnotě do 700,- Kč nepodléhá schválení.
Přijatý dar nebo požitek nemusí být zaznamenán.
Jakýkoli poskytnutý či přijatý dar nebo požitek v hodnotě od 700,- Kč do 3 500,- Kč
podléhá schválení vedoucím, který je přímo podřízený generálnímu řediteli nebo
generálním ředitelem. Přijatý dar nebo požitek musí být zaznamenán na příslušném
formuláři a založen na sekretariátu generálního ředitele. Není dovoleno poskytovat/přijímat
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jakékoliv dary nebo požitky v hodnotě vyšší než 3 500,- Kč.
4. VNITŘNÍ INFORMACE
Společnost Mondi Štětí a. s. a její zaměstnanci neposkytují informace důvěrné povahy
osobám, které nejsou zaměstnanci Mondi nebo jinému subjektu. Zaměstnanci jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné
nebo, o kterých je jim známo nebo jim musí být známo, že takový charakter mají.
5. ODMĚNY ZA URYCHLENÍ VYŘÍZENÍ
Společnost Mondi Štětí a. s. nebude poskytovat odměny za urychlení vyřízení třetím
stranám, které na ně nemají zákonný nárok, a nestrpí, aby tak jejím jménem činily jiné
osoby.
6. ZÁSADY PRO KONFLIKT ZÁJMŮ
1. Všeobecné
Obchodování se společností, ve které má zaměstnanec společnosti Mondi Štětí a. s. člena
rodiny a/nebo blízkého přítele (členy rodiny a/nebo blízké přátele), není proti obchodním
zásadám společnosti Mondi Štětí a. s., pokud v rámci procesu rozhodování nevzniká
konflikt zájmů a pokud je proces rozhodování prováděn transparentně.
Avšak zaměstnanec se nesmí účastnit žádných aktivit, při kterých dochází ke konfliktu
zájmů, co se týče odpovědností a povinností příslušného zaměstnance ve společnosti
Mondi Štětí a. s., nebo by se mohly takto jevit.
Nejdůležitější je správný úsudek zaměstnanců. Žádný výčet pravidel nemůže obsahovat
všechny možné okolnosti, ke kterým může dojít. Zaměstnanci by neměli činit rozhodnutí v
případech, kdy by mohlo dojít ke vzniku konfliktu zájmů nebo kdy je to nevhodné.
Cílem dodržování zásad pro konflikt zájmů je řešit situace, kdy dochází ke konfliktu zájmů
a zabránit negativním dopadům v důsledku nepochopení Zásad čestného obchodního
jednání skupiny (Group Business Integrity Policy) a Etického kodexu (Code of Business
Ethics) nebo jejich nepřesného porozumění.
Dodržování zásad pro konflikt zájmů je platné pro všechny zaměstnance společnosti
Mondi Štětí a. s.
2. Definice:
Konflikty zájmů vznikají, když se práce a loajalita zaměstnance ve vztahu ke společnosti
Mondi Štětí a. s. dostává do konfliktu s osobními zájmy.
Všeobecně platí, že jestliže je zaměstnanec jednou ze zúčastněných stran, má v
souvislosti s transakcí finanční zájem, nebo je přímo, nepřímo, právně nebo obchodně
spojený se stranou, která má finanční zájem, je v konfliktu zájmů/čelí konfliktu zájmů.
Všeobecně vznikají konflikty zájmů v těchto situacích:
A) Zaměstnanec má blízké vztahy s osobami/organizacemi, které mohou profitovat z
jeho rozhodnutí nebo důvěrných informací.
B) Zaměstnanec získává osobní výhody na základě rozhodnutí, které učinil nebo
využitím důvěrných informací, které získal od společnosti Mondi Štětí a. s.
3. Rozsah platnosti:
Zaměstnanec společnosti Mondi Štětí a. s. nesmí rozhodovat o žádném nákupu/investici
ani řídit žádné nabídkové řízení, pokud jsou ve společnostech, jež předkládají nabídku/se
účastní nabídkového řízení, členové rodiny/blízcí přátelé (manažerská funkce nebo
akcionáři), kteří mají podíl na zisku dodavatelů nebo objednatelů.
4. Preventivní opatření:
Aby nedošlo k nedorozumění, zaměstnanec má povinnost oznámit existující nebo
potencionální konflikt zájmů generálnímu řediteli Mondi Štětí a. s. Všechny zúčastněné
strany musí nakládat s osobními informacemi jako s důvěrnými informacemi.
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5. Důsledky nedodržení zásad pro konflikt zájmů:
Porušení těchto zásad se považuje za porušení důvěry a může mít vážné důsledky.
Všechny případy porušení zásad pro konflikt zájmů musí být oznámeny generálnímu
řediteli Mondi Štětí a. s.
7. SPEAK OUT
Speak out je důvěrná služba, pomocí níž mohou zaměstnanci a externí partneři společnosti
Mondi informovat o jakémkoli skutečném či domnělém chování či aktivitách, které by mohly
být v rozporu s etikou společnosti Mondi. Službu Speakout provozuje nezávislá organizace 24
hodin denně, sedm dní v týdnu. Lze ji využít buď prostřednictvím bezplatné telefonní linky,
nebo zasláním emailu, které naleznete na intranetu Mondi Štětí a.s..
Linka Speak out je naprosto důvěrná a umožňuje volajícímu zůstat v anonymitě.
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