Zásady obchodní etiky Skupiny
Úvod
Úplatky a korupce jsou bohužel v mnoha zemích světa součástí firemního i veřejného života.
I pouhý návrh na úplatek může poškodit pověst firmy či Skupiny a ovlivnit jejich schopnost
provozovat obchodní činnost. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Organizace
spojených národů, Africká unie a další regionální a mezinárodní organizace se rozhodly
negativní dopad korupce potírat s pomocí úmluv, které mají sjednotit protikorupční zákony ve
všech zemích. Společnost Mondi si svoji firemní odpovědnost uvědomuje a podporuje
opatření, jejichž cílem je vytvořit udržitelnou firemní etiku.
Společnost Mondi netoleruje žádnou formu úplatků ani korupce. Společnost Mondi nebude
úplatky dávat ani přijímat, ani takové chování nedovolí jiným osobám jednajícím jejím
jménem. Jednání naší společností se řídí Kodexem obchodní etiky (Kodex viz strana 16).
V této politice je popsán postoj společnosti Mondi k nepřijatelným obchodním praktikám,
mezi něž patří i úplatky a korupce.
Tuto politiku schválilo představenstvo DLC na podporu Kodexu obchodní etiky společnosti
Mondi a odpovědnost za dohled nad jejím dodržováním svěřilo auditnímu výboru DLC.
Vyjma dodržování této politiky je nutno dodržovat zákony platné v zemích a jurisdikcích, ve
kterých působí naši zaměstnanci, zákazníci, zástupci, poradci a dodavatelé.
Pokud máte důvod se domnívat, že došlo k porušení této politiky, jste povinni své podezření
nahlásit. Přečtěte si laskavě kapitolu nazvanou „Hlášení případů porušení politiky“.
Rozsah
Všichni zaměstnanci společnosti Mondi a všechny osoby s ní spojené, které poskytují pro
společnost Mondi a jejím jménem služby, mezi něž patří dodavatelé, poradci, zaměstnanci
zastoupení a obchodní partneři, musejí tuto politiku dodržovat, bez ohledu na jurisdikci, ve
které působí a na zákony v dané oblasti jurisdikci platné (pokud jsou tyto zásady přísnější).
Nedodržování této politiky může mít za následek disciplinární řízení, které může vést
k ukončení pracovního poměru a/nebo případně k ukončení smlouvy se třetí stranou.
Tato politika obsahuje všechny formy korupčních praktik, které zahrnují například následující:
1. aktivní uplácení – poskytování, slibování či nabízení úplatku;
2. pasivní uplácení – požadování úplatku, souhlas s přijetím úplatku nebo jeho přijetí;
3. uplácení veřejného či vládního činitele; a
4. nezákonné obohacování – zneužívání majetku společnosti.
Všechny společnosti a obchodní jednotky Skupiny Mondi po celém světě, včetně podniků se
společnou majetkovou účastí, ve kterých máme rozhodující kapitálový podíl, musejí tuto
politiku a její zásady dodržovat. Tam, kde rozhodující podíl nemáme, bychom měli své
obchodní partnery k zavedení této politiky povzbuzovat. Stávající obchodní vztahy je třeba
průběžně vyhodnocovat.
Tuto politiku je rovněž třeba brát v úvahu při navazování nových obchodních vztahů
prostřednictvím fúzí, akvizic, podniků se společnou majetkovou účastí nebo při získání
nových zákazníků a dodavatelů. U takových nových vztahů je vždy třeba pečlivě posoudit
etické chování a spolehlivost obchodních partnerů.
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Tuto politiku je třeba zavádět do praxe společně s Kodexem obchodní etiky společnosti
Mondi a příslušnými zásadami.
Politika
V Kodexu obchodní etiky Mondi jsou jasně stanoveny hlavní zásady a hodnoty, které řídí
naše chování a podporují naše politiky, zásady a směrnice. Veškeré provozy a činnosti
řízené společností Mondi kdekoli na světě budou provozovány etickým způsobem.
Společnost Mondi nesouhlasí s žádnou formou korupčního či nezákonného jednání a
nebude úplatky (bez ohledu na jejich vymezení) nabízet, poskytovat ani přijímat, ani nebude
při svých jednáních s vládami, zahraničními 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, a neposkytuje
politické dary, ani nevynakládá politické výdaje.
Společnost Mondi nestrpí, aby její zaměstnanci, dodavatelé, poradci či zaměstnanci
zastoupení a osoby, se kterými je Mondi v obchodním vztahu, jakoukoli takovou činnost
provozovali. Všichni zaměstnanci jsou povinni se vyvarovat veškerým činnostem, které by
mohly vést ke střetu zájmů s obchodní činností Skupiny Mondi, nebo by mohly k takovému
střetu zájmů vést či k němu dát podnět.
Všichni pracovníci jsou nabádáni k tomu, aby jakékoli upřímné obavy z možného porušení
této politiky či domnělého porušení svých práv nahlásili.
Hlavní korupční rizika:
1. úplatky
2. odměny za urychlení vyřízení
3. ovlivňování vládních činitelů a lobování
4. dary a pohoštění
5. politické dary
6. charitativní dary a sponzorství
7. střety zájmů
8. zneužívání firemního majetku
Každé z těchto korupčních rizik je podrobně popsáno v přílohách k této politice.
Odpovědnost
Finanční ředitel Skupiny je hlavním členem představenstva, který nese největší odpovědnost
za dohled nad zaváděním této politiky do praxe a za předkládání každoročních zpráv
auditnímu výboru a představenstvu DLC.
Každá divize a obchodní jednotka stanoví na svých provozech příslušné povinnosti a další
postupy s cílem zajistit plnou implementaci této politiky a nahlášení všech případů jejího
porušení v souladu s níže uvedenými podmínkami. V případě zjištění jakéhokoli případu
uplácení či korupce budou neprodleně realizována nápravná opatření.
Vedení je v rámci půlročních zpráv o provedení interní kontroly povinno potvrdit dodržování
této politiky.
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Fúze, akvizice, podniky se společnou majetkovou účastí a přidružené společnosti
Společnost Mondi pravidelně vyhledává příležitosti k akvizicím společností a zakládání
partnershipů a podniků se společnou majetkovou účastí. V souvislosti s takovými
transakcemi je v rámci procesu obchodního a finančního auditu (due diligence) třeba
důkladně prověřit předchozí činnost, pověst, etické a kulturní hodnoty společnosti, do které
investujeme nebo kterou kupujeme. Musíme si být jisti tím, co přebíráme.
V případě neprovedení náležitého antikorupčního auditu a auditu shody tak mohou
společnosti Mondi vzniknout závazky, pokud zde byly v minulosti uplatňovány nebo se stále
uplatňují korupční praktiky ze strany třetích subjektů.
Obchodní vztahy
S ohledem na rizika, která jsou neodmyslitelnou součástí stávajících obchodních vztahů, je
třeba pravidelně provádět důkladné posouzení třetích stran, které poskytují služby jménem
společnosti Mondi, včetně dodavatelů a zákazníků – jejich předchozí činnosti, pověsti a
etických a kulturních hodnot.
Školení
O této politice a jejím zavádění do praxe budou probíhat školení, která se přizpůsobí
zjištěným rizikům. Zejména se předpokládá oficiální školení všech zaměstnanců působících
v oblasti nákupu, prodeje a v dalších oblastech, které vyžadují pravidelnou komunikaci
s obchodními partnery. Součástí školení, které se bude konat neprodleně po schválení této
politiky a dále pak v pravidelných intervalech, bude obsah, uplatnění a důsledky této politiky.
Postih
Porušování této politiky se nebude tolerovat. I když se případy porušování budou posuzovat
individuálně, vyskytnou-li se případy uplácení, korupce či jiného neprofesionálního chování
popsaného v této politice, budou neprodleně přijata odpovídající opatření. Mezi ně, například,
patří posouzení a upravení obchodního vztahu, právní nároky či disciplinární řízení v souladu
s disciplinárními postupy Skupiny Mondi. Takové disciplinární řízení může vést k ukončení
pracovního poměru.
Disciplinární řízení lze rovněž zahájit v případech, kdy nedojde k nahlášení známého
porušení této politiky.
Příslušné kroky budou podniknuty i ve vztahu k protistranám, které měly podíl na jakémkoli
porušení této politiky, a to i v souvislosti se smlouvami s takovými stranami uzavřenými.
V důsledku toho může dojít k ukončení smlouvy s příslušnou třetí stranou.
Právní postih
Maximální postih za aktivní uplácení, pasivní uplácení a za uplácení zahraničního veřejného
činitele je dle platných zákonů (např. dle zákona o úplatcích ve Velké Británii) desetiletý trest
odnětí svobody a/nebo neomezená výše peněžitého trestu.
Pokud se zjistí, že společnost poskytla nebo přijala úplatek nebo uplatila zahraničního
veřejného činitele s vědomím vedoucího pracovníka, může být tento pracovník stíhán, a
může mu být udělena pokuta nebo trest odnětí svobody. Společnosti může být udělen
peněžitý trest v neomezené výši.
Dodržování předpisů
V rámci předkládání půlročních zpráv o provedení interní kontroly musejí zaměstnanci
potvrdit dodržování této politiky.
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Interní audit bude zahrnovat dodržování této politiky v rozsahu všech provedených interních
auditů.
Hlášení případů porušení politiky
Všichni zaměstnanci jsou nabádáni k tomu, aby hlásili jakékoli skutečné podezření na
neetické či neprofesionální chování, které zahrnuje uplácení, odměny za urychlení vyřízení,
vydírání a praní špinavých peněz, neetické chování či jakékoli domnělé porušování jejich
práv. Známé případy porušování této politiky je nutno hlásit. Postupy pro hlášení jsou
souhrnně popsány a podrobněji vysvětleny na stranách 14 a 15.
V případě zjištění korupčních aktivit je nutno postupovat v souladu s následujícími pokyny
pro hlášení těchto případů:
1. Případ oznamte přímo generálnímu řediteli nebo vedoucímu oddělení zodpovědnému za
organizační jednotku, kde k údajnému neprofesionálnímu jednání mělo dojít.
2. Generální ředitel nebo vedoucí oddělení zodpovědný za organizační jednotku, kde k
údajnému neprofesionálnímu jednání mělo dojít, případ nahlásí diviznímu finančnímu
řediteli Mondi. Povinností divizního finančního ředitele společnosti Mondi je o takových
případech informovat divizního generálního ředitele společnosti Mondi, generálního a
finančního ředitele Skupiny Mondi a vedoucího interního auditu a příslušné vedoucí
divize nebo obchodní jednotky.
3. Pokud někteří členové týmu interního auditu zjistí jakékoli neprofesionální chování,
budou o něm prostřednictvím vedoucího interního auditu informovat příslušného
finančního ředitele, divizního generálního a finančního ředitele společnosti Mondi i
generálního a finančního ředitele Skupiny Mondi.
4. Všichni zaměstnanci mohou také neprofesionální chování nahlásit prostřednictvím služby
Speakout (viz níže). O veškerém údajném neprofesionálním chování hlášeném pomocí
služby Speakout bude poskytovatel služby informovat vedoucího interního auditu, který
bude následně postupovat dle výše uvedeného bodu 2.
Speakout 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 obchodní 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 na Mondi@getintouch.com. Telefonní číslo v příslušné
zemi zjistíte z intranetu Mondi.
O všech zaznamenaných případech povede oddělení interního auditu evidenci. Evidence se
bude předkládat na schůzích auditního výboru DLC a bude obsahovat popis kroků
realizovaných s cílem předejít jejich opětovnému výskytu.
Společnost Mondi nestrpí žádnou formu odvetných opatření proti zaměstnancům, kteří své
domněnky nahlásí v dobré víře. Pokud vznesete podezření a vyhledáte pomoc v dobré víře,
společnost Mondi vám vždy vyjádří svoji podporu.
Sledování a hodnocení
Tato politika bude prosazována na základě průběžného sledování a hodnocení a bude
součástí postupů interního auditu Skupiny.
Dotazy
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této politiky nebo doprovodných zásad se laskavě
obracejte na: Carol Hunt
Email: carol.hunt@mondigroup.com
Tel: +44 (0)1932 826366
Schváleno dne: 21. června 2011
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PŘÍLOHA 1
UPLÁCENÍ
Politika
Společnost Mondi ani její zástupci nebudou za jakýmkoli účelem, přímo ani prostřednictvím
třetí strany, nabízet, poskytovat ani přijímat úplatky ani nečestné výhody.
Co rozumíme pod pojmem uplácení?
Přijímání odměny od držitele veřejného úřadu nebo od 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.
Příklad(y)
i.

ii.

Zaměstnanec Mondi se nabídne, že uhradí zástupci potenciálního zákazníka určitou
peněžní částku za to, že daná osoba společnosti Mondi udělí ve výběrovém řízení
zakázku.
Zmocněná osoba nabídne zahraničnímu veřejnému činiteli výhodu, aby si zajistila
souhlas vlády s udělením povolení.
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PŘÍLOHA 2
ODMĚNY ZA URYCHLENÍ VYŘÍZENÍ
Politika
Společnost Mondi nebude poskytovat odměny za urychlení vyřízení třetím stranám, které na
ně nemají zákonný nárok, a nestrpí, aby tak jejím jménem činily jiné osoby. Společnost
Mondi bude usilovat o odstranění praxe poskytování odměn za urychlení vyřízení v zemích,
kde provozuje svoji činnost.
Co rozumíme pod pojmem odměny za urychlení vyřízení
Odměny za urychlení vyřízení jsou částky (poměrně nízké) neoficiálně uhrazené za účelem
zajistit si či urychlit provedení běžného či nezbytného úkonu zpravidla ze strany veřejných
činitelů, na které má plátce odměny za urychlení vyřízení zákonný či jiný nárok. K takovým
úhradám často dochází v situacích, kdy příjemce úhradu vymáhá z moci svého úředního
postavení a kdy důsledek nezaplacení může být zcela nepřiměřený malé výši požadované
částky.
Mimořádné / expresní příplatky apod. požadované veřejnými činiteli musí být ověřitelné, nebo
musejí být tito činitelé ochotni na ně vydat doklad o zaplacení.
Pokud v důsledku odmítnutí poskytnout odměnu za urychlení vyřízení bude třeba vynaložit
určité náklady či dojde k prodlevám, má se za to, že jde o běžný důsledek této politiky.
Nepatří sem zákonem uložené poplatky.
Výjimka
I když společnost Mondi zavedla politiku nulové tolerance k jakékoli formě uplácení či
korupce, jsme si vědomi toho, že mohou nastat výjimečně naléhavé případy, kdy
zaměstnanci hrozí násilí či ohrožení zdraví. Nejprve zajistěte bezpečnost, proveďte úhradu a
o okolnostech a výši platby neprodleně informujte v souladu s postupy hlášení uvedenými na
straně 4.
Příklady odměn za urychlení vyřízení
i.
Imigrační úředník požaduje od zaměstnance ke vstupu do země „vstupní poplatek“ ve
výši 50 eur na letišti, které často využívají zaměstnanci společnosti, i když daný
pracovník má pas a víza zcela v pořádku.
ii.
Celní úředník požaduje 150 eur za přednostní odbavení zboží, které bylo přivezeno do
přístavu, i když všechna dovozní cla byla uhrazena a dokumenty jsou v pořádku.
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PŘÍLOHA 3
OVLIVŇOVÁNÍ VLÁDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A LOBOVÁNÍ
Politika
Společnost Mondi i její zástupci budou veškerá jednání s vládami a veřejnými činiteli
provádět transparentně a eticky a budou prosazovat čestné a konstruktivní chování.
Společnost Mondi ani její zástupci nebudou žádnému vládnímu ani veřejnému činiteli nabízet,
slibovat ani poskytovat peníze ani jiné výhody s úmyslem takového činitele ovlivnit při výkonu
jeho úředních povinností, a získat tak nebo udržet zakázky či nečestně získat výhodu při
provozování obchodní činnosti.
Co rozumíme pod pojmem ovlivňování vládních činitelů a lobování
Při běžných obchodních činnostech společnosti Mondi často dochází ke komunikaci s orgány
státní správy a s veřejnými činiteli. Některé obchodní výsledky budou záviset na způsobu
našeho jednání s daným rezortem, ministry či veřejnými činiteli. Veškeré takové jednání musí
být prováděno transparentně a eticky.
Příklady
i.
Lobbista požaduje platbu předem k „usnadnění hladkého průběhu“.
ii.
Vládní úředník, který by mohl případně ovlivnit obchodní výsledky, požaduje dar pro
charitativní organizaci, ve které má podíl.
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PŘÍLOHA 4
DARY A POŽITKY
Politika
Mondi a její zástupci nebudou nabízet, poskytovat ani přijímat jakékoli dary či požitky, které
jsou zamýšlené jako úplatek nebo mohou být jako úplatek vykládány, nebo které mohou
příjemce zavazovat nebo mohou být považovány (přímo či nepřímo) za zavazující ve vztahu
ke straně, která takový dar nebo požitek nabízí či poskytuje.
Politika poskytování darů a obchodních zdvořilostí
1. Je možné nabízet pouze neokázalé dary a požitky představující obchodní zdvořilosti, které
jsou přiměřené a úměrné a jejichž cílem je vhodným způsobem budovat vztahy a důvěru.
Nesmějí příjemce zavazovat.
2. U příjemce nesmějí vyvolat střet zájmu ani jeho zdání.
3. Žádné obchodní, smluvní ani právní výhody nesmíte pro Skupinu získávat neetickým ani
nepatřičným způsobem.
4. Nesmíte pro sebe přímo ani nepřímo získávat žádné peněžní ani jiné výhody.
5. Peněžní ani jiné dary ve formě hotovostních ekvivalentů jsou nepřípustné.
Politika přijímání darů a obchodních zdvořilostí
1. Přijímat lze přiměřené a úměrné neokázalé 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.
2. Dary či požitky takového druhu vás nesmí zavazovat, ani ovlivňovat vaše rozhodování v
neprospěch společnosti Mondi.
3. V souvislosti s přijetím daru či požitku není možné příjemci nabízet jakékoli obchodní ani
osobní výhody.
4. Peněžní dary ani jiné dary ve formě hotovostních ekvivalentů jsou nepřípustné.
Co rozumíme pod pojmem dary a požitky
Pojem „Dary a požitky“ zahrnuje jakékoli hodnotné položky, například vstupenky, dopravu,
půjčky, ubytování, stravování apod.
Výměna darů a požitků může v obchodních vztazích budovat důvěru. Pokud se však uplatňuje
nesprávně, může mít za následek nevhodné ovlivňování či střet zájmů (nebo zdání
nevhodného ovlivňování či střetu zájmů). Cílem této politiky je zajistit, aby společnost Mondi
jednala profesionálně a způsobem, který obstojí v důkladném posouzení dodržování jejích
obchodních závazků na trhu.
Společnost Mondi musí ve všech obchodních vztazích a transakcích s dodavateli, zákazníky,
potenciálními zákazníky a dalšími příslušnými třetími stranami jednat transparentně a musí být za
transparentní společnost považována.

Další pokyny
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Společnost Mondi si je vědoma toho, že zákony a tržní praktiky mohou být v různých zemích či
oblastech její působnosti různé, a míra přijatelnosti se tudíž může lišit. Dle této politiky je zakázáno
poskytovat či přijímat dary a požitky, které by pro příjemce nebo jinou osobu na straně příjemce
znamenaly osobní/obchodní zisk či výhodu.
Při poskytování a přijímání darů a požitků vždy používejte zdravý úsudek a zvažujte úmysl,
materiální hodnotu, četnost, zákonnost, transparentnost a zásady druhé strany. V případě obchodní
zdvořilosti mějte na paměti i vhodné načasování. Pokud je obchodní zdvořilost poskytována či
přijímána přibližně v době vyjednávání smlouvy, pak se zvyšuje pravděpodobnost negativního
výkladu.
Jednotlivé organizační složky a podnikové centrály musejí mít zavedený postup, podle kterého
jakýkoli poskytnutý či přijatý dar nebo požitek v minimální výši 250 eur (nebo jeho odpovídající výše
v měně dané země) musí být schválen úsekovým ředitelem dané osoby a za tímto účelem musí být
zaznamenán. I přesto platí obecná zásada, že bez ohledu na výši předmětné částky vás žádný dar
ani požitek nesmí nesprávným a neetickým způsobem odvádět od výkonu povinností pro společnost
Mondi.
Za přijatelné lze považovat dostatečně neokázalé dary a požitky, například neokázalé příležitostné
stolování s osobami, se kterými je společnost Mondi v obchodním vztahu; příležitostná účast na
sportovních a kulturních akcích nebo návštěva divadelního představení; a dary symbolické hodnoty
či menší propagační předměty.
Častá, neúměrně dlouhá nebo okázalá pohoštění nejsou přípustná.
V případě jakýchkoli pochybností ohledně přijatelnosti darů či požitků je třeba takové dary vrátit či
odmítnout s tím, že jejich přijetí by bylo v rozporu s politikou společnosti Mondi.
Pokud záležitost není jasná nebo pokud máte dojem, že by mohla způsobit obchodní potíže,
informujte o daném případu svého úsekového ředitele.
Příklad(y)
i.
Nepřípustné je od zákazníka přijmout pozvání na sportovní akci ve vzdáleném místě
s tím, že veškeré výdaje hradí klient, přičemž by tyto výdaje zahrnovaly, například,
dopravu a/nebo ubytování.
ii.
Akceptovat lze program každoročních akcí včetně účasti na různých sportovních
událostech jako výraz ocenění dlouhodobého obchodního partnerství, přičemž obchodní
partneři si náklady na dopravu a ubytování hradí sami.
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PŘÍLOHA 5
POLITICKÉ DARY
Politika
Skupina, ani žádné společnosti či obchodní jednotky v rámci Skupiny Mondi kdekoli na světě,
nebudou poskytovat žádné politické dary či příspěvky, ani nebudou v jakékoli formě
vynakládat žádné politické výdaje na politické strany, politické účely či na podporu
jednotlivých kandidátů.
Co rozumíme pod pojmem politické dary
Přímé či nepřímé příspěvky politickým stranám, jiným politickým organizacím nebo
jednotlivcům zapojeným do politiky, jako způsob získání výhody v obchodních transakcích.
Politický příspěvek, buď finanční, nebo v naturáliích, na podporu politického účelu.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat situacím, kdy Skupina získává novou dceřinou
společnost. V takovém případě je nutno před uskutečněním akvizice provést důkladný audit
(due diligence) a zjistit, zda došlo k poskytování politických darů či vynakládání politických
výdajů.
Výjimka
Poskytování politických darů se vyhrazuje představenstvu DLC.
Uznáváme právo jednotlivců na účast v politickém procesu, pokud jednají sami za sebe.
Zaměstnanci však nesmějí k provozování či prosazování takovýchto osobních politických
aktivit využívat čas, majetek ani zařízení společnosti Mondi.
Pro účely této politiky nejsou příspěvky ani činnost pro odborové a odvětvové organizace a
dary odborovým svazům považovány za „politické dary“.
Příklad(y)
i.
Není dovoleno poskytovat finanční dary politické straně, která se účastní voleb.
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PŘÍLOHA 6
CHARITATIVNÍ DARY A SPONZORSTVÍ
Politika
Budeme podporovat, sponzorovat a přispívat na společenské a obecní aktivity, které jsou
v souladu s obchodními cíli a hodnotami společnosti Mondi. Takové dary a společenské
investice nebudou vynakládány s cílem vytvářet dojem nepřístojnosti, zejména při jednáních
s vládními činiteli, politiky a jinými vlivnými osobami.
Co rozumíme pod pojmem charitativní dary a sponzorství
Na základě systému firemního investování do rozvoje komunit (Corporate Social Investment,
CSI) si může každá obchodní jednotka rozhodnout, které projekty na podporu rozvoje
komunit bude podporovat. S pomocí takového obecného rámce poskytujeme finance na
různé účely dle vlastního uvážení formou dobrovolnictví, darů a sponzorství. Díky tomuto
zavedenému přístupu je možné uskutečňovat rozmanité programy potřebné k uspokojování
potřeb zaměstnanců a obcí, ve kterých žijete a pracujete. Důležité je, abychom ve všech
případech postupovali transparentně, eticky a v dobré víře.
Je třeba se vyvarovat poskytování hotovostních darů jednotlivcům.
Pozornost je třeba věnovat například situacím, kdy veřejný činitel v souvislosti s výběrovým
řízením požaduje paralelní investice do místní obce. Pokud psané zákony dané země takové
kompenzační dohody povolují nebo vyžadují, nedochází zpravidla k rozporu se zákony o
úplatcích. V opačném případě záleží na tom, zda jde o nabídku výhody s cílem ovlivnit
příslušné činitele ve prospěch firmy.
Viz rovněž zásady týkající se společenské odpovědnosti firem.
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PŘÍLOHA 7
STŘET ZÁJMŮ
Politika
Všichni zaměstnanci Skupiny Mondi se vyvarují skutečným či domnělým střetům zájmů,
které se týkají jich samotných nebo blízkých příbuzných (manžele/manželky, registrovaného
partnera, dospělých dětí nebo jiných blízkých příbuzných) a všechny otázky, které by
případně mohly představovat střet se zájmy společnosti Mondi projednají se svým úsekovým
ředitelem.
Co rozumíme pod pojmem střet zájmů
Střet zájmů nastává tehdy, když se ocitneme v situaci střetu dvou či více vzájemně
neslučitelných zájmů, které ovlivní naši schopnost činit objektivní, nezaujatá obchodní
rozhodnutí. Střet zájmů může mít řadu forem:




dochází k prolínání soukromých zájmů a zájmů společnosti;
připustí se, aby soukromé zájmy ovlivnily obchodní rozhodnutí; a
na základě finančních či osobních faktorů dochází k ovlivnění úsudku při výkonu
pracovních povinností a úkolů.

Možným střetům zájmů je třeba se vyvarovat nebo je pečlivě řídit. O veškerých skutečných či
možných střetech zájmů je třeba informovat ihned poté, co se o nich dozvíte. Je důležité
takové záležitosti vyřizovat neprodleně a transparentně. V případě možného střetu zájmů
informujte svého nadřízeného a před tím, než podniknete nějaké kroky nebo učiníte
obchodní rozhodnutí, které by mohlo být tímto střetem zájmů ovlivněno, získejte od něho
písemný souhlas.
Příklady
i.
ii.

iii.

Zaměstnanec, který má druhou práci v organizaci třetí strany, která je klientem,
konkurentem nebo potenciálním obchodním partnerem společnosti Mondi.
Přijetí do pracovního poměru blízkého rodinného příslušníka nebo blízkého přítele nebo
takových osob, které poskytují služby klientům, dodavatelům nebo obchodním
partnerům společnosti Mondi.
Výkon funkce v představenstvu určitých organizací, které jsou ve vztahu se společností
Mondi.
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PŘÍLOHA 8
ZNEUŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI
Politika
Společnost Mondi i její zástupci budou chránit před ztrátou, prozrazením či zneužitím
veškeré zařízení, majetek a informace společnosti Mondi, které nebudou poskytovány pro
soukromé účely klientům, veřejným činitelům, ani pro jednání se soukromým sektorem, ani
pro účely dle jejich uvážení.
Co rozumíme pod pojmem využívání majetku společnosti
Korupce nezahrnuje pouze úhradu hotovostních úplatků nebo poskytování darů, požitků a
obchodních zdvořilostí. Poskytování majetku společnosti Mondi, například prostor, zařízení či
vozidel, pro osobní účely veřejných činitelů nebo zákazníků zpravidla představuje pro jejich
zamýšleného příjemce určitou hodnotu. Pokud jej využívají osoby, které mají moc ovlivnit
obchodní jednání společnosti Mondi, lze to považovat za záměr získat nepatřičnou výhodu
při provozování dané obchodní činnosti.
Zaměstnanci jsou povinni majetek společnosti Mondi chránit před odcizením, ztrátou,
neoprávněným vniknutím a neoprávněným nakládáním.
Zaměstnanci mohou majetek společnosti Mondi používat pouze za účelem výkonu svých
pracovních povinností pro společnost Mondi nebo v případech, kdy to dovoluje politika
společnosti Mondi nebo v souladu se zákonem stanovenými právy.
Příklad(y)
i.
Zaměstnanec společnosti Mondi ukáže konkurenční firmě ceník produktů Mondi
výměnou za to, že konkurenční firma naváže s jeho rodinným příslušníkem pracovní
vztah.
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POSTUPY SPOLEČNOSTI MONDI PRO HLÁŠENÍ PŘÍPADŮ NEPOCTIVÉHO
OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ
1. Definice nepoctivého obchodního jednání
Nepoctivé obchodní jednání je čin spojený s obchodní činností spáchaný za účelem
získání osobního prospěchu nebo poškození jiné osoby či subjektu. Může se jednat o
trestný čin, ale zahrnuje zejména veškeré činnosti uskutečňované s úmyslem způsobit
škodu, poškození či újmu společnosti Mondi, jejímu majetku, finančnímu postavení,
obchodním výsledkům nebo pověsti.
Jedná se například o:
- podvod
- krádež
- zpronevěru
- úplatky
- korupci
- neoprávněné nakládání s majetkem společnosti
- manipulaci s finančními výkazy
Pro účely vykazování se stanoví hodnota ve výši 5.000 eur pro každý jednotlivý případ
nebo pro více případů najednou.
2. Předcházení případům nepoctivého obchodního jednání
Na všech úrovních řízení je povinností prosazovat kulturu obchodní etiky, podporovanou
prostředím zdravé kontroly a nezávislými procesy ověřování (například interním a
externím auditem), jejichž cílem je působit jako prostředek odrazování od nepoctivého
obchodního jednání.
Dodržování stanovených postupů (směrnic Mondi, oddělení povinností a efektivně
prováděné kontroly) je pro řízení rizik spojených s nepoctivým obchodním jednáním
zásadně důležité.
Úkolem úsekového vedení je takový rámec vytvořit a zavést do praxe za pomoci a
doporučení oddělení interního auditu.
3. Zjištění a hlášení případů nepoctivého obchodního jednání
V případě zjištění nepoctivého obchodní jednání je třeba dodržet následující pokyny pro
oznamování:


Případ oznamte přímo generálnímu řediteli nebo vedoucímu oddělení zodpovědnému
za organizační jednotku, kde k nepoctivému jednání údajně došlo.



Generální ředitel nebo vedoucí oddělení zodpovědný za organizační jednotku, kde
k nepoctivému jednání údajně došlo, případ oznámí diviznímu finančnímu řediteli
společnosti Mondi. Povinností divizního finančního ředitele společnosti Mondi je tyto
případy hlásit diviznímu generálnímu řediteli společnosti Mondi, generálnímu řediteli
a finančnímu řediteli Skupiny Mondi a vedoucímu interního auditu a příslušnému
vedoucímu divize nebo obchodní jednotky.



Pokud jakýkoli člen týmu interního auditu zjistí jakékoli nepoctivé jednání, oznámí
takový případ prostřednictvím vedoucího interního auditu příslušnému finančnímu
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řediteli, diviznímu generálnímu a finančnímu řediteli společnosti Mondi i generálnímu
a finančnímu řediteli Skupiny Mondi.
Všichni zaměstnanci mohou také jakékoli nepoctivé jednání nahlásit prostřednictvím
služby Speakout (viz níže). Veškeré případy domnělého nepoctivého jednání hlášené
prostřednictvím služby Speakout oznámí poskytovatel služby vedoucímu interního auditu,
který bude postupovat v souladu s bodem 2 výše.


Oddělení interního auditu společnosti Mondi povede evidenci všech hlášených
případů, a všechny případy nepoctivého obchodního jednání, jejichž dopad
překročí částku 5.000 eur, budou předloženy auditnímu výboru společnosti Mondi
s cílem projednat zavedení vhodných preventivních opatření.

4. Reakce
Při podezření na nepoctivé obchodní jednání je příslušný úsekový ředitel zodpovědný za
danou oblast povinen nařídit následující opatření:


nahlásit údajné nepoctivé obchodní jednání v souladu s výše uvedenými postupy



vzít v úvahu specifické zákonné požadavky pro provádění šetření – doporučuje se
využít právní pomoci



zajistit mlčenlivost, a umožnit tak efektivní šetření a ochranu dobré pověsti
společnosti Mondi



zajistit důkazy a informace s cílem umožnit společnosti Mondi podat soudní žalobu
v případech, kdy to vedení uzná za vhodné



zjišťovat a napravovat nedostatky v postupech a systémech, aby nedocházelo
k dalším ztrátám



realizovat veškerá vhodná opatření s cílem získat zpět ztracená aktiva a zajistit
důkazy pro případ vynesení rozsudku za spáchání trestného činu



realizovat vhodná disciplinární opatření a případy nepoctivého obchodního jednání
zásadně netolerovat

Úsekový ředitel je povinen nařídit realizaci těchto kroků tak, aby bylo dosaženo hlavního
cíle – opětovného získání ztraceného majetku.
5. Pojištění
S ohledem na podmínky pojištění Mondi je nutné veškerou trestnou činnost spáchanou
na společnosti Mondi neprodleně nahlásit policii a příslušnému pojišťovacímu
zprostředkovateli.
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Kodex obchodní etiky
Tento Kodex obchodní etiky je platný pro Mondi plc, Mondi Limited a jejich příslušné dceřiné
společnosti (souhrnně “společnost Mondi”). V Kodexu je uvedeno pět hlavních etických
zásad upravujících způsob, kterým společnost Mondi a její zaměstnanci provozují obchodní
činnost.
Pět zásad společnosti Mondi
Dodržování právních předpisů
Společnost Mondi dodržuje veškeré platné zákony a předpisy.
Poctivost a čestnost
Společnost Mondi dodržuje nejpřísnější zásady poctivého a čestného jednání.
Lidská práva
Společnost Mondi dodržuje Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Zainteresované strany
Společnost Mondi náležitě zohledňuje zájmy všech svých zainteresovaných stran –
akcionářů, zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a obcí.
Udržitelnost
Společnost Mondi provozuje svoji činnost udržitelným způsobem, přičemž zajišťuje
bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.
Společnost Mondi vede všechny obchodní partnery k tomu, aby dodržovali stejné zásady.
Podrobný popis uplatňování těchto zásad je uveden ve strategii a postupech společnosti
Mondi, zejména v Politice udržitelného rozvoje společnosti Mondi.
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