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Přehled 

Úvod 
 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., včetně zaměstnanců a všech odpovědných osob, 

podporují všeobecně zavedené principy etického chování. Základem a cílem fungování celé 

společnosti je poskytovat spolehlivé výrobky a služby, dodávat vysoce kvalitní a cenově 

dostupné výrobky a služby v rámci energetického průmyslu. Cílem společnosti je zároveň 

rozvíjet pozitivní vztahy s obchodními partnery a zákazníky, udržovat a rozvíjet poctivý 

obchodní styk a předcházet páchání trestné činnosti (včetně korupce). Na základě těchto 

principů všichni zaměstnanci přijímají, uznávají a sdílí tento Etický kodex ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. (dále jen „Etický kodex“) jako výraz úcty a respektu k obecně 

uznávaným etickým zásadám a pravidlům a právním předpisům. Stejné závazky uznávají a 

sdílejí i osoby vystupující jménem ETD TRANSFORMÁTORY a.s., či jednající za ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. 

Hlavní zásady společnosti 
 

 zájem zákazníka na prvním místě – všechny činnosti vedou k spokojenosti našich 

zákazníků a úsilí o dodání spolehlivého výrobku a služby v maximální kvalitě, 

 korektní vztahy a čestnost v jednání - ve všech ohledech a situacích je jednání korektní 

a čestné, 

 odpovědnost a diskrétnost – vztahy se zákazníky jsou pro společnost maximálně 

důležité, proto veškeré vztahy se zákazníky na všech úrovních jsou důvěrné a za 

každých okolností je chování odpovědné ve všech aspektech fungování společnosti 

 úcta – podpora kolegů a společnosti, společnost přijímá rozmanitost a individualitu, 

 etické jednání a zásadovost – ve všem jednání se společnost řídí nejvyššími principy 

etického chování, dodržuje je a zároveň je vyžaduje od všech zaměstnanců 

společnosti. 

Očekávání 
 

 odvaha – stanovit vysoké, ale dosažitelné cíle, nastavit rychlé tempo, rozhodovat se i 

v obtížných situacích a nebát se ozvat, když je možnost se zlepšit. 

 vývoj – výzvy přicházet s novými nápady, učit se od druhých, požadovat zpětnou 

vazbu a sami ji poskytovat tak, abychom mohli neustále růst jako jednotlivci, týmy a 

celá společnost 
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 týmová práce – závazek lépe spolupracovat na stanovených cílech, chápat, jak naše 

práce přispívá k naším prioritám v oblasti inovací, výkonu a důvěry, a podporovat 

různorodost myšlení a vzájemné inspirace. 

 

Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ETD TRANSFORMÁTORY a.s. Zaměstnanci v 

manažerských pozicích mají vyšší odpovědnost, vedou své podřízené prostřednictvím 

příkladného chování a vytvářejí prostředí, v němž jsou jako základní kvality prezentovány 

čestnost a integrita. 

Žádný zaměstnanec nemůže být nikdy žádán o jednání v protikladu s tímto Etickým kodexem. 

Na tento Etický kodex navazují další interní normy a předpisy (řády, směrnice, rozhodnutí, 

příkazy, pracovní pokyny, apod.). 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. si je vědomé toho, že tento Etický kodex je třeba průběžně 

doplňovat, rozvíjet a aktualizovat.  

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1.5.2020. 
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Zásady a očekávání v praxi 
 

Zásady a očekávání – je důležité si uvědomit, že zásady a očekávání mohou zaměstnancům 

(lidem) v různých situacích pomoci se správně rozhodnout a následně i správně jednat. 

 

Při jednání nebo rozhodování je nutno mít na paměti: 

- hlavní zásady a očekávání společnosti 

- interní normy, předpisy a zákony 

- nástroje, které pomáhají vyhodnocovat, řešit, monitorovat a řídit rizika 

- možný dopad na zákazníky, společnost a nás samotné 

 

Při rozhodování si pokládáme tyto otázky: 

 

 

 

 

 

 

• Konáme v souladu s našimi hodnotami a očekáváními? 

• Jsou dodrženy předpisy a zákony? 

• Konáme v souladu s našimi zásadami? 

• Byla vyhodnocena všechna související rizika? 

• Pochopí to druhá strana jednoznačně? 

• Cítil(a) bych se v této situaci dobře na místě zákazníka? 

 Ano: 

Zdánlivě dobré rozhodnutí, ALE pokud přesto 

panují pochybnosti, poraďte se svým 

nadřízeným. 

Ano Ne 

 Ne: 

Pokud je odpověď na některou otázku NE, je 
vhodné se zamyslet, co by bylo potřeba říct nebo 
udělat, poraďte se se svým nadřízeným nebo 
upozorněte na problém pomoci oznamovacích 
kanálů. 
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Předpisy a zákony  
 

Naše společnost cítí zodpovědnost za to, že budou dodržovány zákony a předpisy daných zemí 

ve světě, ve kterých naše společnost působí. Všechny předpisy a zákony, které se vztahují na 

náš obor, jsou pro naší práci nezbytné a důležité. 

Pokud jsou zákony, nařízení, příslušné oborové kodexy či jiné specifické obchodní standardy 

společnosti přísnější než obecně psané standardy, naše společnost pracuje v souladu s těmi 

nejpřísnějšími pravidly. Dodržování těchto předpisů zajišťuje, že soutěžíme podle pravidel a 

nedisponujeme žádnou nespravedlivou výhodou. 

 

Důsledky nedodržování Etického kodexu 
 

Veškeré osoby, které pracují pro společnost ETD TRANSFORMÁTORY, a.s., či vystupují 

její jménem, se musí řídit firemními standardy a zásadami. Jejich nedodržování nebo 

nedodržování příslušných zákonných a regulačních požadavků může vést k disciplinárnímu 

řízení (postihu), včetně propuštění nebo ukončení pracovního poměru, resp. přeřazení na jinou 

práci nebo pracoviště. Vysoce postaveným manažerům lze také udělit povinnost uhradit 

finanční kompenzaci za významné porušení pravidel jednání. Vedoucí pracovníci mají také 

povinnost zajistit, aby členové jejich týmů (podřízení) porozuměli Etickému kodexu a 

příslušným psaným normám a dodržovali je. 

 

Nebát se promluvit 

 

Pokud se všichni chovají správně a žijí v souladu se zásadami a očekáváními společnosti, 

buduje se v společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. důvěra a chrání se tím i firemní 

značka. 

Všichni jsou povinni ozvat se, pokud zde panují obavy, nebo když je vidět něco, co není 

v souladu s firemními zásadami a očekáváními. Prvním krokem je promluvit si s přímým 

nadřízeným, případně, pokud to není možné, kontaktovat zaměstnance oddělení 

Personalistika. V urgentním případě lze kontaktovat právního zástupce společnosti. 

Pokud problém nelze projednat s nadřízeným (není chuť, resp. panuje obava s ním mluvit), 

lze použít telefon, internet, nebo své hlášení poslat poštou. 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. řeší veškeré otázky a problémy důvěrně, pokud 

je to možné, prošetřuje je spravedlivě, spolupracuje s vládními úřady a plní právní povinnosti. 

Pokud někdo v dobré víře nahlásí podezření, společnost ETD daného jednotlivce podpoří. 
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Vedoucí pracovníci mají navíc povinnost řešit všechna podezření, na která je někdo upozorní. 

Ti, kteří porušení pravidel ignorují, nebo se nesnaží je odhalit nebo napravit, mohou čelit 

disciplinárním opatřením. 

Nemít obavy z vyřknutí svého názoru znamená žít podle zásad a očekávání společnosti. Je to 

správná věc. 

 

http://www.etd-bez.cz/subor/eticky-kodex-

spolecnosti-v1.00-200501.pdf 

 

 

 

 

  

Nulová tolerance vůči 
odvetným opatřením 

V společnosti ETD se můžou 

problémy ohlašovat beze strachu 

z následků. Společnost zakazuje 

jakékoliv odvetná opatření proti 

tomu, kdo vznese nebo ohlásí svá 

podezření. Proto každého, kdo by 

obtěžoval, vyhrožoval nebo se 

mstil osobě, která v dobré víře 

oznámila podezření či oznámení 

podezření zvažuje, stihne (v 

souladu se zákoníkem práce) 

disciplinární opatření, které může 

vést až k propuštění.  

 

Promluvit si se svým 
nadřízeným 

Ohlásit podezření 
prostřednictvím HR, nebo 

právního zástupce 

Podezření ohlásit důvěrně 
online, telefonicky nebo 

emailem, nebo zaslat 
poštou nebo přes 
Schránku podnětů 
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V jednotlivých kapitolách jsou popsány některé zásady, které společnosti pomáhají žít a 

pracovat v souladu se zásadami a očekáváními: 

 

  

  

 Zákazníci, 
dodavatelé, 

náš obor 

•Jak může společnost chránit zákazníky, dodavatele, jejich majetek a být špičkou 
v oboru? 

Naše 
společnost 

•Co děláme na ochranu naší společnosti a jejího majetku? 

Kolegové 

•Jak společnost udržuje osobní zásadovost, důvěru a spolupráci s ostatními? 

Náš svět 

•Jak společnost pracuje s vládními představiteli a ostatními společenskými 
skupinami, chrání životní prostředí apod? 
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Zákazníci, náš obor, náš cíl 
 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., dělá to, co je správné pro naše zákazníky, a 

usiluje o maximální kvalitu. Bez ohledu na roli naší společnosti se snažíme pochopit, jak naše 

práce ovlivňuje zákazníky. Odvádíme vždy profesionální práci, aby byli naši zákazníci 

spokojeni. Za odvedenou prací si vždy stojíme a máme za ni odpovědnost. Nepřijímáme 

závazky, které nejsme schopni plnit. 

 

Ochrana zákazníků 

Důvěru našich zákazníků si naše společnost získá, jenom když se soustředí na jejich potřeby. 

To znamená, že je vždy potřeba dívat se na všechny situace z jejich pohledu, perspektivy. 

Vždy je potřeba stavět jejich bezpečnost na první místo, poskytovat jim jasné a aktuální 

informace a propagovat naše produkty a služby náležitě a eticky. Bez souhlasu zákazníka naše 

společnost nikdy nezveřejní důvěrné informace o něm, pokud právní předpisy nestanoví jinak. 

Pravidelně se zjišťuje spokojenost zákazníka využitím různých prostředků (mail, telefon, 

osobní kontakt a jiné). 

Propagační materiály a aktivity 

Propagační činnosti a materiály společnosti splňují vysoké etické, odborné a normativní 

standardy. Jsou zákonné, odpovídají oboru a jsou založené na dlouholetých zkušenostech a 

vývoji. Naše společnost se nikdy nedopouští klamavé reklamy. 

Dodržování zásad odborné komunikace 

Aby naše společnost mohla chránit naše zákazníky, dbá na to, aby byla naše odborná 

komunikace jasně oddělená od marketingu našich produktů a služeb. 

Zajištění podání přesných informací o produktech a službách 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. se vždy snaží zákazníkům poskytnout kompletní a 

komplexní informace, podložené výpočty a dalšími odbornými znalostmi. Otevřeně s nimi 

komunikuje a pružně reaguje na jejich potřeby a požadavky. Sděluje pravdivé, nezkreslené a 

úplné informace a to jasnou a srozumitelnou formou. Stejnou formou zodpovídá všechny 

otázky zákazníka.  

Vývoj 

Od zabezpečování osobních údajů zákazníků až po vedení vývoje, dělá společnost vše pro to, 

aby při práci na vývoji a zlepšování našich produktů a služeb a jejich poskytování, chránila 

zájmy našich zákazníků. 

Dodržování všech platných norem 

Při vývoji a výzkumu nových produktů, zlepšování stávajících produktů a služeb postupuje 

naše společnost podle etických a platných norem, může tak tedy chránit nejenom firmu, ale i 

zájmy zákazníků. 
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Účinné zajištění kvality produktu 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. se snaží zajistit bezpečnost a kvalitu produktů pro zákazníky 

tak, že veškeré postupy budou splňovat platné normy a standardy. Správné postupy pro 

kvalitu produktů jsou zdokumentovány v našem systému řízení kvality a platí všude tam, kde 

naše společnost vyrábí, balí a distribuuje naše produkty. 

Dodržování správných postupů 

Aby bylo možné chránit naše zákazníky, dodržuje naše společnost řadu pokynů, směrnic 

v oblasti kvality a normy pro správné postupy při veškerém svém podnikání, ve výrobě i 

v kancelářích. Pečlivě monitoruje a dokumentuje naší práci, aby byla zaručena správnost a 

úplnost našich záznamů. Společnost také monitoruje počítačové systémy, které tyto 

regulované procesy podporují. 

Přesné dodržování těchto kroků zajišťuje, že každá součást procesu je dohledatelná, 

vysvětlitelná a připravena k inspekci. Dodržování těchto směrnic nám pomáhá splňovat 

regulační požadavky. Důležité ale je, že tímto zaručujeme odpovídající kvalitu našich 

produktů a služeb a minimalizujeme jakákoli možná rizika pro zákazníky. 

Naše společnost 
 

Níže je uvedeno, jakým způsobem (jak) chráníme naší společnost, majetek a údaje při 

vzájemné komunikaci a jednání s našimi partnery a dodavateli. 

 

Dary nebo pohoštění 

Tak jako každá jiná společnost i naše společnost občas poskytuje či přijímá dary, pohoštění a 

zábavu. V každém případě je nutné zvážit, jestli je vše přiměřené. Je potřeba se zamyslet nad 

tím, zda by nemohl být dar či pohostinnost nesprávně pochopen nebo vnímán jako úplatek. 

Dříve než cokoliv nabídneme nebo přijmeme, měli bychom se ujistit, že tento dar odpovídá 

naším zásadám, je v obchodních vztazích běžný a je nepravděpodobné, že by ovlivnil naše 

rozhodnutí či rozhodnutí jiné osoby. 

Pokud je dar spojený s prodejem, je nepřiměřený nebo by mohl být chápán jako úplatek, 

neměl by se takovýto dar či pohoštění nabízet ani přijímat.  

Zaměstnanec společnosti nikdy nenabízí, neslibuje ani nepředává nic hodnotného (dary, 

peníze, zboží, resp. služby) vládnímu úředníkovi, zaměstnanci jiné společnosti, se kterou je 

společnost ve vzájemném obchodním vztahu a to za účelem získání nebo udržení nepřiměřené 

výhody. 
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Dodržování správných finančních postupů 

Finanční, účetní a zásobovací kontroly společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s., jsou 

navrženy tak, abychom majitelům, zákonodárcům, správním orgánům a veřejnosti nepodávali 

nesprávné informace o finanční situaci naší společnosti. 

Před provedením nákupu zboží nebo služeb se postupuje podle platných postupů uvedených 

v interní směrnici SM 015 NÁ Objednávání a nákup zboží a služeb. 

Spravedlivé jednání s dodavateli 

Při podnikání se naše společnost spoléhá na naše dodavatele. Spolupráce s oddělením nákupu 

a dodržování stanovených postupů pomáhá zajistit, aby se využívali preferované (ověřené) a 

spolehlivé dodavatele a předem podávali potřebné objednávky. 

Pečlivá správa záznamů 

Způsob, jakým společnost chrání záznamy, může ovlivnit podnikání, zákazníky a také dobrou 

pověst společnosti. To znamená, že společnost musí důkladně chránit osobní údaje, pečlivě 

aktualizovat záznamy a správným způsobem shromažďovat informace o trhu a konkurenci. 

Při správě údajů se v naší společnosti řídíme směrnicí SM 054 FI Ochrana osobních údajů 

(implementace Nařízení EÚ o ochraně osobních údajů – GDPR). 

Zabezpečení osobních údajů 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je povinna chránit osobní údaje, které 

shromažďuje a uchovává tak, aby bylo zajištěno, že nebudou zneužity – od údajů o našich 

zákaznících až po výplatní údaje zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci a externí dodavatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, musí 

absolvovat příslušné školení, a podepsat příslušné prohlášení o GDPR. 

Relevantní a aktuální záznamy a informace 

Správné vedení záznamů umožňuje společnosti chránit osobní údaje a duševní vlastnictví, 

vyhovět právním a finančním požadavkům a omezením a vyhnout se zbytečným nákladům. 

Záznamy a údaje se však nesmí uchovávat déle, než je nezbytné ke splnění právních a 

obchodních požadavků. 

Etické shromažďování informací o konkurenci 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. rovněž nepoškozuje ani jinak nevyužívá dobrého jména 

konkurence a nepokouší se získávat informace o podnikání konkurence nezákonným 

způsobem. 

Všechny informace získané během výběrových řízení se získávají především na základě 

výsledků absolvovaných výběrových řízení. V některých případech lze obvyklým způsobem 

získat informace o zákazníkovi nebo o technické stránce řešení jednotlivých konkurentů na 

trhu. 
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Integrita údajů 

Pro zachování integrity údajů naše společnost zajišťuje, že jsou informace přesně zaneseny a 

správně uloženy. Kromě dodržování právních předpisů a požadavků na omezení 

shromažďování údajů slouží přesné informace při důležitých rozhodnutích o našich 

produktech a službách, zákaznících a zaměstnancích. 

Ochrana majetku 

Způsob ochrany, ať proti likvidaci, proti krádeži a užívání hmotného nebo nehmotného 

majetku společnosti nebo majetku zákazníka, je pro společnost samozřejmým a prvořadým 

úkolem. Patří sem každodenní využívání technologických systémů a ochrana našich informací 

a duševního vlastnictví. 

Profesionální využívání technologií 

Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za to, aby se vždy využívali technologické zdroje 

správným a profesionálním způsobem. Nelegální či nevhodné jednání ohrožuje celou 

společnost a osobní údaje. 

Všichni se podílí na dobré pověsti společnosti 

Způsob, jakým společnost komunikuje s okolním světem a interně mezi sebou je pro 

budování důvěry klíčový. Vyjádření týkající se našich obchodních zájmů musí být vždy 

správně načasovaná, přesná a v souladu s hodnotami ETD TRANSFORMÁTORY a.s. Musí 

odpovídat zásadám společnosti, schvalovacím procesům a všem relevantním zákonům. 

Správné používání sociálních sítí 

Každý má právo vyjadřovat se na svých osobních účtech na sociálních sítích. Při používání 

sociálních sítích je třeba být opatrný, aby nedošlo k zveřejnění něčeho, co by mohlo být 

považováno za „interní nebo citlivé informace“. 

Zásady společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s., týkající se důvěrných informací se 

vztahují i na osobní účty na sociálních sítích. 

Vztah k životnímu prostředí 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., včetně jejich zaměstnanců se chová tak, aby 

nevznikla žádná ekologická újma. Společnost zavedla a udržuje systém prevence znečisťování 

životního prostředí (podle ISO 14001, včetně směrnice SM 050 ŘJ Řízení environmentálních 

aspektů, rizik a požadavků právních předpisů a jiných požadavků EMS a BOZPMS). 

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 jejich šíření, dodržují zásady hygieny a bezpečnosti 
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práce, šetří kancelářskými potřebami, tisknou pouze v potřebném množství a v rámci svých 

možností snižují spotřebu vody a energií, ekologicky likvidují odpady. 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. má vypracovaný Plán opatření pro případ 

havárie (Havarijní vodohospodářský plán). 

Trestní odpovědnost společnosti – povinné informace a pravidla 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob stanoví, že ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 

je možno stíhat za jednání jejich zaměstnanců a odpovědných osob. Společnost je trestně 

odpovědná, spáchal-li trestný čin zaměstnanec pouze při plnění pracovních úkolů nebo 

odpovědná osoba v jeho zájmu nebo v rámci jeho činnosti, jestli mu lze takový trestný čin 

přičítat. Tato trestní odpovědnost se vztahuje pouze na činnosti související s výkonem/ 

plněním pracovních povinností zaměstnance, nevztahuje se jiné aktivity zaměstnance, které 

nemají přímou souvislost s výkonem jeho pracovní činnosti. 

Trestný čin lze ETD TRANSFORMÁTORY a.s. přičítat, jestliže byl spáchán jednáním 

odpovědné osoby
*
. Rovněž ho lze společnosti přičítat, že byl spáchán zaměstnancem: 

- na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu odpovědné osoby, 

- nebo proto, že odpovědná osoba neprovedla taková opatření, která měla provést podle 

jiného právního předpisu nebo po ni lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedla 

povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž 

jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení 

následků spáchaného trestného činu. 

V případě pochybností ohledně pokynů nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou zaměstnanci 

oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Etickým 

kodexem či dalšími interními směrnicemi ETD TRANSFORMÁTORY a.s. V případě 

podezření, že by zaměstnanci takovým jednáním mohli spáchat trestný čin, jsou oprávněni 

vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě. 

Odpovědné osoby a vedoucí zaměstnanci jsou povinni přezkoumávat a prověřovat existenci 

vhodných a účinných opatření určených k zamezení vzniku rizika trestní odpovědnosti ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou povinni hlásit rizika vzniku 

trestní odpovědnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. k tomuto účelu vybrané osobě – 

generálnímu řediteli společnosti. 

Odpovědné osoby a vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit své podřízené zaměstnance 

s právními předpisy týkající se jejich činnosti a upozornit je na rizika, která vyplývají 

z výkonu jejich zaměstnání. 

*
Odpovědnou osobou se dle §8, odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon 

č. 418/2011 Sb.) rozumí: 

1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dané společnosti anebo jiná osoba ve vedoucím postavení 

v rámci společnosti, která je oprávněná za společnost jednat; 

2) osoba ve vedoucím postavení v rámci společnosti, vykonávající řídící nebo kontrolní činnost; 



ETICKÝ KODEX 
 

  

 
15 

 

3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnosti, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek 

vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost společnosti, nebo 

4) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou 

v bodech 1) až 3). 

 

Naše společnost pravidelně provádí interní audit. Vedení společnosti klade důraz na procesy 

neustálého zlepšování, nápravných opatření a preventivních opatření. 

Vlastník společnosti 
 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. jedná v zájmu, ke kterému byla svým vlastníkem určena a 

pravidelně informuje svého vlastníka o strategii, aktuální finanční situaci a dosažených 

výsledcích. V řízení společnosti aplikuje zásadu poctivosti, odpovědnosti a transparentnosti. 

Kolegové 
 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., je hrdá na to, že žije podle stanovených hodnot a 

zásad a dodržuje veškeré zákony. Celá společnost dělá vše pro to, aby si udržela důvěru a 

respekt organizací, se kterými pracuje a společnosti, ve které žije a působí. Tímto způsobem 

chrání zájmy našich zákazníků a také naší společnosti.  

 

Zásadové jednání každého jednotlivce 

Zásadovost a odvaha začíná u zodpovědnosti jednotlivce. Pokud se každý jednotlivec vždy 

snaží udělat správnou věc, jednat poctivě, eticky a otevřeně a ozvat se, pokud se něco nezdá 

být v pořádku, jedná zásadově a odvážně. Každý z nás je povinen vždy odmítnout jednání či 

činnost, kterou by mohl být spáchán trestní čin, nebo se dopustit porušení právních předpisů 

či interních směrnic. 

Aktivní předcházení podvodům, úplatkařství a všem formám korupce 

Úplatkářství je nelegální po celém světě. Je na každém z nás, abychom se ozvali, ohlásili 

podezření na korupci a otevřeně spolu mluvili, aby bylo možné vyhodnotit situace, které 

vytvářejí prostor pro podvod, úplatkářství a korupci. 

Znalost – prevence – hlášení 

Je na všech zaměstnancích, aby věděli, co se od nich očekává a předcházeli úplatkářství a 

korupci dodržováním zásad společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. a hlášením 

případných problémů. 
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Vyhýbání se všem střetům zájmů 

Všichni musí pečlivě zvážit jakoukoli situaci, která by mohla být vnímaná jako nespravedlivá.  

Je nepřijatelné přijmout nového zaměstnance, pokud u něj existuje střet zájmů nebo z toho 

vyplývají nepřípustné výhody pro někoho z nás nebo třetí osobu. Pokud se ví o situaci, která 

by mohla představovat potenciální nebo skutečný střet zájmu, je potřeba požádat o radu a 

informovat o tom svého nadřízeného, nebo příslušného odpovědného pracovníka. 

Zajištění kvality u všeho, co společnost dělá 

Závazek zajišťování kvality znamená převzetí odpovědnosti za zlepšování pracovních, 

výrobních, technologických postupů, pomoci zákazníkům a zachování jejich důvěry. Zajištění 

kvality je prioritou společnosti a naše společnost je vždy připravena se poučit z vlastních chyb 

i úspěchů. Důležitá je snaha udělat správnou věc hned napoprvé a pokaždé a úsilí být co 

nejlepší. 

Příprava na krizovou situaci 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s., se připravuje na možné různé události, aby 

zajistila, že společnost dokáže přečkat jakékoli nepříznivé podmínky, včetně přírodních 

katastrof. 

Je důležité, aby všichni udržovali své kontakty aktuální, abychom všichni měli jistotu, že 

dokážou včas předat důležité informace v stavu nouze. 

Konkurence v souladu se zákony na ochranu hospodářské soutěže 

Společnost ETD ctí volnou a otevřenou hospodářskou soutěž. Všude, kde podniká, dodržuje 

zákony na ochranu hospodářské soutěže a konkuruje na základě přínosu svých produktů a 

služeb. 

V případě, že se společnost uchází o veřejnou zakázku, podává vždy nabídku s pravdivými 

údaji, podává vždy nabídku v souladu s pravidly výběrového řízení a chová se v souladu 

s příslušnými zákony. Při zjištění jakéhokoli nestandardního postupu v zadávacím řízení tuto 

skutečnost ohlásí příslušným orgánům, zejména požadavky na poskytnutí neoprávněné 

výhody osoby jednající za zadavatele. 

Zdravé a bezpečné pracoviště 

Cílem společnosti je pomáhat lidem, aby dělali více, cítili se lépe a žili déle, a to včetně nás 

samých. To znamená, že společnost vytváří zdravé pracovní prostředí, kde se klade především 

důraz na tělesnou a duševní pohodu pracovníků. 

Bezpečnost práce 
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Všichni pracovníci ETD TRANSFORMÁTORY a.s., by se měli cítit na pracovišti bezpečně. 

Potenciální rizika, určité chování či postupy, které by mohly způsobit újmu nebo smrt, je 

potřeba ohlásit.  

Všechny potenciální rizika jsou uvedena v Registru rizik BOZP, který se pravidelně 

přehodnocuje a aktualizuje. 

Všichni zaměstnanci mají možnost předat své návrhy, náměty, doporučení, i podezření na 

porušování BOZP a to i anonymně prostřednictvím Schránky podnětu (je umístěná u hlavního 

vchodu u terminálu docházky), emailem, ústně, dopisem, online nebo telefonicky a to 

kdykoliv . Komunikace se všemi zaměstnanci na všech úrovních v rámci zvyšování 

bezpečnosti práce, je jednou z hlavních priorit naší společnosti.  

Naši kolegové 

Všichni zaměstnanci by vždy měli prokazovat respekt kolegům a společnosti kolem nás. 

Každý hraje určitou roli ve vytváření spravedlivého a příjemného pracovního prostředí, které 

respektuje lidská práva, rozmanitost a individualitu a podporuje a inspiruje při dosahování 

stanovených cílů. Svůj respekt prokazuje taky tím, že se snaží chránit a dbát na zdraví kolegů 

(např. kouřením pouze na místech tomu určených). 

Rovný přístup k lidem 

Když všichni žijí podle hodnot a zásad společnosti, jednají se všemi s úctou a čestně a na 

základě rovnoprávnosti. Tím si společnost získává a udržuje ty nejlepší pracovníky. 

Společnost také reflektuje diverzitu a povahu společnosti, ve kterých působí a lidi, pro které 

pracuje. Společnost netoleruje obtěžování, nežádoucí, nepřiměřené nebo urážlivé chování či 

diskriminaci jakéhokoli druhu. To zahrnuje i všechny formy sexuálního obtěžování. Jakékoli 

chování, které má negativní vliv na důstojnost v práci, je nepřijatelné a nebude tolerováno.  

Společnost netoleruje šikanování, a to jak z pohledu nadřízených vůči podřízeným, tak i 

opačně – platí to i pro podřízené vůči svému nadřízenému.  

Rovněž společnost netoleruje rozdíly v požadavcích na dodržování interních i právních 

předpisů u řadových a manažerských pozic – všichni zaměstnanci mají povinnost je 

dodržovat. 

Společnost ctí zásadovost a rovnoprávnost v odměňování dle platných interních mzdových 

předpisů, odmítá diskriminaci v platovém ohodnocení podle pohlaví, věku, rasové 

příslušnosti, fyzickým nedostatkům (handicap) nebo podle dosaženého vzdělání. 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. nepodporuje/odmítá/nepovoluje černou práci, nezaměstnává 

děti a mladistvé. 

Rovný přístup k rozvoji zaměstnanců 
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Společnost bez rozdílů podporuje své zaměstnance v dalším rozvoji – osobním i profesním. 

Každý zaměstnanec má možnost rozšířit svou kvalifikaci, dále se zlepšovat, pracovat na sobě, 

rozvíjet svou individualitu a schopnosti. Společnost má vyhrazený časový prostor i finanční 

prostředky pro tyto účely, přispívá a motivuje zaměstnance při jejich osobním i profesním 

růstu. 

Vzájemná důvěra 

Aby celá společnost mohla efektivně pracovat, je nutná vzájemná důvěra. To je možné jen 

tehdy, když se budou všichni opravdu snažit zajistit, aby lidé, kteří spolu pracují, ctili hodnoty 

a zásady. Týká se to všech zaměstnanců - nadřízení svým podřízeným důvěřují, ukládají jim 

jasné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit zodpovědnosti. 

Korektní vztahy na pracovišti 

Základem správně fungující a zdravého pracovního prostředí jsou korektní vztahy na 

pracovišti. Pomluvy nemají v zdravých vztazích místo, společnost netoleruje žádné pomluvy 

zaměstnanců, zákazníku, nebo jakékoliv osoby, která má návaznost a kontakty na společnost.  

Takové chování je nepřípustné a to i z pozice definice pomluvy jako potenciálního trestního 

činu (§ 184 zákon č. 40/2009 Sb.)*. Každý člověk má právo se v případě pomluvy bránit buď 

v rámci trestněprávního řízení (zákon č. 40/2009 Sb.) nebo v správním řízení (zákon č. 

251/2016 Sb.), resp. v občanskoprávním řízení (zákon č. 89/2012 Sb.). 

*Pomluva (podle §184 zákona č. 40/2009 Sb.): 

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, 

zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem. 

Dodržování postupů pro přijímání nových zaměstnanců 

Aby společnost ochránila své zaměstnance a společnost, vybírá nové zaměstnance na 

pracovní pozice dle požadované a odpovídající kvalifikace a praxe nového uchazeče. Před 

nabídkou zaměstnání procházejí všichni uchazeči přijímacím pohovorem. 

Rovněž novým zaměstnancům poskytuje naše společnost úplné a pravdivé informace o dané 

pracovní pozici, včetně všech práv a povinností, které z dané pozice vyplývají.  

Každý nový zaměstnanec, stejně jako společnost, mají možnost si v rámci zkušební doby 

ujasnit, jestli jsou pracovně právní vztahy oboustranně vyhovující a jsou splněny všechny 

předpoklady a očekávání jak ze strany společnosti, tak i ze strany nového zaměstnance. 

Zkušební doba je standardně stanovena zákonem na dobu tří měsíců. 
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Duševní vlastnictví 
 

Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. respektuje a chrání autorská práva, licence či 

informace druhých a chrání i jiné formy duševního vlastnictví. Rovněž chrání důvěrné 

informace, které nejsou přístupné veřejnosti a které se týkají jejího podnikání a vývoje. 

Náš svět 
 

Všichni zaměstnanci ETD TRANSFORMÁTORY a.s. jsou čestní a transparentní ve všem, co 

dělají a i ve způsobu, jak to dělají. Tím se zlepšuje vzájemná spolupráce a způsob, jak nás 

vnímají všichni ostatní kolem nás. Všichni tak dávají najevo, že jsou otevřeni změnám a 

diskuzi a že chtějí zdokonalovat své postupy ve všech činnostech, které vykonávají. 

Všichni jsou si rovněž vědomi svých povinností. Společnost pečuje o zaměstnance a své okolí 

a širší svět a ctí lidská práva a udržitelný přístup ve všem, co dělá. 

 

Závazek ctít lidská práva 

Odpovědnost společnosti za dodržování lidských práv zahrnuje dodržování všech pracovních 

zákonů a zajištění toho, že se nepodílí na jakékoli formě nucené práce, a veškerá práce je 

spravedlivě odměňována. 

Společnost usiluje o spolupráci s třetími stranami, které sdílejí stejný závazek vůči lidským 

právům a pracovním právům. 

Plnění náročných cílů spojených s udržitelností 

Pokud budou všichni mít při každodenním rozhodování a pracovních postupech na paměti 

otázku udržitelnosti, společně toho lze hodně změnit. Přispěje se k ochraně lidského zdraví a 

životního prostředí nyní i v budoucnu mimo jiné tím, že společnost bude usilovat o splnění 

smělých cílů – snížit emise uhlíku, spotřebu vody a množství odpadu a snažit se o použití 

ekologicky odbouratelných materiálů. 

Zajištění vhodnosti grantů 

Společnost podporuje a snaží se využívat granty v našem oboru. Všechny granty a dotace, na 

kterých naše společnost participuje, nebo získá, ověřuje, že jsou v souladu s našimi standardy. 

Granty jsou vybírány dle skutečné potřeby technického nebo ekonomického rozvoje 

společnosti. 

Zajištění, aby byla práce s vládními orgány etická 
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Společnost spolupracuje s vládními a státními orgány a má povinnost dodržovat vysoké 

standardy a všechny platné zákony.  

Zákaz politických příspěvků 

ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je apolitická společnost, neposkytuje informace ani finanční 

příspěvky/ prostředky politickým stranám/ hnutím, osobám ani organizacím. Společnost jedná 

a pracuje bez jakékoliv spojitosti s politickými stranami. Transparentní přístup jednání 

dovoluje společnosti soustředit se na své hlavní poslání a cíle. 

Sankce a zákony o kontrole exportu 

V některých případech mohou zákony, týkající se sankcí a exportní kontroly společnost 

omezovat nebo zakazovat obchod s určitými zeměmi, vládami, vládními úředníky, subjekty či 

osobami. 

Je povinností každé osoby seznámit se s omezeními, která se vztahují na ni nebo na činnosti, 

které pro společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. vykonává. To umožňuje společnosti 

dodržovat pravidla finančních transakcí a pohybu našich produktů, zboží, materiálu, služeb, 

vybavení, softwaru a technologií. 
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Získání dalších 

informací 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci 

Všechny relevantní informace lze 

nalézt v interních předpisech 

společnosti a interních směrnicích 

společnosti ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. 

Třetí strany 

Potřebné informace lze získat 

prostřednictvím kontaktní osoby 

nebo na stránkách www.etd-bez.cz 

 

Nebojte se promluvit 

„Ptejte se, hlaste podezření, 

upozorňujte na problémy. 

Budeme vám naslouchat a 

podpoříme Vás. 

http://www.etd-bez.cz/
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Odpovědnost jednotlivce, společný cíl 

 

Je na nás všech, abychom neustále udržovali společnost ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. tak, abychom na ni mohli být hrdí. 

 

Děkujeme za vaši pomoc při uplatňování našich hodnot a zásad v každém kroku 

a rozhodnutí, které činíte ve jménu ETD. 
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Slovníček pojmů 
 

Pojem Definice 

dodavatel Dodavatelé jsou třetími stranami, které poskytují zboží nebo 

služby výměnou za dohodnutou kompenzaci (tradičně poplatek za 

službu, zboží) 

Etický kodex Etický kodex platí pro zaměstnance a všechny osoby, které pracují 

pro ETD TRANSFORMÁTORY a.s. či vystupují jejím jménem. 

Pomáhá porozumět hodnotám a zásadám, kterými se řídí práce v 

společnosti. Popisuje, jak by se měli všichni chovat, aby tyto 

hodnoty a zásady byly naplněné. Stejně důležitě ukazuje, jak 

dodržování těchto hodnot a zásad naplňuje cíl pomáhat lidem 

dělat více, cítit se lépe a žít déle.  

hlášení nežádoucí příhody Nežádoucí příhoda je jakákoli situace, která souvisí s vývojem, 

návrhem, konstrukcí, zkouškami a všemi procesy během výroby 

produktu nebo poskytování služby či obchodní činnosti. 

hodnoty a zásady společnosti ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. 

Hodnoty a zásady společnosti jsou součástí života společnosti. 

Jsou samotnou podstatou všeho, co společnost dělá. Společně 

pomáhají dosáhnout cíle – stát se jednou z nejvýznamnějších, 

renomovaných a celosvětových společností v oboru výkonových 

transformátorů. 

integrita údajů Aby byla zachována integrita údajů, je zajištěno, že jsou 

informace přesně zaneseny a správně uloženy, což je velmi 

důležité vzhledem k tomu, že velká část naší práce závisí na 

shromažďování určitého počtu údajů. 

odpovědnost (zásada ETD) Odpovědnost se váže k převzetí odpovědnosti a upřednostnění 

práce, která podporuje strategii a plnění slibů. 

odvaha (zásada ETD) Odvaha znamená stanovit vysoké cíle, nastavit rychlé tempo, 

rozhodovat se i v obtížných situacích a nebát se ozvat, když je zde 

vidět příležitost ke zlepšení. 

odvetná opatření Odvetné opatření na pracovišti nastane, když někdo podnikne 

negativní kroky vůči kolegovi za to, že uplatnil svoje právo 

vyplývající z pracovního zákona, např. ozvat se. Společnost ETD 

zavedla nulovou toleranci vůči odvetným opatřením. 

ozvat se Jde o převzetí odpovědnosti za obavy a problémy, kterých jsme si 

všimli, tím, že je ohlásíme nebo o nich někomu řekneme. Patří 

sem také vyjádření uznání někomu, kdo udělal něco 

chvályhodného a sdílení skvělých nápadů, které přinášejí prospěch 

všem. 

zákazníci jako priorita Zaměření na zákazníka je založena na tom, že je třeba vždy dělat, 

co je správné pro zákazníky, a usilovat o maximální kvalitu. 

střet zájmů Střet zájmů představuje situaci, ve které se u jednotlivce vyskytují 

vzájemně si konkurující zájmy nebo závazky. Pokud se někdo 

domnívá, že v takové situaci je nebo by mohl být, je potřeba 

promluvit si se svým nadřízeným. 

transparentnost Naše hodnota transparentnosti pomáhá společnosti budovat 

důvěru k sobě navzájem i společnosti tím, že všichni jednají 

čestně a otevřeně. 

třetí strana Třetí strana je organizace nebo osoba, která není právnickou 

osobou společnosti ETD nebo zaměstnancem společnosti, a se 

kterou má společnost ETD formální obchodní vztah. To zahrnuje 

mimo jiné dodavatele, i jiné partnerské firmy. 

týmová práce Cílem týmové práce je lépe spolupracovat na stanovených cílech, 

chápat, jak práce jednotlivce přispívá k prioritám společnosti 
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v oblasti inovací, výkonu a důvěry, a podporovat různorodost 

myšlení a vzájemné inspirace. 

úcta Úcta znamená, že podporujeme kolegy a společnost, přijímáme 

rozmanitost a individualitu, aby všichni mohli dosáhnout 

úžasných věcí. 

vývoj Vývoj je výzvou, aby všichni přicházeli s novými nápady a učili 

se od druhých, požadovali zpětnou vazbu a sami ji poskytovali 

tak, aby společnost mohla neustále růst nejen jako celek, ale i jako 

jednotlivci, týmy i organizace. 

zásadovost Zásadovost vyjadřuje, jak společnost očekává dodržování 

nejvyšších etických norem od nás samých i od druhých. 

pomluva Tímto pojmem se rozumí závažný zásah do osobnosti pomlouvané 

osoby v důsledku šíření nepravdivých údajů a informací o této 

osobě ústně, písemně, tiskem, na internetu apod., kdy je takové 

jednání způsobilé narušit soukromí pomlouvaného, negativně 

zasáhnout do jeho pracovního a soukromého života, poškodit jeho 

dobrou pověst či způsobit jinou újmu. 
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Základní zásady protikorupčního jednání 
 

Korupce a střet zájmu 
 

1) Korupce není českým právním řádem definovaný, přesto lze mezi korupční trestné 

činy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

řadit zejména přijetí úplatků (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), 

pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže (§ 248 odst. 1 písm e)), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné 

zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 odst. 1 písmeno b) a c)), nebo pletichy při veřejné 

dražbě (§ 258 odst. 1 písm b) a c)). K trestným činům, které mají znaky korupčního 

jednání v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy porušení 

povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221) a zneužití informace a postavení 

v obchodním styku (§ 255). 

2) V souvislosti s korupcí se často zmiňuje střet zájmu. Zájmy se v tomto kontextu 

rozumí na jedné straně zájmy osobní (soukromé), přičemž osobním zájmem je takový 

zájem, který přináší subjektu tohoto zájmu osobní výhodu nebo zamezuje vzniku 

případného poklesu majetkového nebo jiného prospěchu a na druhé straně zájmy, 

které jsou subjekty těchto osobních zájmů povinny z titulu svého postavení nebo 

funkce prosazovat nebo hájit. 

3) Skutečnost, že existuje možný střet zájmu, automaticky nevylučuje třetí stranu ze 

vztahů k firmě. Dojde-li ovšem ke střetu firemního zájmu se zájmem osobním, nesmí 

subjekt těchto zájmů upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je povinen 

prosazovat a hájit. Současně ovšem musí být z dané situace zjevné, že tato třetí strana 

nezískala v důsledku svého vztahu se zaměstnanci ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 

jakoukoliv výhodu. Z tohoto důvodu se pro situace, kdy hrozí střet zájmů, stanoví 

zpravidla následující postupy: 

- Dotčení zaměstnanci jsou povinni v maximální možné míře povolené zákonem hlásit 

svým nadřízeným situace vedoucí ke vzniku skutečného nebo domnělého střetu zájmu, 

- Nadřízení dotčených zaměstnanců pak odpovídají za vyřešení skutečného či 

domnělého střetu zájmu, 

- Osoba, která je ve střetu zájmu, se nesmí účastnit nebo být jiným způsobem zapojena 

do rozhodování, kterého se střet zájmu týká, 

- Vyřešení střetu zájmů musí být řádně zdokumentováno. 
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Cíle protikorupčního úsilí 
 

1) Cílem protikorupčního úsilí je zajistit prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání 

a je zdůrazňována ochrana majetku. 

2) Mezi systémové podmínky k dosažení cíle patří organizační přehlednost, vhodně 

nastavené odpovědnostní vztahy, dobrá interní i externí komunikace a celková 

transparentnost některých procesů. Dále je velmi podstatné, aby všichni zaměstnanci 

ETD dodržovali právní předpisy a interní dokumenty, byli znalí důležitosti etických 

zásad při výkonu práce a dodržovali je. Management ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 

pak musí propagovat jednání odmítající korupci, zdůrazňovat význam ochrany 

majetku státu a minimalizovat škody, které jsou protiprávním jednáním druhých 

způsobeny. Management ETD TRANSFORMÁTORY a.s. musí jít příkladem a 

vzorem správného jednání. 

3) V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést 

systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované 

odborníkem na problematiku boje s korupcí. Zatím účelem je třeba proškolit: 

- Zaměstnance ETD TRANSFORMÁTORY a.s. při nástupu do pracovního poměru 

(předání obligatorního minima), 

- Zaměstnance ETD TRANSFORMÁTORY a.s. zastávající místa se zvýšeným rizikem 

vzniku korupce (periodické vzdělávání), 

- Vedoucí zaměstnance (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky 

korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření 

k jejich minimalizaci). 

4) Obligatorním minimem se rozumí vysvětlení pojmu korupce, druhy korupce, možné 

oblasti výskytu korupce, postih korupčního jednání, ukázky praktických příklady 

korupčního jednání včetně správné reakce ze strany zaměstnance. Periodické 

vzdělávání se musí zaměřit, kromě obecných informací, na praktické návody jak 

hledat, hodnotit, spravovat a monitorovat korupční rizika na pracovištích, na správné 

nastavení kontrolního a řídícího mechanismu, na možnosti nápravných opatření a 

důležitost kontroly implementace těchto opatření apod. 

Kontrolní mechanismy 
 

1) Pravidelné testování kontrolních a řídících mechanismů v oblastech významného 

korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné 

pro identifikaci a odhalování korupčního jednání. 

2) Povinností všech vedoucích zaměstnanců musí být povinnost vést pro své pracoviště 

seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), 

přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, 

včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných 
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organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou 

ročně. 

Protikorupční opatření 
 

1) Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizovat ztráty způsobené korupčním 

jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Důkladná analýza 

příčin vzniku korupčního jednání se považuje za zásadní pro posílení preventivních 

mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. 

2) Cílem opatření musí být to, aby zaměstnanci ETD TRANSFORMÁTORY a.s. měli 

zaručeno právo podat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na jednání 

v rozporu s právními předpisy či interními normami nebo upozorňující na neetické 

jednání či navrhující opatření ke zlepšení. 

3) Nápravnými opatřeními se rozumí úprava vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních 

opatření, řešení vzniklých škod a informování zaměstnanců ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným 

protikorupčním, ale i neetickým či protiprávním jednáním, podniknuty (včetně 

vyvození odpovědnosti a náhrady škody). 

4) Management (vedení) ETD TRANSFORMÁTORY a.s. deklaruje svojí připravenost 

v případě zjištění pochybení přijmout adekvátní nápravná opatření. 

5) Základním pilířem protikorupčních opatření je to, že každý vedoucí zaměstnanec ETD 

TRANSFORMÁTORY a.s. kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje plnění povinností 

vyplývajících z protikorupčních opatření, účinnost jejich plnění, implementaci 

opatření k nápravě, popřípadě navrhuje aktualizaci Etického kodexu či 

protikorupčních opatření. 


