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1. PREDMET A ROZSAH PÔSOBNOSTI
Predmetom tejto politiky je obnovenie záväzku skupiny FCC dodržiavať normy a rozvíjať etické
správanie pri vykonávaní obchodných aktivít s prihliadnutím na zásady, ktoré sú obsiahnuté v
Kódexe etického správania, a podľa ktorých podvodné a korupčné konanie nie je tolerované. Tieto
zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov a spoločnosti skupiny, v ktorých sa vykonáva
priama alebo nepriama kontrola riadenia.

2. PLATNÉ ZÁSADY
S cieľom zabrániť korupcii bude skupina FCC vykonávať všetky svoje aktivity, vo všetkých
oblastiach a krajinách pôsobnosti, v súlade s platnou legislatívou, pričom sa zaväzuje dodržiavať
nasledujúce zásady obsiahnuté v Kódexe etického správania skupiny.
1. Dodržiavanie zákonov a etických hodnôt. Dodržiavať platnú legislatívu a vnútorné
predpisy, konať v súlade s hodnotami a Kódexom etického správania skupiny FCC.
2. Nulová tolerancia voči podplácaniu a korupcii.
a. Nulová tolerancia: Podporovať kultúru boja proti korupcii a podplácaniu, pričom je
zakázané ovplyvňovať vôľu tretích osôb pre získanie výhody, priaznivého
zaobchádzania alebo príspevkov pre spoločnosť.
b. Odovzdanie a prijatie darov a pozvaní: Zabrániť priamemu alebo nepriamemu
nedovolenému odovzdaniu a / alebo prijatiu provízií, platieb alebo darov, ktoré by
predstavovali výhodu pri činnostiach FCC.
3. Prevencia prania špinavých peňazí a transparentná komunikácia. Zabrániť
uskutočneniu platieb a výplat v hotovosti, kontrolovať pôvod a účel peňazí, aby boli
dodržané normy o praní špinavých peňazí a / alebo financovaní terorizmu.
4. Transparentný vzťah s komunitou. Zabrániť realizovaniu nedovolených platieb, akými
sú platby verejným úradníkom za pomoc, poskytnutie darov namiesto nedovolených platieb
alebo priame alebo nepriame financovanie politických strán, ich zástupcov alebo kandidátov.
5. Konflikty záujmov. Konať lojálne a prihliadať na ochranu záujmov skupiny FCC, vyhýbať
sa situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu medzi osobnými záujmami a záujmami
skupiny, či už aktivitami alebo konaním mimo skupiny, alebo kvôli osobným alebo
ekonomickým záujmom súvisiacim s obchodnými jednaniami skupiny. Ak existuje konfliktu
záujmov, musí byť tento konflikt nahlásený prostredníctvom kanálov na to určených.
6. Ochrana vlastníctva a dôvernosť údajov. Dodržiavať všetky normy súvisiace s
bezpečnosťou informácií a platnou ochranou údajov, zároveň rešpektovať a postupovať
podľa opatrení platných pre celú skupinu, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu
cudzích osôb a zamestnancov k informáciám a / alebo údajom.
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7. Prísnosť kontroly, dôveryhodnosť a transparencia. Spravodlivo a primerane uvádzať
všetky konania, činnosti a obchodné jednania spoločnosti vo svojich knihách a záznamoch,
v súlade so zásadou kontroly, dôveryhodnosti a transparentnosti informácií, ktorá je platná
pre celú skupiny.
8. Rozšírenie záväzku na obchodných partnerov. Zaručiť, že skupina FCC nadviaže
obchodné vzťahy s partnermi, ktorí preukážu etické správanie a vysokú úroveň záväzku,
čím sa zabezpečia stabilné obchodné vzťahy a integrita osôb alebo subjektov, s ktorými sa
obchoduje.
9. Podpora kontinuálneho vzdelávania o etike a dodržiavaní predpisov pre všetkých
zamestnancov / zamestnankyne skupiny FCC s osobitým prihliadnutím na boj proti
podvodnému a korupčnému konaniu, poskytovanie potrebných ľudských a materiálnych
zdrojov pre efektívne šírenie tejto politiky, ako aj zavedenie prostriedkov na prevenciu a
odhaľovanie nedovoleného konania.
V prípade, že má niektorý zamestnanec dôkaz alebo podozrenia týkajúce sa akejkoľvek formy
podvodu alebo korupcie, musí to okamžite nahlásiť prostredníctvom etického kanála skupiny FCC,
aby mohol Compliance manažér spoločnosti zodpovedný za dodržiavanie predpisov, na základe
náležitej kontroly, oznámiť tieto skutočnosti výboru pre dodržiavanie predpisov a začať príslušné
vyšetrovania a skúmanie na objasnenie skutkov.
Skupina FCC nebude tolerovať žiadne odvetné opatrenia voči tomu, kto v dobrej viere nahlási
skutočnosti, ktoré by predstavovali porušenie tejto politiky alebo Kódexu etického správania.
Zamestnanci, ktorí porušia tieto ustanovenia, budú podliehať príslušným disciplinárnym opatreniam,
vrátane ukončenia zmluvy, ako aj iným možným právnym konaniam a / alebo sankciám.

3. ZAVEDENIE
Skupina FCC má viacero mechanizmov na zabezpečenie riadneho zavedenia protikorupčnej
politiky, ako aj na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a sankcionovanie podvodného a
korupčného správania, medzi nimi:






Výbor pre dodržiavanie predpisov, ktorý bude dozerať na riadne fungovanie modelu
prevencie trestnej zodpovednosti, bude postupovať s prihliadnutím na príslušné
nariadenia, riziká, účinnosť kontrol a bude podporovať kultúru dodržiavania predpisov.
Kódex etického správania sprístupnený všetkým zamestnancom skupiny, v ktorom sú
obsiahnuté zásady a normy správania platné a záväzné pre všetkých zamestnancov
skupiny FCC.
Etický kanál na úrovni spoločnosti. Spravuje ho Compliance manažér spoločnosti a výbor
pre dodržiavanie predpisov, prostredníctvom neho môžu zamestnanci smerovať alebo
nahlasovať možné porušenia Kódexu etického správania, spáchanie trestných činov,
podvodné alebo korupčné konania. Prijaté oznámenia alebo obvinenia bude analyzovať a
vyšetrovať Compliance manažér (ďalšie podrobnosti nájdete v časti Postup etického
kanála a Postup vyšetrovania a odpovede).
Politiky a postupy. Identifikácia rizík a kontroly, ktoré sú zamerané na predchádzanie
páchaniu trestných činov, umožnia skupine v konkrétnych prípadoch zbaviť právnickú
osobu zodpovednosti.

5



Prehlásenie o prijatí. Skupina bude pravidelne vyžadovať od všetkých zamestnancov,
aby formálne prehlásili, že poznajú a dodržiavajú zásady ustanovené v Kódexe etického
správania a v protikorupčnej politike, skupina bude poskytovať potrebné školenie na
pochopenie a dodržiavanie politiky.
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