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Měníme vize v hodnoty.
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Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci,

Pověst koncernu HOCHTIEF má pro nás nejvyšší hodnotu a musíme o ni pečovat a
chránit ji. Naší tradicí je spojování podnikatelského jednání s etickými zásadami. Tato
orientace je jedním z nosných pilířů našeho dlouhodobého úspěchu. Naším chováním v
souladu s těmito zásadami pečujeme my všichni o to, aby byl HOCHTIEF v obchodním
životě úspěšný a těšil se vynikající pověsti.
Jako globální stavební koncern podléhá HOCHTIEF zákonným předpisům, které se v
jednotlivých státech liší. Mimoto je pro nás závazné dodržování mezinárodních úmluv na
ochranu lidských práv, potírání korupce a udržitelnosti. Z těchto povinností jsme si odvodili
pravidla chování, která jsme přehledně uspořádali do etického kodexu HOCHTIEF.
Každý vedoucí pracovník a každý zaměstnanec zodpovídá za to, že jeho chování bude
odpovídat zásadám, které závazně stanovuje etický kodex HOCHTIEF. Etický kodex
HOCHTIEF je návodem a vodítkem. Poskytuje informace o tom, jak se máme chovat
v běžném pracovním dni. Přitom platí: Žádné uzavření smlouvy nestojí za to, abychom
ohrozili důvěru ve firmu HOCHTIEF a naši dobrou pověst.
Od všech zaměstnanců všech společností HOCHTIEF očekáváme, že budou dodržovat
zákonná ustanovení a pravidla a že budou jednat v souladu s našimi etickými zásadami.
Mimo to je v koncernu HOCHTIEF zřízeno oddělení pro kontrolu dodržování předpisů,
které poskytuje všem zaměstnancům podporu a poradenství. Využívejte její pomoc.
Porušování našeho etického kodexu HOCHTIEF nemůžeme a nebudeme tolerovat.
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„Jsme přesvědčeni, že etické a ekonomické hodnoty jsou navzájem závislé, a že obchodní
svět se musí snažit o vzájemné čestné vztahy a o jednání v rámci daných norem.“ To
říká náš etický kodex HOCHTIEF, který chceme naplňovat svým každodenním životem.
Jsme si jisti, že žádný zaměstnanec nezklame důvěru, kterou v něj vkládáme. A chtěli
bychom, aby každý z Vás plnil požadavky, které jsme si pro sebe stanovili.
Váš

Marcelino Fernández Verdes
Předseda představenstva
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Zásady
Obchodní morálka a integrita zabezpečují naši věrohodnost. Samozřejmostí je, aby
všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech dodržovali zákony a nařízení v zemích, v nichž jsou činní, a spolehlivým způsobem plnili své povinnosti. Ve všech
aspektech své obchodní činnosti musí vystupovat upřímně a čestně. A totéž očekáváme od našich partnerů. Pokud by se zvyklosti, zákonná ustanovení nebo některé
předpisy v zemi, kde HOCHTIEF působí, lišily od našeho etického kódu, je vždy třeba
uplatňovat přísnější ustanovení.
Jsme přesvědčeni, že etické a ekonomické hodnoty jsou navzájem závislé, a že obchodní
svět se musí snažit o vzájemné čestné vztahy a o jednání v rámci daných norem.
Naše zásady:
• Budeme vždy striktně dodržovat místní a mezinárodní zákony a ustanovení.
• S obchodními partnery, dodavateli, zákazníky, zaměstnanci a kolegy budeme vždy
jednat čestně.
• Oddělení pro kontrolu dodržování předpisů je přitom zaměstnancům k dispozici pro
preventivní poradenství.
• Oddělení pro kontrolu dodržování předpisů průběžně školí zaměstnance, aby si v
etických otázkách byli jisti řešením.
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• Zaměstnanci jsou vedení k tomu, aby hlásili porušení etických směrnic nebo zásad.
První kontaktní osobou je přitom ze zásady bezprostřední nadřízený. Pokud by se
zaměstnanec nechtěl obrátit na svého bezprostředního nadřízeného, může zavolat na
interní nebo externí horkou linku firmy HOCHTIEF.
Interní horká linka
Telefon: +49 201 824-2222
Externí horká linka
Telefon: 0800 8862525 (volání z Německa, zdarma)
Telefon: +49 30 88625254 (volání ze zahraničí)
Alternativně je možno se obrátit mailem na oddělení pro kontrolu dodržování předpisů.
Je to také možné anonymně pomocí kontaktního formuláře na intranetu HOCHTIEF
Indoor.
E-mailová adresa
compliance@hochtief.de
• Pokud by zaměstnanec v ojedinělém případě došel k názoru, že došlo k trestnému
činu, je povinen bez prodlení informovat koncernové revizní oddělení, pokud tuto informaci již nepředal pomocí horké linky nebo svému nadřízenému nebo odpovědnému
pověřenci oddělení pro kontrolu dodržování předpisů.
• Žádnému zaměstnanci nesmí v podniku povstat jakákoliv nevýhoda z toho, že dodržoval právo, zákon a úkoly této etické směrnice.
Oddělení pro kontrolu dodržování předpisů zaznamenává jednotlivá podání a pečlivě je
sleduje. Všechna podání se zpracovávají přísně důvěrně, pokud není z právních důvodů
nařízen jiný postup.
Koncern HOCHTIEF podporuje rozšiřování zásad předcházení korupci, které zveřejnila
Mezinárodní obchodní komora (ICC), Transparency International, iniciativa „Partnering
Against Corruption Initiative“ Světového hospodářského fóra (PACI) a Spolkový svaz
materiálového hospodářství, nákupu a logistiky (BME).
HOCHTIEF se zavázal k dodržování deseti zásad důsledného hospodářství programu
UN Global Compact a základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce
(ILO) a v celém koncernu podporuje jejich prosazování.
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Konflikty zájmů a úplatky
HOCHTIEF od svých zaměstnanců očekává loajalitu vůči podniku.
Všichni zaměstnanci se musejí vyhýbat situacím, v nichž by se jejich osobní nebo finanční
zájmy dostaly do rozporu se zájmy koncernu HOCHTIEF. Zejména je zakázáno podílet
se na jednání konkurentů, dodavatelů nebo zákazníků, nebo s nimi navazovat soukromé
obchodní vztahy, pokud by to mohlo vést ke konfliktu zájmů. K takovému konfliktu dochází vždy, když druh a rozsah účasti umožňuje jakkoliv ovlivnit jednání při vykonávání
činností u firmy HOCHTIEF.*
Žádný zaměstnanec nesmí přijímat výhody v jakékoliv formě, zejména osobní dary**
nebo výhody, které by vyplývaly z obchodních vztahů firmy HOCHTIEF***, o nichž musí
být z prosté úvahy zřejmé, že by mohly ovlivnit obchodní rozhodování nebo transakce.
Pozvání se musí odehrávat v mezích obvyklé obchodní pohostinnosti.

*Účastí se rozumí primárně
každý hospodářský smluvní
závazek s konkurentem, dodavatelem nebo zákazníkem. Mimoto sem spadají všechny případy nezanedbatelné spolupráce,
jako na příklad převzetí mandátů,
uzavření poradenských smluv
nebo srovnatelných pověření.
**Menší dary do hodnoty 50
Euro se nesledují; zde je však
třeba respektovat případné
státní daňové předpisy. Přijímání peněžních darů je v každém případě nepřípustné.
***Například se musí přihlížet k
soukromému pověření osob a
podniků, které mají současně
obchodní vztahy s koncernem
HOCHTIEF, pokud by to mohlo
vést k nepřípustné výhodě pro
zaměstnance a/nebo k poškození koncernu HOCHTIEF. V
každém případě je třeba takové pověření předem projednat
s příslušným zmocněncem pro
kontrolu dodržování předpisů.
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Úplatky a korupce

*Je třeba dodržovat pokyny
„Směrnice pro provádění a
účast na akcích pro zákazníky“
(lze vyvolat na stránce Indoor).
**Také již ojedinělé porušení
zákazu korupce může podle
okolností ohrozit existenci firmy
HOCHTIEF (zákazy provádění
zakázek, snížení kurzu akcií,
ztráta důvěry, atd.).

***Je třeba respektovat pokyny
„Směrnice pro poradce“ (lze
vyvolat na stránce Indoor).

V souvislosti s obchodními aktivitami jakéhokoliv druhu nesmí žádný zaměstnanec
obchodním partnerům, jejich zaměstnancům ani dalším osobám zajistit nepřípustné
výhody ani se o to pokusit.* Z toho je třeba vycházet zejména tehdy, když způsob a
rozsah této výhody může nepřípustným způsobem ovlivňovat jednání a rozhodování.**
Zvláštní zdrženlivost je vyžadována při jednání s funkcionáři a veřejnými zaměstnanci.
V případě pochybností je zde vždy třeba vyžádat stanovisko zmocněnce pro kontrolu
dodržování předpisů.
Další osoby (na příklad poradci, makléři, sponzoři, zástupci nebo jiní prostředníci) se k
obcházení tohoto předpisu nesmějí využívat.***
Porušení tohoto pravidla bude potrestáno výpovědí z pracovního poměru.
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Dodržování pravidel kartelového práva
HOCHTIEF se zavazuje k čestnému a otevřenému soutěžení na světových trzích. Naše
společnosti a naši zaměstnanci nesmí přistoupit na protiprávní a/nebo trestné praktiky,
jako např. na nezákonné dohody ohledně nabídek, které by vylučovaly, omezovaly nebo
deformovaly soutěž.
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Dary a sponzorování
Organizační jednotky a společnosti koncernu HOCHTIEF neposkytují přímé ani nepřímé dary politickým organizacím, stranám ani jednotlivým politikům. Každou výjimku z
tohoto pravidla je nutno předem vyjasnit s vedoucím úředníkem oddělení pro kontrolu
dodržování předpisů akciové společnosti HOCHTIEF.

*Podrobnější pokyny o sponzorování a darech jsou součástí Nařízení o darech a sponzorských aktivitách (lze vyvolat v
části Indoor).
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Sponzorování a dary ve prospěch jiných, nepolitických příjemců se nesmějí využívat k
obcházení pravidel tohoto etického kodexu.*

Pravidla pro zasvěcené osoby
Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy pro zasvěcené osoby zákona o
obchodování s cennými papíry, např. zákaz obchodování zasvěcených osob, nebo pravidla pro zasvěcené osoby jiných aplikovatelných národních zákonů. Zejména je zakázáno využívání nebo nepovolené předávání neveřejných informací týkajících se kurzů.
Mimo to je zakázáno předávat neveřejné informace prostřednictvím jiných podniků a
osob. To platí zejména tehdy, když by uvedené informace mohly přispět k rozhodujícímu
ovlivnění investičních rozhodnutí třetích stran.

Zacházení s interními informacemi
Všichni zaměstnanci jsou povinni zabezpečovat rychlé a hladké předávání informací
uvnitř podniku. Informace důležité pro vykonávání činností nesmějí být neoprávněně
zadržovány, zkreslovány nebo předávány selektivně. Informace je třeba předávat do
dalších oddělení nezkreslené a úplné, pokud neexistují ve výjimečných případech
přednostní zájmy (např. utajení).
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Důvěrnost
S podnikovým a obchodním tajemstvím je nutno zacházet diskrétně. To platí i pro ostatní
informace, na jejichž utajení má zájem HOCHTIEF, jeho smluvní partneři a zákazníci.
Takové informace se nesmějí bez schválení předávat nepovolaným osobám. Tato povinnosti trvá i po ukončení pracovního poměru.

Ochrana údajů
Každý zaměstnanec musí dodržovat zásady ochrany údajů o pracovnících, zákaznících a investorech platné v koncernu HOCHTIEF. Pro ochranu osobních údajů je nutno
v rámci přidělených úkolů vynaložit nutnou svědomitost. Zjištěné nedostatky je třeba
neprodleně sdělit nadřízenému nebo zmocněnci pro ochranu údajů.
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Dokumentování obchodních operací
Všechny obchodní transakce se musejí dokumentovat úplně a bezchybně v souladu se
zákonnými předpisy i předpisy koncernu HOCHTIEF.

Zacházení s majetkem a aktivy podniku
Všichni zaměstnanci jsou povinni zacházet s majetkem podniku účelně, úsporně a v
každém ohledu zodpovědně. Žádný zaměstnanec nesmí soukromě využívat obchodní
zboží ani služby podniku nedovoleným způsobem.
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Respektování lidských práv
HOCHTIEF respektuje lidskou důstojnost a usiluje o dodržování a ochranu lidských
práv. Každý zaměstnanec je povinen se starat o dodržování těchto všeobecně platných
základních práv.

Nepřípustnost dětské práce
Dětská práce a jakékoliv vykořisťování dětí a mladistvých není u firmy HOCHTIEF
tolerováno. Nejnižší věk zaměstnance nesmí být nižší než věk ukončení povinné školní
docházky, a v žádném případě nižší než 15 let.
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Nepřípustnost nucené práce
HOCHTIEF odmítá všechny formy nucené práce. Žádný zaměstnanec nesmí být nucen
k práci přímo ani nepřímo násilím a/nebo zastrašováním. Zaměstnance lze zaměstnat,
jen pokud se pro zaměstnání dobrovolně rozhodli.

Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace
Rozdílnost zaměstnanců v sobě skrývá velký potenciál. Proto HOCHTIEF zaměstnává úmyslně zaměstnance s rozdílným původem a zkušenostmi. Vyzýváme všechny zaměstnance, aby vytvářeli atmosféru vzájemného respektu a rozhodně vystupovali proti diskriminaci z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, víry nebo světového názoru,
postižení, věku nebo sexuální identity.

15

Bezpečnost a zdraví

*Podrobnosti jsou popsány ve
„Směrnici pro ochranu práce,
zdraví a životního prostředí akciové společnosti HOCHTIEF“ (lze
vyvolat na stránce Indoor).

Všichni zaměstnanci různých koncernových společností jsou povinni pečovat o bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Přesné dodržování našich bezpečnostních předpisů a
postupů je podmínkou, na které budeme trvat. Zaměstnanci jsou povinni bez prodlení
ohlásit porušení této zásady na příslušných místech v podniku.* Případné závady je nutno
neprodleně odstranit.

Ochrana životního prostředí

*Podrobnosti jsou popsány ve
„Směrnici pro ochranu práce,
zdraví a životního prostředí akciové společnosti HOCHTIEF“ (lze
vyvolat na stránce Indoor).
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HOCHTIEF si je vědom dopadů své obchodní činnosti na životní prostředí a zavazuje se
chránit půdu, vody, ovzduší, biologickou mnohotvárnost a kulturní statky. Všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech musejí předcházet vzniku škodlivého působení při plnění svých úkolů prostřednictvím preventivních a nápravných opatření ve
smyslu důsledného hospodaření a starostlivě zacházet s přírodními zdroji. Všechny související zákonné a úřední povinnosti je nutno přesně plnit. Škody způsobené na životním
prostředí je nutno neprodleně oznámit na příslušných místech podniku.**

Sdružovací právo a právo na kolektivní
vyjednávání
Je respektováno právo zaměstnanců zakládat spolky nebo organizace podle vlastního
výběru za účelem podpory a ochrany zájmů zaměstnanců, vstupovat do nich a vystupovat z nich a být v nich aktivní. Členství v těchto spolcích přitom nesmí být na újmu
výkonu zaměstnání. Pro případy, kdy vnitřní státní normy omezují sdružovací právo a
právo na kolektivní vyjednávání, musí být umožněno a povoleno alternativně alespoň
svobodné a nezávislé spojení zaměstnanců za účelem vedení vyjednávání.
Zaměstnavatel a zvolení zástupci zaměstnanců spolupracují se vzájemnou důvěrou pro
blaho jak zaměstnanců, tak podniku.
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Zodpovědnosti
Etické zásady a pravidla chování tohoto etického kódu tvoří jádro naší podnikové kultury. Jeho implementace spadá do oblasti kompetence oddělení firemního vedení/kontroly dodržování předpisů.
Dodržování těchto principů v celém koncernu je nevyhnutelné – je za něj odpovědný
každý zaměstnanec. Zvláštní zodpovědnost přitom mají vedoucí pracovníci. Jsou vedeni k tomu, aby zprostředkovávali zaměstnancům význam a obsah tohoto etického kódu,
byli jim při tom vzorem a podporovali je při jeho prosazování. To by nemělo omezovat
prostor zaměstnanců pro jejich jednání na vlastní zodpovědnost v dovoleném rámci.
Při prosazování tohoto etického kódu budou zaměstnanci mimoto podporováni také
oddělením pro kontrolu dodržování předpisů koncernu HOCHTIEF, které organizuje
nejrůznější školení o obsahu této směrnice o chování a v případě dotazů je k dispozici
pro preventivní poradenství.
Nadřízení jsou odpovědni za to, že jejich podřízení budou dodržovat etický kodex. Proto
na jeho dodržování dohlížejí a kontrolují je.
Revizní oddělení koncernu provádí mimoto nezávislou kontrolu.
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Směrnice a další vnitřní předpisy
Etický kodex tvoří základ všech směrnic a ostatních vnitřních předpisů v koncernu
HOCHTIEF, které jej konkretizují, a proto je třeba je považovat za jeho doplnění. Nařízení
jsou odpovědni za to, že budou informovat sebe i své podřízené o všech příslušných
směrnicích a ostatních interních předpisech.
Pro respektování zvláštností mohou být regionální směrnice opatřeny doplňujícími ustanoveními, které však nesmějí být v rozporu s tímto etickým kodexem.
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