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ú v o d
Společnost VTG Engineering, s.r.o. (dále jen společnost) chce vytvářet 
s dodavateli vzájemně prospěšné vztahy postavené na společných 
hodnotách a očekávaném chování.

Zatímco Etický kodex společnosti vymezuje rámec chování, které 
očekáváme od našich zaměstnanců, tento Kodex obchodního 
chování a etiky je závazkem podnikání v souladu s nejvyššími etickými 
standardy. 

Reputace společnosti je postavena na naší čestnosti, poctivosti, 
důvěryhodnosti a zodpovědnosti – na atributech, který prosazujeme 
ve všem, co děláme. Proto vždy hrajeme FAIR PLAY.

Jsme si vědomi vysoké kvality námi nabízených služeb a zavedením 
tohoto Kodexu obchodního chování a etiky se zavazujeme k poctivé 
hospodářské soutěži. Očekáváme, že všichni partneři, kteří s námi 
spolupracují se budou chovat ve shodě s těmito etickými pravidly.

01 ETICKÝ KODEX

Ing. Lukáš Sedláček
jednatel společnosti

V Brně, dne 1. 4. 2019
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K uplácení dochází v případě, že jsou hodnotné věci (například hotovost, peněžní 
ekvivalenty, dary, služby, apod.) poskytovány přímo či nepřímo jednotlivcům,  s cílem 
ovlivnit rozhodnutí nebo získat či udržet obchod.
Ve společnosti není toto povoleno. Tento princip zůstává neměnný bez ohledu na 
místní kulturu nebo na to, s kým jednáme.

UPLÁCENÍ A KORUPCE

Je zvykem nabízet klientům a dodavatelům drobné obchodní zdvořilosti, např. 
příležitostné dary nízké hodnoty nebo pozornosti jako oběd či večeři. Povaha těchto 
aktivit nesmí ovlivnit (ani zdánlivě ovlivnit) rozhodnutí konané úředníky, obchodními 
partnery, klienty či potenciálními klienty. Při poskytování a přijímání obchodních 
zdvořilostí je nutné používat dobrý úsudek. Peníze či peněžní ekvivalent nejsou 
nikdy přípustné dárky. 
To znamená, že je zakázáno nabízet či přijímat dary a pozornosti, které by mohly 
ovlivňovat obchodní rozhodnutí, rozhodnutí zaměstnanců či spolupracujících 
subjektů, případně budit pouhé zdání takového ovlivňování.

DARY A POZORNOSTI

Jedná se o situaci, kdy subjekt, který je povinen jednat či konat nebo naopak se 
jednání zdržet, se současně dostává i do pozice, při které je takové jednání či zdržení 
se ku prospěchu nebo naopak ke škodě.
Každý nese vlastní odpovědnost za řešení střetu zájmů. Takové střety mohou 
vzniknout v průběhu činností, v nichž osobní zájmy, popř. osobní zájmy s ohledem 
na osobní zisk mohou ohrozit schopnost činit objektivní rozhodnutí a jednat                          
v nejlepším zájmu naší společnosti.

STŘET ZÁJMŮ

Při komunikaci s klienty, prezentacích a propagaci předkládáme informace o našich 
produktech a službách vždy úplné, nezkreslené a pochopitelné.

KOMUNIKACE
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Spravedlivá soutěž je přínosem pro společnost VTG Engineering, s.r.o., protože je 
základem dobře fungující tržní ekonomiky. Hrajeme vždy FAIR PLAY a nepřipouštíme 
žádné dopouštění se, tolerování či schvalování jakéhokoli porušení antimonopolních 
zákonů a zákonů na ochranu hospodářské soutěže, které udržují spravedlivou                 
a vyváženou hospodářskou soutěž.
To znamená, že je zakázáno jakékoli zapojení do manipulování zakázek 
prostřednictvím jejich utlumení, krycích nabídek či jiných mechanismů, které při 
výběrových řízeních ovlivňují spravedlivou soutěž a zapojení do jakýchkoliv forem 
kartelových praktik s konkurenty.

SPRAVEDLIVÁ SOUTĚŽ

V rámci podnikatelské činnosti uplatňujeme čestný, korektní a zodpovědný přístup 
vůči všem partnerům. Věříme v podnikání pouze s takovými obchodními partnery, 
kteří vykazují vysoké standardy etického obchodního podnikání tak, jak jsou popsány 
v tomto kodexu.
Výběr našich obchodních partnerů se provádí na základě objektivních kritérií, která 
obsahují kvalitu, cenu, harmonogram, ostatní služby a závazek k etickým obchodním 
postupům. 
To znamená, že je zakázáno, aby rozhodnutí bylo ovlivněno osobními vztahy nebo 
přijetím daru či jiných výhod.

VZTAHY S OBCHODNÍMI PARTNERY

Zavazujeme se k poctivé hospodářské soutěži a vždy hrajeme FAIR PLAY. Informace 
o jiných obchodních organizacích, např. konkurenci, získáváme vždy etickou               
a zákonnou cestou, nikoli formou průmyslové špionáže apod. Mezi informace 
získané v souladu s etikou a zákony mohou patřit např. zprávy analytiků, veřejné 
marketingové materiály, reklamy, veřejné články z médií či ústně sdělované 
informace.

KONKURENCE
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Všichni zaměstnanci společností i zaměstnanci dodavatelského řetězce, kteří 
si všimnou nebo mají podezření, že je tento kodex porušován, jsou povinni bez 
zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit. Porušení nebo i důvodné podezření            
z porušení tohoto kodexu lze oznámit:
• e-mailem na compliance@vtge.cz, nebo
• dopisem na adresu VTG Engineering, s.r.o., Slezská 742/4, 616 00 Brno, nebo
• osobně provoznímu řediteli společnosti

Každé ohlášení bude odpovědně a nezávisle přezkoumáno a budou vykonány 
všechny potřebné úkony související k jeho objasnění.

Společnost se zavazuje dodržovat diskrétnost v souvislosti s identitou jednotlivce, 
který oznámení učinil a do objasnění oznámení i identitu osoby vůči které oznámení 
směřuje (s výjimkou stanovených všeobecně závaznými právními předpisy České 
republiky). Osoba, která oznamuje podezření z porušení tohoto kodexu, nebude 
sankcionována ani žádným jiným způsobem znevýhodněn. 

Pomsta/odplata 
Společnost netoleruje žádnou formu pomsty či odvety zaměstnanci, který v dobré víře 
nahlásil podezření na nesprávné chování či poznatky o něm. Rovněž netolerujeme 
odplatu nikomu jinému. „V dobré víře“ znamená, že zaměstnanec věc nahlásil podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí, že nahlásil pouze pravdivé skutečnosti a že 
nahlásil vše, co věděl.

V případě zjevně účelového nepravdivého oznámení, které bude podané se záměrem 
poškodit jinou osobu bude považováno toto oznámení za porušení tohoto kodexu.

OZNÁMENÍ NESOULADU S ETICKÝM KODEXEM

V případě porušení tohoto kodexu si vůči příslušnému zaměstnanci společnost 
vyhrazuje právo vyvodit disciplinární a právní opatření v závislosti na stupni 
závažnosti porušení. Zároveň mohou být také předmětem individuálního trestního 
a/nebo civilního stíhání v příslušné jurisdikci.
S obchodními partnery, kteří poruší tuto směrnici, budou ukončeny veškeré obchodní 
vztahy.

DŮSLEDKY PŘI PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

Pokud je jakákoli nejasnost týkající se tohoto kodexu, mohou zaměstnanci 
společností i zaměstnanci dodavatelského řetězce využít e-mailovou adresu 
compliance@vtge.cz.
Všechny dotazy, které se týkají nejasností ohledně Etického kodexu budou 
zodpovězeny v co nejkratší době.

DOTAZY
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