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Tento etický kodex shrnuje naše etické závazky. Nabízí vodítka a strategie, jež určují způsob, jakým 
řídíme naše podnikání. Pomůže zajistit vysoký standard chování v rámci celé skupiny a posílí tak naši 
pověst po celém světě. Očekáváme, že naši obchodní partneři stejně jako naši zaměstnanci budou 
jednat podle stejných etických zásad.  

Tento kodex by měl pomoci našim zaměstnancům a obchodním partnerům identifikovat a vyhnout se 
situacím, které mohou porušit zákon nebo obvyklé postupy. Porozumět příslušným zákonům po celém 
světě není vždy jednoduché, ale tento kodex, obsahující strategii společnosti Halma ohledně 
podplácení a korupce, střetu zájmů, zneužití interních informací a interního systému kontroly 
(whistleblowing), pokrývá hlavní oblasti. Nemůže se zabývat každou konkrétní situací, takže pokud zde 
nenajdete dostatečné informace o tom, jak řešit konkrétní situaci, poraďte se se svým managerem, MD, 
Sector Chief Executive nebo Halma Company Secretary.  

Dodržování tohoto kodexu není pouze v zájmu společnosti Halma jako podniku, ale také každého 
zaměstnance. Například, podplácení je protizákonné a vystaví podnik trestnímu stíhání, pokutám a 
ztrátě dobré pověsti. Trestu však mohou být vystavení i jednotliví zaměstnanci, včetně pokut a, v 
extrémních případech, dokonce i odnětí svobody. 

Pokud víte o nějakém zaměstnanci nebo operaci zapojené do protizákonné činnosti nebo jednání v 
rozporu s etickým kodexem, musíte okamžitě informovat svého managera, MD, Sector Chief Executive 
nebo Halma Company Secretary. Pokud máte obavy o to, jak Váš line manager naloží s Vaší stížností, 
využijte postupu interní kontroly (viz. str. 17).  

Dodržování etického kodexu je povinné v rámci celosvětové skupiny. Všichni sdílíme odpovědnost za 
to, že jednotlivě a dohromady dodržujeme pravidla etického kodexu. Vím, že mohu počítat s Vaší 
podporou a vždy udělám vše, co je v mých silách, abych Vás podpořil v konání správné věci.  

Srdečně, 

 

 

 

Andrew Williams 

Chief Executive 
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ÚVOD DO ETICKÉHO KODEXU 
SPOLEČNOSTI HALMA 
 

Co to je? 
• Tento kodex vymezuje etické normy, jimiž by se mělo 

řídit jednání společnosti Halma a jejích poboček, jejích 
zaměstnanců a obchodních partnerů.  

• Poskytuje návod pro rozpoznání etických problémů a jak 
se jim vyhnout, případně co udělat, pokud se jim 
vyhnout nelze. 
 

Proč ho potřebujeme? 

Zde jsou tři hlavní důvody pro existenci etického kodexu:  

Zaměřit pozornost na etické problémy.  

• Nejprve musíte etický problém rozpoznat, pak ho 
můžete řešit.  

• Tento kodex upozorňuje na hlavní oblasti, kde dochází k 
etickým problémům, aby tak každý věděl, na co se 
zaměřit. 

Zajistit důsledné řešení etických problémů. 

• Jako podnik působící na celosvětovém trhu, Halma si 
uvědomuje, že různé země mají různé místní způsoby 
chování v rámci podniku. 

• Protože společnost Halma plc působí ve Velké Británii, 
všechny naše provozovny (a jejich zaměstnanci) 
nepodléhají pouze zákonům o podplácení a korupci v 
zemích, ve kterých působí, ale také britským zákonům, 
které se vztahují na celosvětové aktivity všech 
společnostní působících a řízených ve VB.  

• Tento kodex se vztahuje na všechny naše pobočky a 
zaměstnance po celém světě, takže, bez ohledu na 
místní zvyky, přijímáme soustavě vysoké etické 
standardy. 

Poskytnout vodítko v konkrétních situacích.  

• Zákony a nařízení zabývající se etikou a korupcí po 
celém světě jsou odlišné a komplexní a neznalost není 
omluvou.  

• Dodržování tohoto kodexu zaručí, že je dosaženo 
soustavného dodržování zákonů (a obvyklých postupů).  
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ÚVOD DO ETICKÉHO KODEXU 
SPOLEČNOSTI HALMA 
(pokračován í )  
Na koho se vztahuje? 
• Vztahuje se na všechny podniky společnosti Halma, její 

úředníky a zaměstnance. 
• Obchodní partneři firmy Halma budou na tento kodex 

upozorněni a měli by ve svých podnicích zavést 
podobné etické normy. 
 

Na co se vztahuje? 

• Společnost Halma podniká po celém světě a tento 
kodex se vztahuje na všechny její podniky.  
 

Kdy platí? 

• Platí vždy. 
• Nově získané podniky přijmou tento kodex ode dne, kdy 

se připojí ke společnosti Halma. 
 

Co se stane, když někdo tento kodex poruší? 

• Nedodržení kodexu je velmi vážnou záležitostí. Může to 
vést k občanským nebo trestním sankcím proti firmě 
Halma, jejím zaměstnancům nebo obchodním 
partnerům. Dále to může vést k:  

o internímu disciplinárnímu řízení pro 
zaměstnance, vč. propuštění 

o okamžitému ukončení jakékoliv smlouvy s 
obchodním partnerem. 
 

Jak získat podrobnější informace nebo 
vysvětlení  

• Otázky ohledně aplikace tohoto kodexu, které nelze řešit 
místně, je nutné směřovat na Halma Company 
Secretary (viz. str. 20 pro kontaktní údaje). 
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VYSVĚTLIVKY 
 
Slovník pojmů 
V rámci tohoto etického kodexu najdete určité pojmy, jejichž 
význam je následující:  

Halma nebo skupina 

Halma plc a jakákoliv nebo všechny její pobočky.  
 
SCE 

Sector Chief Executive. 
 
Přidružená osoba 

Osoba (fyzická nebo právnická), která poskytuje služby 
společnosti Halma nebo jejím jménem. Tou mohou být 
například: 

• Úředníci a zaměstnanci. 
• Mateřská nebo přidružená společnost.  
• Společné podniky. 
• Agenti, dodavatelé a konzultanti v závislosti na 

smluvních podmínkách.  

Veřejná úřední osoba 

Osoba, která buď: 

• Zastává legislativní, administrativní nebo soudní pozici 
jakéhokoliv typu, jmenovaná nebo zvolená, v zemi nebo 
území.  

• Zastává veřejnou funkci pro nebo jménem nějaké země 
či území nebo veřejné organizace či veřejného podniku 
v této zemi. 

• Je úředníkem anebo agentem veřejné mezinárodní 
organizace, např. OSN.  
 

Doplňující zdroje informací 

Každá sekce tohoto kodexu může obsahovat odkaz na 
doplňující zdroje informací, většinou doplňující poznámky 
(notes) společnosti Halma týkající se pravidel a postupů, 
které rozšiřují informace uvedené v kodexu. Tyto doplňující 
poznámky jsou k dispozici na Procedure Notes Portal. 
 
Pokud nemáte přístup k intranetu, můžete získat kopie 
těchto dokumentů od svého managera nebo MD. 
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CO JE PODPLÁCENÍ? 
  
Principy  

Podplácení je trestný čin, definovaný jako: 

‚nabídka, slib nebo dar finanční či jiné výhody s úmyslem 
vyvolat nebo odměnit nesprávné vykonávání funkce nebo 
činnosti.’ 

Není důležité, zda: 

• Osoba nabízející úplatek je osoba, která získá výhodu z 
nesprávného jednání. 

• Osoba přebírající úplatek je osoba, která provede 
nesprávné jednání. 

 
Pravidla 

Skupina, od správní rady společnosti Halma plc dolů, má 
nulovou toleranci ohledně podplácení a korupčního jednání 
u všech svých obchodních aktivit. Takové jednání je 
absolutně nepřijatelné a nebude se tolerovat. Proto:  

• Nesmíte nikdy přijmout úplatek.  
• Nesmíte nikdy ovlivňovat jednání třetí strany vůči 

společnosti Halma nabízením úplatku.  
• Nesmíte nikdy požádat přidruženou osobu či jiného 

obchodního partnera nebo jim udělit povolení k 
nabídnutí či zaplacení úplatku Vaším jménem. 

 
Pokyny 

Na nejjednodušší úrovni je úplatek nepatřičnou finanční 
platbou, např. provize. Ale protože úplatek ve skutečnosti 
zahrnuje nabídku určité výhody, také další typy jednání, 
kromě samotné platby, mohou být chápány jako korupce. 
Například: 

• Poskytnutí neúměrné pohostinnosti a darů  
(viz. str. 5). 

• Poskytnutí nadměrných charitativních příspěvků (viz. str. 
7). 

• Poskytnutí nebo nabídka politických plateb a podpory  
(viz. str. 8). 

• Provádění plateb za zprostředkování (viz. str. 10). 
• Provádění plateb prostředníkům, které nedopovídají 

poskytnutým službám (viz. str. 12). 

 

 

 

Klíčové otázky 

Měli byste vždy zvážit základní 
důvody pro jakékoliv jednání a pokud 
máte pochybnosti o jeho legálnosti či 
účelu, položte si tyto dvě otázky:  

• Byl bych schopen obhájit svoji 
pozici, kdyby se podrobnosti o 
této transakci objevily v 
celostátních novinách?  

• Byl bych spokojen, kdybych se 
dozvěděl, že takto jedná můj 
hlavní obchodní konkurent? 

Pokud odpověď na kteroukoliv z 
těchto otázek je ne, pak je zde zcela 
jasně problém, a měli byste se 
nejprve poradit se svým managerem, 
MD, SCE nebo Halma Company 
Secretary. 

 
Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. „whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 

 
Doplňující zdroje informací 

Procedure Note E02 (‚Anti-bribery 
and corruption overview‘) je k 
dispozici na Procedure Notes Portal 
(viz. str. 3 podrobnosti o přístupu k 
těmto informacím). 
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ZÁBAVA, DÁRKY A REKLAMNÍ 
VÝDAJE 

Principy 

Dárky a zábava jsou vhodné pro budování a udržování 
vztahů mezi obchodními partnery. Mohou však být chápány 
jako vytváření střetu zájmů tím, že na příjemce ukládají 
povinnost vůči dárci a zvyšují pravděpodobnost, že ho 
upřednostní při obchodních rozhodnutích. To se týká 
především případů, kdy jsou výdaje přemrštěné nebo 
nepřiměřené ve srovnání s pozicí příjemce nebo s místními 
obchodními zvyky.  

 
Pravidla 

• Nesmíte nikdy přímo požádat o dar nebo pohostinnost.  
• Rozumné dárky, pohostinnost a jiné reklamní výdaje lze 

nabízet a přijímat tehdy, pokud: 
o Mají jasný obchodní účel. 
o Odpovídají služební pozici příjemce a jsou ve shodě 

s místními obchodními zvyky.  
o Jejich cílem není ovlivnit jednání příjemce vůči dárci.  
o Neporušují místní zákony nebo etický kodex 

příjemce. 
o Jsou viditelné – řádně schválené, zaznamenané a 

vyúčtované.  

 
Pokyny 

Na poskytování nebo přijímání malých darů či přiměřené 
zábavy a pohostinnosti není nic špatného – problém nastává 
při hodnocení toho, co je přiměřené a co ne. Klíčem k tomu 
jsou účel, hodnota a viditelnost.  

Účel 

• Jakýkoliv dar nebo pohostinnost by se měly chápat jako 
jednoduchý způsob budování a udržování vztahů. 
Pokud existuje možnost, že to bude viděno jako snaha 
ovlivnit nebo odměnit příjemce, pak by se neměly 
nabízet ani přijímat. Je proto lepší se vyhnout nabízení 
nebo přijímání darů či pohostinnosti v klíčových bodech 
během vyjednávání.  

• Pohostinnost by měla mít obchodní účel. U každé 
příležitosti by měli být přítomni zaměstnanci organizací 
příjemce i dárce, jinak zde není prostor pro obchodní  
jednání.  

 

 

Klíčové otázky 

Pokud máte nějaké pochybnosti o 
legálnosti, účelu nebo hodnotě daru 
či pohostinnosti, položte si tyto čtyři 
otázky: 

• Bude to vypadat jako snaha 
ovlivnit obchodní rozhodnutí 
příjemce?   

• Je to zakázané místními zákony 
nebo etickým kodexem 
příjemce?  

• Znamená hodnota nebo  
charakter daru, že se cítím 
nepříjemně ohledně jeho přijetí?  

• Znamená jeho hodnota nebo 
charakter, že potřebuji povolení 
MD, než ho budu moci 
nabídnout (přijmout)?  

Pokud je odpověď na kteroukoliv z 
těchto otázek ano, poraďte se  
nejprve svým managerem, MD, SCE 
nebo Halma Company Secretary.  

 
Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. „whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 

 
Doplňující zdroje informací  

Procedure Note E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers’) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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ZÁBAVA, DÁRKY A REKLAMNÍ 
VÝDAJE (pok račován í )  

Pokyny (pokračování) 

• Pohostinnost by měla být běžně omezena na 
zaměstnance, kteří mají přímé spojení s obchodním 
účelem dané akce.  

Hodnota – přiměřená nebo přehnaná? 

• Dary by nikdy neměly být ve formě hotovosti nebo 
ekvivalentů hotovosti.  

• Dary by měly být malé a symbolické, nejlépe obsahující 
nějakou formu marketing a neměly by přesáhnout 
hodnotu 100 GBP nebo ekvivalent v místní měně.  

• Zábava a pohostinnost by neměly běžně přesáhnout 
hodnotu 250 GBP nebo ekvivalent v místní měně na 
osobu a akce by neměla trvat déle než jeden den.  

• Nikdo by neměl dostávat časté nebo mnohonásobné 
dárky nebo pohostinnost jako způsob přesahování 
limitů. 

• Každý požadavek na zaplacení nebo uznání cestovních 
nebo ubytovacích výdajů musí mít předchozí souhlas od 
Vašeho MD.  

Viditelnost 

• Překročení výše uvedených limitů na dárky a 
pohostinnost, ať už při dávání nebo přijímání, vyžaduje 
předchozí souhlas od MD, který bude muset také vyplnit 
své údaje včetně odůvodnění dané položky do registru, 
který zkontroluje SCE a personál skupiny. Váš MD bude 
muset také podepsat Vaši žádost o výdaje, která bude 
obsahovat takové zásadní výdaje, předtím, než bude 
žádost vyřízena.  

• Náklady na všechny dárky a zábavu, které poskytnete, 
musíte vyúčtovat prostřednictvím běžného procesu 
nahlašování a schvalování výdajů. Musíte se ujistit, že 
výdaj je řádně zanalyzován a obsahuje přiměřené 
podrobnosti, vysvětlení a odůvodnění žádosti.  
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CHARITATIVNÍ PŘÍSPĚVKY  

Principy 
Podpora charitativních organizací je dobrá a pozitivní věc, 
ale není to součástí podnikové role společnosti Halma. 
Spíše než podnikové rozhodování o hodnotě užitečných 
činů, Halma raději dohlédne na to, aby její akcionáři dostali 
co nejlepší odměny a tím jim umožní jednotlivě podporovat 
své osobní zájmy.  

Příspěvky na charitu mohou představovat problém, pokud je 
někdo chápe jako finanční podporu ve formě odměny třetí 
strany na podporu jejich vybraného účelu.   

Pravidla 

Skupina nemá rozsáhlý program charitativních příspěvků, 
ale ani nevydala zákaz nízkoúrovňových místních příspěvků 
od společností Halma, pokud jsou tyto dary:  

• Malé v porovnání s velikostí podniku, většinou menší 
než 250 GBP (nebo místní ekvivalent) 

• Jsou darovány registrované charitativní organizaci nebo 
uznávanému a nezávislému ekvivalentu, jejichž cíle se 
zaměřují na širokou část populace a ne jen na několik 
jednotlivců.  

• Nejsou poskytnuty v očekávání odměny. 
• Neporušují místní legislativu.  

Společnosti skupiny Halma mohou dotovat studentská 
stipendia jako pozitivní způsob interakce s místní 
společností, pokud je způsob vybírání příjemců prokazatelně 
spravedlivý a otevřený.  

Nemáme v úmyslu bránit zaměstnancům v organizování 
jejich vlastních charitativních aktivit a programů. Musí je 
však nejprve schválit místní vedení.  

 
Pokyny 

Je důležité, aby tento typ výdajů byl vždy transparentní a 
schválený, proto:  

• Charitativní příspěvky v rámci výše zmíněných hodnot 
musí schválit Váš MD. 

• Příspěvky, které nesplňují tato kritéria, musí schválit 
SCE a zapsat je do registru, který zkontroluje personál 
skupiny. 

• Příspěvky je nutné řádně zapsat do účetnických 
záznamů a správně vykázat ve finančním zprávách.  

 

Klíčové otázky 

Pokud máte nějaké pochybnosti o 
tom, zda je charitativní příspěvek 
vhodný, položte si následující otázky:  

• Jsem si jistý, že toto je 
důvěryhodná charita?  

• Je tato charita oproštěna od 
všech obchodních vztahů? 

• Povoluje místní legislativa tento 
příspěvek?  

Pokud je odpověď na kteroukoliv z 
těchto otázek ne, neměli byste 
nabízet tento příspěvek, aniž byste 
se nejprve poradili se svým 
managerem, MD, SCE nebo Halma 
Company Secretary.  
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. „whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 
 

 
Doplňující zdroje informací  

Procedure Note E03 (‚Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers‘) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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POLITICKÉ PLATBY A 
SPOLUPRÁCE 
 

Principy 

Halma je nepolitická organizace a je proto těžké odůvodnit 
podporu místních politických aktivit, buď prostřednictvím 
finančních darů nebo jiných forem spolupráce. Vztahy s 
politiky a jinými veřejnými činiteli bude také třeba obhájit z 
hlediska jejich skrytého účelu, především pokud má daná 
osoba vliv v oblastech, ve kterých firma podniká. Je tu však 
místo na řádné politické lobování, pokud jeho cílem je 
otevřeně přednést názory a postoje skupiny osobám 
tvořícím zákony. 

 
Pravidla 

Pravidla společnosti Halma jsou jednoduché: 

• Absolutní zákaz politických plateb jakéhokoliv typu členy 
skupiny nebo jejím jménem. 

• Využití lobistických organizací k zastupování postojů 
společnosti Halma je povoleno, pokud jsou nezávislé, a 
pokud tento vztah řádně schválil Váš SCE. 

• Využití politiků nebo veřejných činitelů jako konzultantů 
nebo jejich zaměstnávání poté, co odešli z funkce, 
vyžaduje pečlivé zvážení a schválení od Vašeho SCE 
předtím, než se dohodne spolupráce. 

• Můžete se zapojit do místního politického procesu jako 
individuální občan, ale nesmíte do této spolupráce 
zahrnovat své zaměstnání nebo firmu.   

 
Pokyny 

Politická platba je ‚příspěvek, v hotovosti nebo v naturáliích, 
zaměřený na podporu politického účelu’. 

‚Politický účel’ může zahrnovat: 

• Politickou stranu (nebo ekvivalent). 
• Organizace přidružené ke straně. 
• Výzkumné a lobistické skupiny strany. 
• Jednotlivé politiky. 
• Jednotlivé kandidáty. 

‚Příspěvky’ zahrnují: 

• Půjčky, záruky, dary, členské příspěvky a předplatné. 
• Poplatky nebo lístky na konference, večeře nebo jiné 

charitativní akce. 

Klíčové otázky 

Pokud máte nějaké pochybnosti o 
navrhované platbě nebo vztahu, 
položte si tyto otázky:  

• Je příjemce politická strana 
nebo politický účel? 

• Je tento vztah s veřejnou nebo 
politickou osobností? 

• Bude tato platba nebo vztah 
chápán jako způsob vyhledávání 
nepatřičného vlivu? 

Pokud je odpověď na kteroukoliv z 
těchto otázek ano, měli byste se 
nejprve poradit se svým managerem, 
MD, SCE nebo Halma Company 
Secretary předtím, než uskutečníte 
tuto platbu nebo vztah. 
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing‘) 
(viz. str. 17). 

 
Doplňující zdroje informací  

Procedure Note E03 (‚Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers‘) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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• POLITICKÉ PLATBY A 
SPOLUPRÁCE (pok račován í )  
  

 Pokyny (pokračování) 

• Platby za reklamu v publikacích, jejichž hlavní cíl je 
charitativní a nekomerční. 

• Platby charitativním organizacím, lobistickým firmám a 
jiným organizacím, které poskytují finanční prostředky 
politickým stranám nebo jednotlivcům. 

• Poskytování služeb za jinou než plnou komerční cenu a 
pro bona fide obchodní účely politickým stranám nebo 
jednotlivcům. 

• Uvolnění (placené nebo neplacené) zaměstnanců na 
práci pro politické kampaně, kromě případů, kdy se toto 
požaduje od zaměstnance v důsledku místního 
politického systému v zemi zaměstnance a kde uvolnění 
schválil SCE nebo senior manager, který dohlíží na 
operace v této zemi.  
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PLATBY ZA 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
  

Principy 

Platby za zprostředkování jsou ‚malé neoficiální platby 
provedené za účelem zajistit nebo urychlit provedení běžné 
nebo nutné činnosti, na kterou má již plátce zákonný nebo 
jiný nárok’. 

Ty většinou požaduje příjemce (většinou státní úředník) v 
hotovosti za využití svého oficiálního postavení.  Například: 

• Platby za proclení zboží. 
• Platby, které umožňují vstup do země nebo odchod ze 

země, když jsou všechny doklady v pořádku. 
• Platby k zamezení zdržení objednávky. 

Tato definice nezahrnuje oficiální poplatky a taxy, např. za 
vyplnění formuláře nebo náklady na zlepšenou službu, např. 
urychlené vyřízení žádosti o víza, pokud je celá transakce 
otevřená, transparentní a doplněná oficiálním potvrzením. 

 
Pravidla 

Platby za zprostředkování jsou úplatky a podle strategie 
skupiny ohledně úplatků a korupce nejsou přijatelné. Halma 
se zaměřuje samostatně i ve spolupráci s jinými na jejich 
vymýcení. 

Zaměstnanci společnosti Halma nesmějí takové poplatky 
platit, stejně tak jako obchodní partneři nedostanou povolení 
k jejich platbě jménem společnosti Halma.  

 
Pokyny 

V některých zemích a sektorech je tento typ plateb široce 
rozšířen. Pouhé konstatování, že tento problém je 
nepřijatelný, ho neodstraní; je nutné odhodlané jednání ze 
strany všech zúčastněných. 

 

 

 

 

 

Klíčové otázky 

Pokud cestujete do nějaké země 
nebo s ní máte obchodní styk a v 
této zemi je známý problém s 
platbami za zprostředkování, položte 
si tuto otázku:   

• Jsem schopen odolat těmto 
požadavkům? 

Pokud je odpověď na tuto otázku ne, 
měli byste se nejprve poradit se 
svým managerem, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 

 
Doplňující zdroje informací  

Procedure Note E03 (‚Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers‘) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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PLATBY ZA 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
(pokračován í )  

  

Pokyny (pokračování) 

Využijte následující tipy: 

• Noste u sebe kartičku o služebních cestách v místním 
jazyce, která obsahuje pravidla firmy a vysvětluje, že 
takové platby jsou proti britským zákonům. 

• Podrobně si zapisujte všechny rozhovory, ve kterých 
Vás někdo žádá o takové platby. 

• Požádejte o písemný doklad o tom, že taková platba je 
oficiálně vyžadována. 

• Požádejte o oficiální potvrzení o každé platbě, včetně 
jména a identifikačního čísla příjemce. 

• Vyžádejte si potvrzení od nadřízeného/manažera osoby, 
která o platbu žádá. 

• Vyžádejte si možnost kontaktovat Vaši firmu a projednat 
s ní tuto záležitosti a další postup. 

• Vyžádejte si možnost kontaktovat místní 
ambasádu/konzulát a problém jim nahlásit. 

Pokud i přes použití těchto taktik žádost o platbu nadále trvá 
a cítíte se být v ohrožení života nebo ztráty svobody nebo 
Vám hrozí jiný nepříznivý dopad na Vaše osobní zdraví, pak 
tuto platbu zaplaťte. Poté byste to měli okamžitě nahlásit 
svému managerovi a MD, který to oznámí SCE a skupině. 

Jakékoliv provedené platby za zprostředkování, i pod 
nátlakem, musí být plně zaznamenány a vyúčtovány ve 
finančních záznamech a zprávách firmy. 

Také byste měli nahlásit všechny požadavky, kterým jste 
úspěšně odolali, aby bylo možné sledovat výskyt těchto 
požadavků a vytvořit úspěšnou obrannou strategii. 
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OBCHODNÍ VZTAHY 
  

Principy 

Společnost Halma se angažuje v mnoha obchodních 
vztazích, od velmi oficiálních vztahů se zákazníky a 
dodavateli až po takové, kdy obchodní partner jedná 
jménem společnosti Halma, např. agenti, dodavatelé, 
konzultanti a jiní zprostředkovatelé – ve slovníku pojmů 
definováni jako ‚přidružené osoby’. Společnost Halma může 
být zapojena do korupce díky jednání těchto obchodních 
partnerů, především přidružených osob. 

 
Pravidla 

Společnost Halma věří, že základní pravidla upřímnosti a 
otevřenosti, která sama dodržuje při svých obchodních 
aktivitách, by měli dodržovat i její obchodní partneři. Ti by si 
také měli být vědomi naší pozice popsané v etickém kodexu. 

Obchodní partneři by nikdy neměli žádat nebo mít povolení k 
provedení čehokoliv jménem společnosti Halma, co je v 
rozporu s tímto etickým kodexem. 

Všechny vztahy musí být řízeny smlouvou, ať už je to přímý 
vztah dodavatele a zákazníka, na který se vztahují prodejní 
podmínky, nebo konkrétní smlouva, např. dohoda s 
agenturou nebo distributorem. Smlouvy by se měly vždy 
odkazovat na etický kodex společnosti Halma. 

 
Pokyny 

Před zahájením jakéhokoliv vztahu je dobré vědět něco o 
příslušných operacích, především s přidruženými osobami. 
Je proto důležité, abyste provedli dostatečné šetření nebo 
pilnou přípravu ke zhodnocení jejich minulosti a identifikaci 
problémů. K tomu je určen standardní postup popsaný 
Procedure Note E04 (viz. Doplňující zdroje informací). 

Když schvalujete smlouvu, musíte dávat pozor především na 
výši ohodnocení a způsob platby a ujistit se, že jsou v 
souladu s běžnou obchodní praxí a úrovní požadovaných 
schopností a činností. 

 

 

 

 

Klíčové otázky 

Následující otázky jsou důležité ve 
vztahu k obchodním vztahům: 

• Bude obchodní partner 
považován za ‚přidruženou 
osobu’, tzn. někoho, kdo bude 
jednat jménem firmy Halma? 

• Ukázalo předběžné šetření nebo 
něco, co víte nebo jste slyšeli, 
nějaký etický problém s 
obchodním partnerem? 

• Je tento vztah upraven formální 
smlouvou? 

• Zmiňuje tato smlouva etický 
kodex firmy Halma? 

• Obsahuje tato smlouva nějaké 
neobvyklé podmínky vztahující 
se ke kompenzaci nebo platbě? 

Pokud Vám nějaká odpověď dělá 
starosti, měli byste se nejprve poradit 
se svým managerem, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 
 

 
Doplňující zdroje informací  

Procedure Note E04 (‚Business 
relationships and due diligence’) je k 
dispozici na Procedure Notes Portal 
(viz. str. 3 podrobnosti o přístupu k 
těmto informacím). 
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PŘESNOST ZÁZNAMŮ A 
ZPRÁV 
 

Principy 

Finanční a jiné záznamy skupiny tvoří základ zákonného 
vykazování a také periodických zpráv, které používají 
manažeři k získání přehledu o obchodních aktivitách a 
plánování budoucnosti. Chyby v záznamových transakcích, 
z jakéhokoliv důvodu, znamenají, že rozhodnutí 
managementu může být založeno na nesprávném vnímání 
situace, což může mít potenciálně vážné obchodní následky. 
Vědomé falšování, často použité k zastření podvodné 
aktivity, je také podvodem a může vést k občanské nebo 
trestní odpovědnosti, jak u pachatele, tak ze strany 
společnosti Halma. 

 
Pravidla 

Halma bude dodržovat všechny zákony, nařízení a pravidla 
vztahující se k vedení záznamů a výkazů platných v každé 
zemi, ve které podniká. Halma zavedla pravidla, postupy a 
kontrolní kroky, podpořené formálními kontrolami a interním 
auditem, k zajištění jejich dodržování. 

 
Pokyny 

Pro nesprávné záznamy a zprávy neexistuje žádné 
odůvodnění. Pokus o skrytí nekalé činnosti nebude, kromě 
krátkodobého účinku, nikdy úspěšný, a zatímco důsledky 
přiznání se mohou být značné, důsledky vycházející z 
odhalení krytí zločinu jsou nevyhnutelně mnohem horší. 

Halma také zavedla širokou škálu pravidel, postupů, 
vykazování a kontrolních procesů s cílem zajistit, aby 
vykazování a zaznamenávání bylo přesné a úplné. To 
zahrnuje základní položky, např. standardizované 
dokumenty, dále dělení povinností, pravomoci a schvalovací 
procesy až po periodické finanční kontroly a interní audit. 

Každý MD a FD musí navíc každý rok potvrdit, že dodržuje 
řádnou finanční kontrolu svých podniků. 

 

 

 

 

Klíčové otázky 

Následující otázky jsou důležité z 
hlediska přesného vedení záznamů 
a výkazů: 

• Jsem si vědom nějaké špatné 
analýzy nebo zápisu v 
záznamech firmy? 

• Vím o nějaké poruše procesu 
schvalování nebo kontroly? 

Pokud je odpověď na některou z 
výše uvedených otázek ano, měli 
byste se nejprve poradit se svým 
managerem, MD, SCE nebo Halma 
Company Secretary. 
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 

 
Doplňující zdroje informací  

Různá pravidla a postupy 
společnosti Halma jsou k dispozici 
na Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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ZNEUŽITÍ INTERNÍCH 
INFORMACÍ A CENOVĚ 
CITLIVÉ INFORMACE 

Principy 

Cenu akcie společnosti jako je Halma plc, jejíž akcie lze 
prodávat na burze, ovlivňuje řada faktorů, většinou 
spojených s její finanční a komerční výkonností. Někdy se 
stane, že někteří zaměstnanci mají informace o této 
výkonnosti, které ještě nebyly zveřejněny na trhu. Těm se 
říká ‚cenově citlivé informace’ – důvěrné informace, které 
mohu mít vliv na cenu akcií – a jejich zneužití nebo 
neoprávněné zveřejnění je trestným činem. 

Pravidla 

Halma a její zaměstnanci po celém světě budou dodržovat 
tyto zákony a nařízení týkající se kontroly citlivých informací 
a omezení pro obchodování s akciemi na základě těchto 
informací. 

Cenově citlivé informace jsou velmi tajné a kdokoliv je má, je 
nesmí využít k: 

• Obchodování s akciemi, které je jimi ovlivněno (zneužití 
interních informací). 

• Předání těchto informací jiným osobám (neoprávněné 
zveřejnění). 

Pokyny 

Jednatelé, někteří vyšší vedoucí pracovníci a zaměstnanci 
společnosti Halma (a osoby s nimi spojené) po celém světě 
mají omezenou svobodu v obchodování s cennými papíry 
společnosti Halma plc podle požadavků kodexu 
obchodování pro firmy zapsané ve VB (Modelový kodex) a 
další legislativy týkající se zneužívání interních informací a 
zneužívání trhu. 

Halma Policy Note A12 podrobně popisuje tato omezení a 
schvalovací proces, jímž musí projít ředitelé a vyšší 
zaměstnanci předtím, než mohou obchodovat. 

Pokud máte nějakou informaci o společnosti Halma, která 
může být cenově citlivá, musíte ji uchovat v tajnosti, ale 
nahlásit ji svému SCE nebo Halma Company Secretary, 
protože může být nutné ji oznámit trhu. 

V závislosti na Vaší funkci můžete získat také cenově citlivé 
informace o obchodních partnerech společnosti Halma. 
Pokud k tomu dojde, nesmíte tyto informace předat jiné 
osobě ani je využít pro osobní zisk. 

Klíčové otázky 

Následující otázky jsou důležité ve 
vztahu k cenově citlivým informacím: 

• Vím něco o společnosti Halma, 
co může ovlivnit cenu akcií spol. 
Halma plc.? 

• Vím něco o obchodním 
partnerovi, co může ovlivnit 
hodnotu akcií společnosti Halma 
plc? 

Pokud je odpověď na některou tuto 
otázku ano, měli byste se nejprve 
poradit se svým managerem, MD, 
SCE nebo Halma Company 
Secretary 
 

Pokud máte obavy  

• Pro lepší pochopení strategie 
skupiny si přečtěte příslušné 
poznámky týkající se vhodného 
postupu, procesu a vysvětlení 
(viz. doplňující zdroje informací 
níže).  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 
 

 
Doplňující zdroje informací  

Policy Note A12 (Inside Information 
and Dealing Restrictions in relation 
to Halma Shares) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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STŘET ZÁJMŮ 
   

Principy 

Ke střetu zájmů dochází tehdy, když rozhodování 
zaměstnance nebo přidružené osoby je ovlivněno jejich 
externími aktivitami nebo vztahy, které mohou být v přímém 
nebo nepřímém konfliktu s jejich pozicí ve společnosti 
Halma nebo činností či zájmy skupiny. 

Střetu zájmů je nutné se vyhnout za všech okolností. Pokud 
se mu nelze vyhnout, je třeba ho oznámit a řešit.  

 
Pravidla 

Halma si uvědomuje, že zaměstnanci mají právo na účast 
na zákonných finančních, obchodních a jiných aktivitách 
mimo svoji funkci ve skupině. Ale pouze do té míry, aby tyto 
další aktivity neovlivňovaly jejich schopnost plnit jejich funkci 
ve firmě, nebo neovlivňovaly (nebo aby nebyly ostatními 
chápany jako ovlivňující) jejich rozhodování, objektivitu nebo 
loajalitu ke skupině, jinak je musí oznámit a případně 
ukončit. 

 
Pokyny 

Ke střetu zájmů nejčastěji dochází ve dvou oblastech – jiné 
obchodní aktivity a osobní vztahy.  

Jiné obchodní aktivity 

• Musíte oznámit svému MD nebo SCE všechny obchodní 
aktivity, které provozujete mimo skupinu, a získat jeho 
formální souhlas, pokud v nich chcete pokračovat. 

• Musíte získat souhlas MD nebo SCE předtím, než 
přijmete funkci úředníka nebo jednatele v jiné firmě, i 
když je to není výkonná pozice. 

• Nesmíte pracovat s firmou nebo pro firmu, která je 
konkurencí, zákazníkem nebo dodavatelem kterékoliv ze 
společností Halma. 

• Nesmíte mít finanční zájem u žádné konkurence, 
zákazníka či dodavatele firmy Halma (kromě držby akcií 
ve veřejně zapsaných společnostech). 

• Nesmíte se účastnit rozhodovacího procesu ohledně 
žádné společnosti Halma či jiného podniku, který 
zaměstnává blízkého člena rodiny. 

 

 

 

Klíčové otázky 

Následující otázky jsou důležité ve 
vztahu ke střetu zájmů: 

• Musím při rozhodování volit 
mezi firmou Halma a 
něčím/někým jiným? 

• Způsobí odhalení mého vztahu 
mým kolegům trapnou situaci? 

• Ovlivňuje tento osobní vztah 
moje obchodní rozhodování? 

• Zaměstnávám, řídím nebo 
ohodnocuji přítele nebo člena 
rodiny? 

Pokud je odpověď na některou tuto 
otázku ano, měli byste se nejprve 
poradit se svým managerem, MD, 
SCE nebo Halma Company 
Secretary. 
 

Pokud máte obavy  

• Upozorněte na to svého 
managera, MD, SCE nebo 
Halma Company Secretary. 

• Pokud máte pocit, že s nimi 
nemůžete mluvit, kontaktujte 
horkou linku Expolink pro interní 
kontrolu (tzv. ‚whistleblowing’) 
(viz. str. 17). 
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STŘET ZÁJMŮ (pok račován í )  
 

Pokyny (pokračování) 

Osobní vztahy 

• Otevřené a přátelské vztahy mezi kolegy pomáhají 
vytvářet dobré pracovní prostředí. Individuální vztahy,  
které jsou příliš blízké, však mohou vytvořit dojem 
nedostatečné objektivity nebo přednostního zacházení, 
především pokud se jedná o vztah přímé podřízenosti, a 
je lépe se jim vyhnout. 

• Měli byste se vyhnout osobním vztahům, které mohou 
být ve střetu s Vaší funkcí nebo pozicí ve společnosti 
Halma – např. pokud máte nákupčí funkci, nebylo by 
vhodné mít blízký osobní vztah s někým, kdo pracuje v 
prodejním týmu u hlavního dodavatele. 

Je dobré se střetu zájmů vyhnout za všech okolností, ale 
pokud k němu dojde, hlavní body jsou: 

• Poznat, že došlo ke střetu zájmů. 
• Oznámit to MD nebo SCE. 
• Odstoupit z rozhodovacího procesu, který je střetem 

zájmů ovlivněn. 
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INTERNÍ SYSTÉM KONTROLY 
(TZV. WHISTLEBLOWING) 
      
Principy 

Všichni zaměstnanci a obchodní partneři společnosti Halma 
musejí udržovat nejvyšší mravní integritu. Pokud se někdo 
dozví o závažném případu špatného chování v některé 
společnosti v rámci skupiny, má povinnost pomoci ho 
zastavit. Mezi závažné případy špatného chování patří: 

• Akt, který je trestným činem nebo porušením právních 
povinností. 

• Akt, který vede k justičnímu omylu. 
• Akt, který ohrožuje zdraví a bezpečnost jednotlivce. 
• Akt, který způsobuje poškození životního prostředí. 
• Vědomé zatajování informací o jakémkoliv výše 

zmíněném bodě. 

 
Pravidla 

Halma věří, že správným přístupem je oznámit pochybnosti 
vedení společnosti, ve které došlo ke špatnému chování, 
aby mohlo dojít k řádnému místnímu vyšetřování. 

Pokud však máte pádný důvod k tomu, že nemůžete tento 
problém řešit na lokální úrovni, nebo pokud si myslíte, že 
reakce v místě není dostatečná, měli byste přímo 
kontaktovat SCE či Halma Company Secretary anebo využít 
horkou linku pro interní systém kontroly. 

Halma se snaží zajistit, aby osoba, která v dobré víře 
oznámí své obavy, nebyla vystavena diskriminaci nebo 
újmě. Halma plně uznává a bude dodržovat všechny místní 
zákony, které podporují tuto pozici. Pokud je však problém 
nahlášen se špatným úmyslem nebo bez dobrého důvodu, 
může dojít k disciplinárnímu řízení. 

 
Pokyny 

Co je horká linka pro interní kontrolu? 

To je nezávislá služba, kterou poskytuje firma Expolink 
Limited, jeden z hlavních provozovatelů linek pomoci v 
Evropě. Jejich expertíza zaručuje rychlost a důvěrnost 
Vašeho oznámení. 

Jak mohu tuto linku kontaktovat? 

Expolink poskytuje bezplatná lokální čísla ve většině zemí 
nebo má číslo pro volání na účet volaného v zemích, kde 
nejsou povolena bezplatná čísla. Tato linka je v provozu 24 
hodin denně, každý den v roce (kromě Štědrého dne). 

Doplňující zdroje informací 

Procedure Note E07 
(‚Whistleblowing policy and 
procedure’) je k dispozici na 
Procedure Notes Portal (viz. str. 3 
podrobnosti o přístupu k těmto 
informacím). 
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INTERNÍ SYSTÉM KONTROLY 
(TZV. WHISTLEBLOWING) 
(pokračován í )  
      
Pokyny (pokračování) 
Své obavy můžete nahlásit také prostřednictvím 
internetových stránek Expolink nebo kliknutím na odkaz na 
stránkách společnosti Halma. Kontaktní údaje najdete na str. 
20. 

 
Co se stane, když zavolám? 

Budete hovořit s jedním z operátorů linky Expolink, který Vás 
vyslechne a udělá si písemné poznámky. Váš hovor se 
nebude nahrávat. Expolink pak bezpečným způsobem pošle 
zprávu na Halma Company Secretary nebo FD skupiny 
Halma, který zajistí, aby se Vaše oznámení řádně vyšetřilo. 

 
Musím se identifikovat? 

Halma to upřednostňuje, protože Vaše identifikace 
usnadňuje vyšetřování a zpětnou vazbu. Pokud však chcete 
podat oznámení anonymně, je nutné, aby to umožňovaly 
zákony země, ve které pracujete. 

 
Bude můj telefonát důvěrný? 

Jakmile Expolink potvrdí, že Halma plc přijala jejich zprávu, 
odstraní všechny záznamy o Vašem telefonátu. 

Halma plc dodržuje důvěrnost této zprávy do nejvyšší 
možné míry, ale musíte si uvědomit, že aby mohlo dojít k 
řádnému vyšetřování, je třeba zpřístupnit určité informace. 

Budu potrestán/a za nahlášení svých obav? 

Pokud učiníte oznámení v dobré víře, nebudete nijak 
potrestáni, i když se nakonec ukáže, že Vaše domněnka 
nebyla správná. Pokud však podáte oznámení bez dobrého 
důvodu nebo s nekalým záměrem, může dojít k 
disciplinárnímu řízení. 

Jak dostanu informace o vývoji mého oznámení? 

V rámci Vašeho rozhovoru na horké lince se Vás operátor 
zeptá, zda chcete dostat zpětnou vazbu. Pokud ano, dá vám 
bezpečnostní kód a požádá Vás, abyste zavolali zpět za 4 
týdny a uvedli tento kód, pak dostanete aktuální informace o 
vývoji Vašeho případu. Prodleva 4 týdnů poskytne dost času 
na to, aby se provedlo řádné vyšetřování. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

Halma 

Halma Company Secretary Tel: +44 (0)1494 721111 
Fax: +44(0)1494 728032 
Email: cosec@halma.com 

Internetové stránky  www.halma.com 

 

Expolink 

Země Bezplatné telefonní 
číslo 

Austrálie 1800 121 889 

Belgie 0800 71025 

Brazílie 0800 891 8807 

Kanada 1888 268 5816 

Čína 
Čína (alternativní) 

10800 852 2112 
10800 152 2112 

Česká republika 800 142 428 

Francie 0800 900240 

Německo 0800 182 3246 

Indie 000 800 440 1286 

Nizozemí 0800 022 9026 

Nový Zéland 0800 443 816 

Rusko 810 800 260 81044 

Singapur 800 4411 140 

Španělsko 900 944401 

Švýcarsko 0800 563823 

Velká Británie 0800 374199 

SAE (Spojené arabské 
emiráty) 8000 44 138 73 

USA 1877 533 5310 
 

Hovory z mobilních telefonů nejsou zdarma a sazby se 
mohou lišit podle Vašeho operátora. 

Volání na účet volaného  Tel: +44 (0)1249 661 808 

Web Expolink (background) www.expolink.co.uk 
Expolink (horká linka Halma) www.expolink.co.uk/halma



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Etický kodex společnosti Halma 
 

Potvrzuji, že jsem obdržel/a a četl/a kopii etického kodexu společnosti Halma.  

Uvědomuji si důležitost tohoto kodexu jako způsob vyjádření závazku etické 
obchodní činnosti společnosti Halma, a souhlasím s kompletním 
dodržováním všech požadavků zde uvedených.  

 

 

Jméno: …………………………………..... 

 

Společnost: ………………………………... 

 

Funkce: ………………………………….. 

 

Podpis: …………………………………… 

 

Datum: ……………………………………… 


