Informace pro obchodní partnery
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) se hlásí k etickým a protikorupčním zásadám,
vytváří transparentní prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům. Proto usilovně pracuje
na vytvoření a rozvíjení protikorupčního systému řízení podle mezinárodně uznávané ISO normy
37001:2016 a v nejbližší době zahájí akreditovanou certifikací dle této normy.
Deklarace protikorupčního jednání a Protikorupční program
PVS v této souvislosti přijala Deklaraci protikorupčního jednání, v níž se přihlásila k aktivnímu boji
proti korupci a nulové toleranci korupčního jednání v jakékoliv jeho podobě, a zejména
i Protikorupční program, jenž detailně stanovuje pravidla pro prevenci, odhalení nebo důkladné
prošetření korupčního jednání (vč. například řešení střetů zájmů, darů a pohoštění, prošetřování
podnětů, řízení protikorupčních rizik či prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů atd.). Tento
dokument je závazný pro všechny vrcholové představitele i zaměstnance PVS a dopadá i na její
obchodní partnery.
Informace ohledně prověřování obchodních partnerů
Jedním ze základních procesů přijatého Protikorupčního programu je i prověřování určených
kategorií obchodních partnerů PVS (tzv. due diligence). Tímto prověřováním se rozumí postup
zaměřený na zjišťování informací o obchodních partnerech, s cílem identifikovat potenciální rizika
budoucí či již probíhající spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické
osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané/neetické obchodní
praktiky, napojení na politicky angažované osoby.
PVS v této souvislosti své obchodní partnery informuje, že před uzavřením smluvního vztahu
i v průběhu jeho trvání může být obchodní partner, členové jeho statutárního orgánu a jeho vlastníci
posuzováni na základě informací získaných z veřejně dostupných zdrojů. Na základě výsledku
tohoto procesu může být obchodní partner dále požádán o upřesnění nebo vysvětlení zjištěných
skutečností či o doložení úrovně implementace konkrétních protikorupčních opatření u něj.
Co PVS od svých obchodních partnerů požaduje
PVS požaduje, aby každý její obchodní partner:
• učinil všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců
jakékoliv formy korupčního jednání,
• neprodleně oznámil PVS, pokud existuje podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání
související s PVS nebo se obchodní partner dostane vůči PVS do střetu zájmů,
• poskytl při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci PVS
nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace,
• nevystavoval své zaměstnance ani žádné třetí osoby postihu ani znevýhodnění za to, že
v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání dotýkající se PVS.

Písemný závazek v tomto duchu, tzv. protikorupční doložka, jenž představuje hlavní zásady
a principy Protikorupčního programu, bude součástí smluvních ujednání při vzniku všech nových
vztahů s obchodními partnery a jejich změnách.
Kontakty
Oznámení vyplývající z protikorupční doložky a dotazy týkající se protikorupčních opatření PVS
prosím směřujte na e-mailovou adresu compliance@pvs.cz, telefonickou „zelenou linku“
+420 739 485 000 nebo písemně na adresu Pražská vodohospodářská společnost a.s., 110 00,
Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2 (v případě doručení poštou je třeba na obálku vždy výraznou
formou uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
Bližší informace o protikorupčních pravidlech a obsahu systému protikorupčního řízení v PVS pak
naleznete v Etickém kodexu, Deklaraci protikorupčního jednání i dalších materiálech dostupných na
webové adrese http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/.

