PŘIJALI JSME PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
A DODRŽUJEME PRAVIDLA PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ
My, Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS), chceme podnikat eticky a vytvářet transparentní
prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům. Boj proti korupci myslíme opravdu vážně
a chápeme jej nikoliv izolovaně, ale ve všech jeho souvislostech.
Proto jsme přijali Protikorupční program, který detailně stanovuje pravidla pro prevenci, odhalení
nebo důkladné prošetření jakéhokoliv možného korupčního jednání. Program je závazný pro všechny
naše vrcholové představitele i zaměstnance a dopadá také i na naše obchodní partnery.

Protikorupční program komplexně upravuje jednotlivé role a odpovědnosti v PVS vč. vedoucí
úlohy a angažovanosti manažerů, vzdělávání, komunikaci a propagaci protikorupčního postoje,
ochranu oznamovatelů, plánování protikorupčních cílů, řízení korupčních rizik, kontrolní mechanismy
v rámci finančních i nefinančních kontrol, prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů,
prošetření všech podezření na korupční, neetické a protizákonné jednání či i trvalý monitoring
a neustálé zlepšování Protikorupčního programu.

Jako zaměstnanci i členové vedení společnosti jsme povinni společně a bez výjimek dodržovat Pravidla protikorupčního jednání, vtělená do této „PROTIKORUPČNÍ PĚTKY“:

ÚPLATKY NEPŘIJÍMÁME
ANI NEDÁVÁME
Příjem a poskytování úplatku
v jakékoliv formě jsou přísně zakázané.

STYK S ÚŘADY POUZE
NA OFICIÁLNÍ BÁZI
Je zakázané poskytovat jakékoliv platby
úředním/kontrolním osobám s cílem
ovlivnění či urychlení úředního úkonu.

Porušení těchto Pravidel protikorupčního jednání může být
posuzováno jako porušení pracovních povinností a může
mít za následek vnitřní vyšetřování a disciplinární důsledky.

DARY PŘIJÍMÁME/DÁVÁME
JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

PŘÍPADNÉ STŘETY ZÁJMŮ
IHNED ŘEŠÍME

VŠECHNA PODEZŘENÍ
OZNAMUJEME A ŠETŘÍME

Je zakázané vyžadovat jakýkoliv dar,
pohoštění anebo jiné výhody v souvislosti
s výkonem pracovní činnosti u PVS.

Jakékoliv situace, které by mohly způsobit
střet zájmů, je nutné stanoveným způsobem
oznámit k rukám Compliance specialisty.

Přijmout či poskytnout dar nebo pohoštění
je dovolené jen transparentně
a bezpodmínečně, jako běžný
a společensky přijatelný projev přátelství,
vyjádření poděkování bez úmyslu dárce
(hostitele) nestandardně si zavázat
obdarovaného (pohoštěného), kde hodnota
nepřesáhne 500 Kč v kalendářním měsíci
a v souhrnu 2.000 Kč za kalendářní rok
(u členů vedení PVS 1.000 Kč a 4.000 Kč)
pro/od jednoho subjektu při dodržení
těchto zásad:
• nevyžadovat, nepřijímat či neposkytovat
dar nebo pohoštění:
• způsobilé ovlivnit řádný výkon pracovní
činnosti u PVS,
• osobě blízké, politické straně/hnutí
nebo jiné politicky angažované osobě,
nebo účastníkovi probíhajícího
výběrového/zadávacího řízení u PVS,
• jejichž hodnota přesahuje výše uvedené
finanční limity (lze pouze na základě
stanoveného schvalovacího procesu
cestou Compliance specialisty),
• nepřijímat/neposkytovat hotovost, ani její
ekvivalent (např. šek, dárkový poukaz atd.

Každý vždy jedná v nejlepším zájmu PVS
a snaží se vyvarovat situací, které mohou
vyvolat i zdání střetu zájmů, zejména:
• zamezí situacím, kdy může ovlivnit
rozhodnutí ve svůj prospěch nebo
v zájmu osoby blízké,
• vyvaruje se vytváření vzájemných
závislých vztahů a nepatřičného vlivu
jiných osob,
jež by mohly ohrozit jeho nestrannost,
• neposkytne interní informace konkurenci
ani jakýmkoliv subjektům mimo PVS,
• nevyužívá svého času, informací, majetku
nebo vlivu PVS ke svému prospěchu nebo
podpoře jakýchkoliv subjektů mimo PVS.

Jakékoliv podezření na korupční, neetické
či protiprávní jednání zaměstnanců
i vedení společnosti, dodavatelů či jiných
osob je nutné oznámit prostřednictvím
komunikačních kanálů Zelené linky.

Je zakázané vykonávat podnikatelskou,
pracovní, anebo jinou výdělečnou činnost
ve stejném oboru jako PVS, bez jejího
předchozího písemného souhlasu
(s výjimkou vědecké, pedagogické,
publicistické, literární nebo umělecké
činnosti, správy vlastního majetku
a čestných funkcí).

Každý je povinen chránit totožnost
oznamovatele před vyzrazením nepovolané
osobě a zabezpečovat důvěrnost takto
získaných informací.
Každý je povinen se zdržet jakýchkoliv
odvetných opatření, diskriminace
nebo jiné formy postihu či znevýhodnění
oznamovatele v příčinné souvislosti
s jeho oznámením.

ZELENÁ LINKA
compliance@pvs.cz
+420 739 485 000
Pražská vodohospodářská
společnost a.s., Žatecká 110/2,
Praha 1 – Staré Město, 110 00
(na obálku vždy výraznou formou
uvést: „Neotvírat – k rukám
Compliance specialisty“)

