Etická
charta

Etické hodnoty byly vdy v popedí zájmu strategie a rozvoje
skupiny SUEZ. S pechodem na jednotnou znaku SUEZ,
skupina urychlila svou transformaci, s novm nastavením a
novm posláním: zajistit udritelné ízení základních zdroj
pro nai budoucnost.
V tomto kontextu je více ne kdy pedtím rozhodující, e
SUEZ ve svch aktivitách jedná zodpovdn a eticky,
smrem ke vem zainteresovanm osobám.
Etická charta spolenosti SUEZ definuje hodnoty skupiny.
Tyto hodnoty musí bt pro kadého z nás vzorem pro nae
kolektivní a individuální chování a innosti. Vichni
zamstnanci skupiny musí potvrdit tento etick závazek.
Oekávám, e kad z Vás s odvoláním na tento dokument
zajistí, e jedná v souladu s tímto dokumentem s cílem,
abychom spolen pispívali k úspchu naí skupiny.

Jean-Louis Chaussade
Generální editel
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Etická charta I 3

Hodnoty skupiny

Etická charta I 4

Zajovat dlouhodobé vsledky Skupiny pro
vechny zainteresované osoby, tak, e
budeme trvale usilovat o dosaení efektivity a
o inovace ve prospch naich zákazník,
jakoto angaovan subjekt kruhové
ekonomiky.

Závazek zamen na sladní rozvoje a
ohleduplného pístupu k bohatství naí
planety a na to, abychom spolen s
naimi zákazníky dbali o udritelné
ízení zdroj, umonili jim optimálním
zpsobem spravovat a vyuívat tyto
zdroje ji nyní a zabezpeit zdroje, které
budou potebovat v budoucnu.

ít v souasnosti
optimisticky, dívat se
do budoucna kreativn
a zapojit se do
revoluce zdroj.

spolupráce

odvaha

závazek

požadavek

Hodnoty skupiny

Mobilizace vech silnch stránek pod
jednou spolenou znakou a v zájmu
jednoho spoleného úkolu, abychom
ve spolupráci se vemi dalími
zainteresovanmi subjekty nalezli
eení vedoucí k inteligentnímu a
udritelnému ízení zdroj, které mají
zásadní vznam pro nai budoucnost.

Etická charta I 5

Zásady v oblasti etiky

Hodnoty, které Skupina SUEZ prosazuje, jsou
vyjádeny zpsobem, jakm její zamstnanci pracují.
Etiku Skupiny vyjadují její hlavní zásady, které ídí
nae innosti, k nim patí dodrování zákon a
právních pedpis, bezúhonnost, estnost, poctivost a
úcta k ostatním.

Skupina SUEZ oekává, e její zamstnanci budou
vdy jednat v souladu s tmito etickmi principy, a to
za vech okolností a bez ohledu na to, jaká je jejich
role
a míra odpovdnosti v rámci Skupiny a jejich
Závazek, kter Skupina
SUEZ pijala v oblasti partnei. Na kadé úrovni spolenosti, od
pedstavenstva po zamstnance, jsme vichni
etiky a dodrování
zavázáni,
e nikdy nebudeme jednat tak, aby mohly
uvedench zásad
vzniknout
sebemení pochybnosti ohledn etické
vemi zamstnanci, má
bezúhonnosti
Skupiny SUEZ.
nyní vtí vznam pro
dosaení spoleného
Skupina SUEZ vdy chápala etiku jako základní prvek
cíle spoívajícího v
zlepování své vkonnosti a konkurenceschopnosti a
inteligentním a jasném dlouhou adu let se angauje ve prospch lidskch
udritelném ízení
práv a respektování lidské dstojnosti, v boji proti
zdroj, které mají pro
korupci a ochran ivotního prostedí.
nai budoucnost
zásadní vznam.
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Zásady v oblasti etiky

tyi základní principy,
kterými se ídí chování
Jednat v souladu se zákony a právními pedpisy
Upevovat kulturu bezúhonnosti
Chovat se estn a poctiv
Respektovat ostatní

Tyto tyi základní principy nacházejí konkrétní
uplatnní ve tech okruzích, kde nae spolenost
psobí:
• Skupina, kterou tvoí její zamstnanci, akcionái a
spolenosti skupiny SUEZ,
• trh, v jeho rámci Skupina udruje vztahy se svmi
zákazníky, dodavateli, partnery a konkurenty, a
konen
• ivotní prostedí, které nás obklopuje v zemích, kde
psobíme.

Etická charta I 7

Písné etické normy
musí bt zarueny ve
vztahu ke vem
zainteresovanm
subjektm, protoe to
pináí vhody pro
vechny ti oblasti.

Zásady v oblasti etiky
zamstnanci
spolenosti Skupiny
akcionái

Principy uplatované v
rámci Skupiny
Zamstnanci
Skupina SUEZ klade draz na udrování kvalitních a
harmonickch mezilidskch vztah na vech úrovních.
Je tedy odpovdností kadého, aby umonil vem
svm kolegm pracovat v dobrch fyzickch i
psychickch podmínkách. V souladu s tímto musí bt
na vech hierarchickch úrovních pi plnní
pracovních poviností respektovány mezilidské vztahy.
Skupina upednostuje vztahy mezi kolegy zaloené na
zdvoilosti, úct, uznání a diskrétnosti. SUEZ drazn odmítá
pracovit, kde dochází k psychickému nebo sexuálnímu
obtovaní a odsuzuje jakoukoliv innost, pi které je vyvíjen
nadmrn tlak.

SUEZ vyaduje
vysokou míru
profesionality, co
pomáhá profesnímu
a osobnímu rozvoji
jednotlivc.

Skupina respektuje rozmanitost a soukrom ivot, u svch
zamstnanc si váí pedevím jejich schopností a dovedností;
diskriminace jakéhokoliv druhu je zakázána.
Vysoce cenna je tmová práce, která vychází z oteveného a
konstruktivního dialogu upevujícího soudrnost. Skupina vyvíjí
maximální úsilí, aby její zamstnanci byli informováni o cílech a
úkolech tak, aby se snáze zapojovali do ivota spolenosti.
Dále se Skupina SUEZ snaí zajistit platy umoující dstojnou
existenci s ohledem na ivotní úrove v dané zemi. Skupina se
dále zavazuje, e poskytne vekeré odpovídající prostedky k
zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pi práci svch
zamstnanc.
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Zásady v oblasti etiky

Principy uplatované v
rámci Skupiny

Spolenosti Skupiny
Skupina SUEZ dbá na to, aby vztahy ve
spolenostech byly zaloeny na transparentním a
vyváeném jednání, aby bylo moné pod jednou
znakou úspn realizovat spolen úkol, kterm je
umonit zákazníkm udritelnm zpsobem spravovat
zdroje a smovat ke kruhové ekonomice.
Skupina pedevím usiluje o to, aby informace, které si subjekty
navzájem pedávají, byly pesné a pravdivé a aby jejich
pípadné obchodní vztahy vycházely ze snahy zajistit stejnou
míru loajality jako ve vztazích se zákazníky, dodavateli a
partnery.
V zájmu soudrnosti a loajality zavádjí jednotlivé organizaní
jednotky místní mechanismy umoující splnit cíle a poadavky
tohoto kodexu.
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zamstnanci
spolenosti Skupiny
akcionái

Zásady v oblasti etiky

zamstnanci
spolenosti Skupiny
akcionái

Principy uplatované v
rámci Skupiny

Akcionái
Rozvoj Skupiny závisí zejména na její schopnosti
zajistit kapitál nezbytn k financování investic.
Nai akcionái hrají v rozvoji Skupiny klíovou roli. Vzhledem k
dve, kterou dávají Skupin, máme dvojí odpovdnost:
musíme dosáhnout finanní vkonnosti a optimální návratnosti
investovaného kapitálu a zárove musíme zajistit odpovídající
ízení Skupiny.
S ohledem na tyto cíle Skupina uplatuje nároné standardy
tkající se ízení spolenosti. Krom toho, e Skupina dodruje
pravidla nastavená regulátory finanního trhu, dbá na
dodrování rovnoprávnosti akcioná a na to, aby jim vas
poskytovala pesné, transparentní a pravdivé informace, které
si lze ovit.
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Zásady v oblasti etiky

Principy uplatované

Strun… v rámci Skupiny

Práce ve zdravém prostedí pispívá k dobrému
fungování skupiny. Proto Skupina SUEZ pijala
potebná opatení, aby svm zamstnancm
zajistila dstojné ivotní podmínky a bezpené
prostedí na pracoviti.
Skupina dále prosazuje atmosféru vzájemné
dvry a respektu vi svm zamstnancm.
Protoe se tento poadavek tká také vech
akcioná, uplatuje Skupina SUEZ vysoce
nároné standardy v oblasti podnikové správy a
ízení.
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Zásady v oblasti etiky

zákazníci
dodavatelé a
partnei
konkurenti

Principy Skupiny
uplatované na našich
trzích
Zákazníci
Spokojenost zákazník a tudí i kontinuita Skupiny závisí na
jednoznan definovanch faktorech: disponibilita,
pedstavivost, inovace, trvalé zvyování kvality a zlepování
sledovatelnosti, a to pedevím v souvislosti s ochranou
zdraví a s bezpeností práce, snaha o udritelné ízení zdroj
a zohlednní sociálních dopad inností Skupiny.
Tyto poadavky pedpokládají oteven dialog zaloen na
pesnch a pravdivch informacích, transparentní postupy ve
Skupin a samozejm dodrování závazk a pravidel
hospodáské soute.
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Zásady v oblasti etiky

Principy Skupiny zákazníci
uplatované na dodavatelé a
našich trzích partnei
konkurenti

Dodavatelé a partnei
Kvalita zboí a slueb, které Skupina SUEZ dodává
svm zákazníkm, závisí rovn na její schopnosti
zajistit si kvalitní sluby od svch dodavatel a partner.
Vbr dodavatel a partner musí bt tedy objektivní a náron.
Skupina si vybírá své dodavatele a partnery na základ jejich
konkurenceschopnosti a profesionality s cílem vybudování vztahu
zaloeného na dve.
Vekeré jednání musí dodrovat zásady kvality definované v
rámci Skupiny. S ohledem na to se na rozhodovacím procesu
musí podílet vechny zainteresované osoby.
Dotení zamstnanci krom toho musí písn dodrovat etické
zásady, zamezit jakémukoliv konfliktu zájm a ídit se pedpisy,
zejména pokud jde o pravidla hospodáské soute.
Zásady kvality jsou vyjádeny také zalenním environmentálních
a sociálních kritérií do vbr dodavatel a partner.

SUEZ vyžaduje od svých obchodních partner,
subdodavatel a dodavatel, kteí tak ješt neuinili,
aby zavedli etické, environmentální a sociální
standardy a rovnž, aby dodržovali postupy, které
jsou v souladu s hodnotami Skupiny SUEZ.
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Zásady v oblasti etiky

zákazníci
dodavatelé a
partnei
konkurenti

Principy Skupiny
uplatované na
našich trzích

Konkurenti
Skupina respektuje pravidla fungování trhu
V tomto ohledu respektuje pravidla hospodáské soute a
pravidla regulovanch trh, chová se loajáln, neoeruje a
nepomlouvá své konkurenty. Rovn chrání své dvrné
informace a vrobní tajemství. Ke shromaování informací v
souvislosti se získáváním zakázek a s uzavíráním smluv
pouívá vhradn estné a legální prostedky.
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Zásady v oblasti etiky

Strun…

Skupina SUEZ povauje za prioritní spokojenost
zákazník a udriteln rozvoj a ídí se pitom
jednoznan definovanmi faktory: kvalita vrobk a
slueb, oteven dialog v duchu spolupráce,
transparentní postupy. dodrováni závazk a pravidel
hospodáské soute.
Tyto poadavky, které musí dodrovat vichni
zamstnanci Skupiny, platí rovn pro partnery,
dodavatele a konkurenty.
V tomto ohledu se od zamstnanc Skupiny
SUEZ vyaduje, aby byli loajální a pi jednáních
se chovali spravedliv a nestrann. Dále se
zamstnanci Skupiny SUEZ musí ujistit, e
partnei, dodavatelé a subdodavatelé dodrují
etické zásady, které jsou v souladu s etickou
chartou Skupiny.
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Principy Skupiny
uplatované na
našich trzích

Zásady v oblasti etiky
komunita
planeta

Principy Skupiny
uplatované vi
okolnímu prostedí
Komunita
Skupina vykonává innosti pro místní samosprávy, a
proto pikládá mimoádnou dleitost podpoe obcí.

Skupina SUEZ
povauje za jeden ze
základních kamen
svch etickch zásad
bezúhonnost.
Odsuzuje vechny
formy korupce a dbá
na to, aby nebyli
diskriminováni
zamstnanci, kteí
jsou odpovdní za
dodrování této
zásady.

Skupina SUEZ provádí také ve spolupráci s místními úady
aktivní politiku v oblasti solidarity se znevhodnnmi
skupinami obyvatel . Sponzoruje a zajiuje patronát nad
iniciativami organizovanmi místními samosprávami a
komunitami. Tyto innosti musí bt upímné, transparentní a
zákonné.
Souástí politiky Skupiny je neposkytovat finanní podporu
politickm aktivitám. V zemích, kde je takové financování
povoleno, me Skupina za uritch okolností o poskytnutí
píspvk uvaovat. V kadém pípad vak musí bt
poskytnuty ástky v omezené vi a musí se jednat o vjimku.
Dále se ve spolupráci s místními partnery Skupina SUEZ snaí
o pochopení a respektování vech kultur.
V této souvislosti Skupina v rámci akcí v terénu, které souvisí s
jejím pedmtem podnikání, prbn udruje dialog a
partnerské vztahy s nevládními organizacemi zabvajícími se
ochranou ivotního prostedí a humanitární problematikou.
Podporuje také zapojení svch zamstnanc do obanské
spolenosti a místních sdruení.
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Zásady v oblasti etiky

Principy Skupiny
uplatované vi komunita
okolnímu prostedí planeta

Planeta
innost skupiny SUEZ je úzce spjata s problematikou
ivotního prostedí, jeho ochrany a udritelného
rozvoje. Politika udritelného rozvoje Skupiny to jasn
vyjaduje a uvádí, e identita a hodnoty skupiny SUEZ
jsou zaloeny na respektování lovka a ivotního
prostedí.
Skupina si je vdoma své odpovdnosti vi souasné i budoucí
generaci, a proto definuje svou strategii a stanoví své cíle v
souladu se zásadami trvale udritelného rozvoje a kruhové
ekonomiky a o dosaench vsledcích poskytuje informace.
Skupina rovn dodruje místní právní a správní pedpisy. Také
naslouchá oekáváním svch zákazník, místních obyvatel,
zamstnanc a v irím mítku vech zainteresovanch osob.
Zabvá se emisemi a dopady své innosti a dbá, aby její cíle v
oblasti ivotního prostedí sdíleli rovn její partnei, dodavatelé
a pípadn i vlastníci zaízení, která provozuje. Skupina pouívá
metody a technologie, které jsou díky optimálnímu a inovanímu
ízení zdroj nejvhodnjí z hlediska podpory udritelného
rozvoje. Podporuje vzkum a inovace s cílem rozvoje know-how
v oblasti kvality a bezpenosti, optovného vyuití a recyklace
materiál, úspory pírodních zdroj a sniování kodlivch vliv
a ochrany biodiverzity.
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Zásady v oblasti etiky

Strun…

Principy Skupiny
uplatované vi
okolnímu prostedí

Jakoto spoleensky odpovdná Skupina se SUEZ
angauje v rámci komunit, v nich psobí. Má etrn
pístup k ivotnímu prostedí a kulturním odlinostem a
vytkla si za svj cíl, e bude chránit zdroje, které mají
zásadní vznam pro rozvoj lidské innosti a pro nai
budoucnost. Oteven informuje o svch aktivitách a
úkolech v této oblasti a podporuje humanitární a
ekologické nevládní organizace.
Skupina odmítá korupci v jakékoliv podob a
usiluje o to, aby se její zamstnanci zapojovali do
dodrování této zásady.
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ízení etiky

Oblast psobnosti
Etické charty
Tento etick kodex platí pro vechny zamstnance a
spolenosti Skupiny.
Za úelem podpory etického chování zamstnanc a
dodrování platnch zákon a pedpis zavedla nae skupina
etickou organizaci. Postupy zavedené pro tuto oblast se
vztahují na celou Skupinu.
• Vchodiska prvního pilíe pedstavuje legislativa, kodex a
hodnoty. O tyto základy se Skupina opírá s jednoznan
stanovenm cílem: postupovat vdy a vude v souladu s
platnmi pedpisy a dodrovat pravidla a principy uvedené v
etické chart.
• Druh pilí je organizaní povahy. Konkrétním projevem je
zízení odpovídajících struktur a postup pro ízení a správu,
zpracování koncepcí, hospodaení a vkaznictví.
• Tetí, a poslední pilí pedstavuji profesní postupy. Jsou to
vekeré provozní nástroje poskytnuté zamstnancm, aby
mohli jednat v souladu s politikou Skupiny SUEZ.
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Etick program
Skupiny SUEZ se
opírá o ti pilíe:
referenní zdroje,
organizaní
struktura a profesní
postupy.

ízení etiky

Oblast psobnosti
etické charty

Etick pístup doprovázejí praktické dokumenty, jejich úkolem
je konkrétn pomáhat zamstnancm pi jejich jednání a
rozhodování. Mimoádn draz kladou na zákony, pravidla a
standardy v oblasti deontologie a etiky, piem se nejedná
pouze o poadavky mezinárodních, federálních, národních a
místních orgán, ale rovn o poadavky profesních
organizací.
Zásady této etické charty musí prosazovat rovn zamstnanci
Skupiny, kteí jsou leny pedstavenstev nebo dozorích rad
spoleností, kde není nae Skupina majoritním vlastníkem.
Zamstnanci skupiny SUEZ musí informovat své partnery,
dodavatele, poskytovatele slueb a subdodavatele o existenci
etické charty skupiny a tento dokument jim poskytovat.
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ízení etiky

Strun…

Etická charta Skupiny SUEZ se vztahuje na
vechny spolenosti Skupiny, zamstnanci
Skupiny ji vak propagují i mimo okruh Skupiny
a seznamují s ní své profesní partnery.
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Oblast psobnosti
etické charty

ízení etiky

Systém ízení
Vichni pracovníci skupiny musí zaleovat etické
zásady skupiny SUEZ do provádní svch inností.
Pro usnadnní situace systém ízení jasn stanoví
odpovdnosti na vech úrovních.
Za dodrování etické charty Skupiny ruí v první ad vkonní
vedoucí pracovníci Skupiny SUEZ.
Za tímto úelem musí mít k dispozici nástroje potebné pro
sledování a zjiování poruování tchto pravidel. Musí rovn
zavést systém pro kontrolu dodrování etickch systém a
jejich shody. Vkonn editel kadé spolenosti jmenuje
Etického manaera (viz. str. 26 a 29) a zajistí, aby ml k
dispozici odpovídající lidské a finanní zdroje a pravomoci
nezbytné k plnní svch úkol.

Vrazné zapojení ídících pracovník
Vichni vedoucí pracovníci, individuáln nebo kolektivn, jsou
povinni kontrolovat dodrování Etické charty Skupiny SUEZ. S
pravidly stanovenmi v tomto dokumentu se musí seznámit
pedevím vichni zamstnanci, kteí systematicky zajiují
kontrolní pravomoc nad chodem podniku nebo ásten
ovlivují jeho politiku. Tito pracovníci, jejich rozhodnutí má
zásadní dopad na oblast etiky, musí mít samozejm píkladné
chování.
To znamená, e pi pidlování odpovdnch funkcí se musí
manaer ujistit, e osoba, která byla do funkce jmenována, má
schopnosti, dovednosti, autoritu a prostedky potebné pro
uplatování etické charty Skupiny.
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ízení etiky

Systém ízení

Vhodná ídicí struktura
Hybnou silou etickch závazk Skupiny SUEZ jsou
podnty vzelé z nejvyí úrovn vedení Skupiny:
pedseda pedstavenstva, generální editel, CODIS
(ídicí vbor) a COMEX (Vkonn vbor), kteí
rozhodli o vybavení Skupiny vhodnmi profesními
postupy.
Na organizaci v oblasti etiky dohlíí pedstavenstvo spolenosti
ve spolupráci s jím jmenovanm Vborem pro etiku a udriteln
rozvoj. Tento vbor dbá zejména o to, aby ve Skupin byly
zavedeny potebné postupy a soubory etickch pravidel.
Cílem Generálního sekretariátu je, aby se etika stala souástí
vize, strategie, ízení a praxe Skupiny SUEZ. Generální
sekretariát zajiuje nezbytné základní materiály a podporuje
jejich zavádní v jednotlivch spolenostech a v jednotlivch
oddleních a úsecích napí aktivitami spolenosti.
Pro dohled nad uplatováním a fungováním systém
potebnch pro ízení etickch rizik ídí Skupina svtovou sí
Etickch manaer, kteí plní své poslání v jednotlivch
spolenostech Skupiny.
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ízení etiky

Systém ízení

Postup informování
Vedoucí pracovníci Skupiny SUEZ ruí za to, e tento
dokument bude rozeslán zamstnancm tak, aby s ním
byli obeznámeni a mohli uplatovat etické zásady
Skupiny ve své kadodenní praxi.
V rámci zajiování
informovanosti o
etickch zásadách
poskytují Etickému
manaerovi Skupiny
souinnost
jednotlivé
specializované
útvary, zejména
Oddlení lidskch
zdroj a
komunikace.

Za tímto úelem vedoucí pracovníci zajistí kolení nebo
informaní akce a poskytnou pomoc a poradenství vem
zamstnancm, kteí se na n obrátí s dotazy, resp. je budou
informovat o problémech v oblasti etiky.
Pokud musí vedoucí pracovníci kontrolovat, zda jsou jejich
zamstnanci informováni o povinnostech v oblasti etiky a
pedpis, tím spí musí dbát na to, aby se zamstnanci v
souladu se svmi povinnostmi také chovali. V pípad poteby
uplatnní sankcí je nutné, aby byly dodreny právní pedpisy a
místní zvyklosti.
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ízení etiky

Strun… Systém ízení

Pokud mají bt zamstnanci Skupiny SUEZ
nositeli etickch zásad, pak vedoucí pracovníci
mají dalí konkrétní povinnosti: pedávat
informace, upozorovat, kolit a kontrolovat.
Spolenost SUEZ vytvoila píslunou organizaní
strukturu, která je hybnou silou prosazování etiky
v praxi a kontroly shody postup s pijatmi
závazky.
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ízení etiky

Etický manažer
Etick manaer má za úkol dbát na dodrování etické
charty v okruhu psobnosti své spolenosti. Jakoto
prostedník pispívá k pedcházení etickch rizik tím, e
podporuje profesní postupy v souladu se závazky
skupiny.
V kadé organizaní jednotce, kde je to odvodnné z hlediska
její velikosti a nezávislosti, jmenuje píslun editel s
pedbnm souhlasem Etického manaery Skupiny, Etického
manaera odpovídajícího za zavádní etickch princip
Skupiny v rámci dané organizaní jednotky. V rámci své funkce
má Etick manaer za úkol pedevím:
• v tsné spolupráci s vedením spolenosti íit a v pípad
poteby vysvtlovat charty, kodexy nebo píruky definující
etické závazky skupiny vem zamstnancm,
• zajiovat nebo kontrolovat zpracování dalí dokumentace
tkající se etiky a vztahující se ke konkrétní lokalit nebo
innosti dané spolenosti,
• dbát na dodrování etickch princip v rámci rozvojovch
strategií a inností spolenosti,
• ídit osvtové a vzdlávací akce a aktivity v oblasti
komunikace,
• zídit a organizovat innost sít etickch zpravodaj v rámci
spolenosti, pokud je to z geografického hlediska nutné pro
zajitní dostatené blízkosti se vemi zamstnanci
spolenosti,
• odpovídat na dotazy zamstnanc a poskytovat jim
poradenství v oblasti etiky,
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ízení etiky

Etický manažer

• ve spolupráci s píslunmi úseky a dostaten nezávislm
zpsobem zpracovávat upozornní tkající se etické oblasti, a
o vznamnch podntech vas informovat Etického manaera
Skupiny,
• monitorovat zavádní organizaních opatení v oblasti etiky a
podávat o nich hláení v rámci v roního Prohláení o
problematice dodrování etickch princip pi uplatování
etické politiky, kterou musí ídící pracovník spolenosti
pedloit Etickému manaerovi Skupiny,
• stanovovat etická rizika ve Skupin.

Odpovdnost Etického manaera
Etití manaei jsou leny vedení organizaní jednotky a/nebo
mají pím pístup k vedení. Kad Etick manaer je povinen
zachovávat naprostou mlenlivost o informacích, s nimi se
seznámil pi plnní svch povinností. Etick manaer dále
nesmí sdlit jméno obvinné osoby, ani jméno osoby, která
poskytla informace, pokud k tomu od tchto osob nedostane
vslovn souhlas.
Povinnost mlenlivosti se ídí právními pedpisy a místními
zvyklostmi. Etití manaei dále pijmou vekerá opatení nutná
k tomu, aby proti informátorm nebyla pijata odvetná opatení.
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Etití manaei jsou
vybíráni na základ
osobnostních rys,
pesnosti, estnosti,
diskrétnosti,
schopnosti udret si
odstup, medianí
schopnosti a
schopnosti
syntetického úsudku.

ízení etiky

Etický manažer

Systém kontroly plnní etickch cíl
Etití manaei poskytují naí Skupin celkov pehled o svch
etickch postupech. Za tímto úelem kad z nich pravideln
informuje ídící vbor nebo Vkonn vbor i pípadn
pedstavenstvo nebo dozorí radu své spolenosti.
Jednotlivé informace sdlované formou vkaznictví jsou vyuity
pro zpracování roní etické zprávy, kterou Etick manaer
skupiny pedkládá generálnímu editeli, ídícímu vboru a
Vboru etiky a udritelného rozvoje v rámci pedstavenstva
spolenosti.
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ízení etiky

Strun… Etický manažer

Etick manaer se podílí na definování zásad a
povinností v oblasti profesní etiky a dbá na jejich
dodrování v rámci spolenosti. Etick manaer
poskytuje souinnost a poradenství vem
zamstnancm, kteí se na nj obrátí s dotazy z
oblasti etiky a díky své úasti v síti etickch
manaer Skupiny se podílí na definování
správnch postup. Zpracovává etickou zprávu
za spolenost, v ní psobí, a podílí se tak na
prevenci rizik v oblasti etiky na úrovni Skupiny a
dbá na pelivé a efektivní eení v pípad
upozornní na poruení etickch zásad.
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ízení etiky

Výkaznictví,
monitorování a audity
V rámci organizaního zajitní problematiky související s
etikou ve spolenostech zavádí Skupina SUEZ postupy
pro uplatování politiky Skupiny v dané oblasti.

Všechny dokumenty
spolenosti SUEZ
související s
problematikou etiky jsou
k dispozici na intranetu
spolenosti a další
potebné informace a
rady k problematice
etiky je možné si vyžádat
mailem na adrese:

Urité postupy byly zavedeny v rámci vkaznictví a auditu. Do
tchto postup patí zejména roní Prohláení o problematice
dodrování etickch princip pi uplatování etické politiky v
jednotlivch spolenostech Skupiny.
Vichni Etití manaei musí kadoron zpracovat za svoji
spolenost Etickou zprávu o situaci v oblasti etiky s popisem
pokroku dosaeného danou spoleností v oblasti organizaního
zajitní etiky, a pi uplatování pravidel a postup Skupiny
SUEZ a s uvedením pípadnch specifickch ustanovení nebo
akcí dané spolenosti.
Tato zpráva je pedkládána nadízené jednotce spolen s
Roním prohláením vkonného editele spolenosti o
dodrování etickch zásad potvrzujícího jeho závazky v oblasti
uplatování etického kodexu v rámci organizaní struktury, za
ni odpovídá.

suez@ethics.com Vechny dokumenty spolenosti SUEZ související s

problematikou etiky jsou k dispozici na intranetu spolenosti a
dalí potebné informace a rady k problematice etiky je moné
si vyádat mailem na adrese:

suez@ethics.com
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ízení etiky

Výkaznictví, monitorování
a audity

Oddlení interní kontroly a auditu fungují v souinnosti s
Oddlením etiky a dodrování pedpis a reagují pozorn na
vechny informace, které by mohly znamenat, e pípadn
dolo k poruení pedpis. Dále pozorn sledují pípadn
vskyt slabch míst v organizaních jednotkách Skupiny. Tato
oddlení informují o svch poznatcích písluné nadízené
struktury. Informují rovn Etického manaera a v pípad
poteby mohou provést revizi uritch ustanovení etického
kodexu.

Strun…
Skupina zavedla postupy pro vkaznictví,
poskytování informací a interní audit, které
jsou plnohodnotnou souástí interní
organizace zamené na dodrování etickch
princip.
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