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Proč Etický kodex máme? 
 
Etický kodex představuje soubor zásad, zejména morálních, které podnik vyznává, kterým věří 
a kterými se řídí. Dodržování zásad vyžadujeme jak uvnitř podniku mezi zaměstnanci, tak i 
navenek vůči obchodním partnerům tak, aby společné dílo vedlo k naplňování mise podniku a 
současně k uspokojování zákaznických potřeb i k udržitelnému a odpovědnému rozvoji vůči 
budoucím generacím. 
Účelem přijetí tohoto etického kodexu je: 

• Vůči Vám – zaměstnancům podniku: 

- nastavit očekávání na Vaše každodenní chování v interakci s kolegy, zákazníky, 

obchodními partnery a dalšími subjekty, s kterými působíme, a vysvětlit Vám Vaše 

práva a povinnosti a současně formulovat i přístup podniku k jednotlivým tématům 

s ohledem na firemní kulturu; 

- pomoci Vám v orientaci ve vztahu k tomu, co je z hlediska podniku správné a co nikoliv; 

- upevnit Váš pocit sounáležitosti spolu navzájem i ve vztahu k podniku. 

• Vůči obchodním partnerům (dodavatelům, odběratelům…): 

- garantovat solidní přístup podniku k plnění všech svých obchodních závazků; 

- vyjádřit ochotu šířit svůj etický přístup mezi ostatními podnikatelskými subjekty. 

• Vůči státu: 

- garantovat řádné plnění svých povinností podle požadavků všech obecně závazných 

právních předpisů; 

- vyjádřit maximální snahu o sladění zájmů podniku se zájmem státu. 

  
 
 
 
 

MISE PODNIKU 
 

„Jsme národní pivovar – odpovědní správci pivovarské moudrosti a 
dovednosti, šíříme slávu  

a radost z poctivého českého piva.“ 
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ČÁST I. CHOVÁNÍ V PODNIKU 
 
Cílem podniku není jen vytvářet žádaný a kvalitní produkt, ale i odpovědně hospodařit 
a vytvářet spravedlivé, zdravé a bezpečné zázemí pro své zaměstnance, kde budou moci 
všichni uplatnit a rozvíjet své profesionální dovednosti a kde bude podporován osobní rozvoj. 
Chceme spolu s Vámi vytvářet kulturu, ve které se budou všichni cítit vítáni. 
 
Rovnost příležitostí  
Podnik vyhlašuje jako jednu z hlavních zásad veškeré své činnosti rovnost všech svých 
zaměstnanců bez ohledu na věk, rodinný stav, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, etnickou 
příslušnost, zdravotní stav, politické, náboženské nebo osobní přesvědčení. Limity vyplývající 
z těchto aspektů lze uplatňovat pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy tam, 
kde specifická povaha výkonu činnosti zaměstnance současně vyžaduje také jeho specifickou 
způsobilost. 
Jakákoliv zjevná nebo skrytá diskriminace zaměstnanců, obtěžování anebo jejich znevažování 
jakéhokoliv druhu, vycházející z výše uvedených aspektů, jsou naprosto nepřípustné a budou 
ze strany podniku adekvátním způsobem postihovány. 

1. Máte právo na rovné zacházení. Vyžadujte jej. 

2. Dozvíte-li se o diskriminaci, obtěžování nebo znevažování zaměstnanců vycházející 

z uvedených aspektů, nahlaste takové podezření nadřízenému nebo přímo Etické 

komisi. 

 

Spravedlivé pracovní podmínky 
Uznáváme lidská práva a dbáme na jejich dodržování. Netolerujeme u nás ani u našich 
obchodních partnerů žádnou formu dětské nebo nucené práce. 
Povolujeme pouze takovou pracovní dobu, mzdy a odměny, které odpovídají příslušným 
právním předpisům. Respektujeme kolektivní smlouvy a snažíme se o dobré vztahy s odbory. 

1. Máte právo na důstojné a čestné zacházení. Na oplátku respektujte důstojnost a práva 

všech jednotlivců, s nimiž přicházíte do styku. 

2. Dozvíte-li se o nespravedlivých pracovních podmínkách v podniku či u dodavatelů, 

nahlaste takové podezření nadřízenému nebo přímo Etické komisi. 

 
Zdraví a bezpečnost 
Základem péče o zdraví a bezpečnost je prevence. Máme zájem na prevenci nehod a zdravém 
a bezpečném pracovním prostředí pro naše zaměstnance, spolupracovníky i veřejnost, která 
s námi přichází do kontaktu, a na jeho neustálém zlepšování. Poskytujeme školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti, spolu s Vámi pečujeme i o proškolení 
zaměstnanců našich dodavatelů, staráme se o náležité vybavení pracovními pomůckami. 

1. Máte právo na bezpečné a zajištěné pracoviště. 

2. I Vy jste osobně odpovědní za napomáhání k zajišťování bezpečného pracovního 

prostředí. 

3. Veškeré nehody na pracovišti i nevhodné pracovní podmínky hlaste svému 

nadřízenému či bezpečnostnímu technikovi. 

4. Bez ohledu na Vaši pozici můžete i Vy přispět k bezpečí na pracovišti tím, že nebudete 

lhostejní k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. 
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Školení a vzdělávání 
Průběžné školení a vzdělávání považujeme za nezbytný předpoklad k tomu, aby v rámci 
podniku plnili své pracovní úkoly na všech pracovních pozicích pouze takoví zaměstnanci, kteří 
jsou řádně informováni o všech svých povinnostech a kteří jsou současně informováni o tom, 
jakým způsobem je mají či mohou plnit. V rámci toho zajišťujeme průběžná školení v souladu 
s požadavky obecně závazných právních předpisů. Současně máme zájem i na tom, aby naši 
zaměstnanci byli v přiměřeném rozsahu podle jejich pozic průběžně vzděláváni i v dalších 
dovednostech, které mají vliv na kvalitu a odbornost jimi vykonávané práce. 

1. Máte právo být průběžně školeni v souladu s požadavky obecně závazných právních 

předpisů a s ohledem na Vaše pracovní umístění. 

2. Školení jste povinni se řádně a aktivně účastnit. 

3. Přijměte odpovědnost sami za sebe a snažte se poučit i od svých obchodních partnerů 

– procesy ověřené praxí lze získat i u nich.  

4. Máte právo na zpětnou vazbu od Vašeho přímého nadřízeného. 

 
Zásady interní komunikace 
Interní komunikace je klíčovým nástrojem užívaným za účelem zefektivnění vzájemné 
spolupráce, urychlení a usnadnění vnitrofiremních činností a k šíření hodnot, vizí, postojů 
a zájmů podniku mezi zaměstnance. Veškeré informace předávané prostřednictvím interní 
komunikace musí být srozumitelné, včasné, konstruktivní a komunikované dle pravidel 
slušného chování. Každý zaměstnanec má právo na přístup k přesným a úplným informacím, 
které jsou z podstaty jeho práce vyžadovány a které jsou pro něj z hlediska bezpečného 
a kvalitního plnění pracovních úkonů nutné. 
Současně máme zájem na tom, aby zaměstnanci byli včas a řádně informováni o širších 
souvislostech své práce a v této souvislosti i o rozvojových plánech a záměrech – pokud nejsou 
důvěrné. 

1. Máte právo na úplné, přesné a včasné informace potřebné k bezpečnému a kvalitnímu 

plnění svých úkolů. 

2. Za kompletní, korektní a včasné předávání informací svým podřízeným odpovídá každý 

vedoucí pracovník. 

3. Dbejte na to, abyste byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní k Vaší práci. 

4. Jednejte s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem 

a komunikačním potřebám. Respektujte jeho osobnost. Veškerá jednání veďte taktně 

a způsobem, který respektuje důstojnost ostatních a zachování jejich dobrého jména. 

5. Uvítáme každou iniciativu, která se bude týkat nových možností zlepšení a zkvalitnění 

interní komunikace. 

 
Ochrana osobních údajů zaměstnanců 
Dbáme na to, aby využití osobních údajů našich zaměstnanců bylo v souladu s příslušnými 
zákony a nařízeními. Osobní informace zaměstnanců chráníme, dbáme na to, aby k nim měly 
přístup pouze osoby, které je potřebují k výkonu svých pracovních povinností, aby tyto osoby 
podnikaly opatření na jejich ochranu a uchovávaly je po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro 
který slouží. 

1. Respektujte soukromí druhých. K jejich osobním údajům přistupujte jen, pokud jste 

k tomu oprávněni a pouze v rozsahu nutném pro výkon svých pracovních povinností. 
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2. Máte-li k osobním údajům přístup, jste povinni je chránit a nesmíte je sdělovat 

neoprávněným osobám. Podrobnosti k nakládání s osobními údaji naleznete v opatření 

19-6 Postupy pro realizaci ochrany GDPR. 

3. Podrobnosti k ochraně osobních údajů zaměstnanců najdete na podnikovém Intranetu.  

 
 
 
Důvěrné informace 
Je důležité chránit naše obchodní informace, procesy nebo zjištění, tzv. důvěrné informace, za 
účelem udržení konkurenceschopnosti a důvěry našich obchodních partnerů. Mezi důvěrné 
informace patří zejména obchodní tajemství, know-how a ostatní informace, zejména 
obchodní plány, finanční výkazy, zákaznické informace, detaily projektů, informace o cenách, 
projektech, které realizujeme, osobní složky zaměstnanců, interní šetření, finanční a účetní 
údaje, obchodní záležitosti a metody. 

1. Respektujte ochranu důvěrných informací. Přistupujte k nim pouze s patřičným 

povolením v souladu s náplní Vaší pracovní činnosti. Podrobnosti o informacích 

tvořících obchodní tajemství podniku naleznete v příloze Pracovního řádu. 

2. Chraňte důvěrné informace před ztrátou, krádeží.  

3. Obdržíte-li omylem důvěrnou informaci, kontaktujte jejího odesílatele a informujte o 

situaci svého přímého nadřízeného a domluvit s ním další postup. Informaci, která Vám 

nepatří, dále nepoužívejte ani nepředávejte dalším osobám. 
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ČÁST II. CHOVÁNÍ NA TRHU 
 
Ve vztahu ke svým obchodním partnerům se řídíme při své činnosti vždy zásadami dobrých 
mravů a své obchodní vztahy budujeme pouze na řádně zpracovaných smluvních základech 
odpovídajících všem požadavkům obecně závazných právních předpisů. Máme zájem pouze na 
seriózním a legitimním podnikání. Nechceme navazovat nebo udržovat obchodní vztahy se 
subjekty, u nichž nemáme záruku korektního a etického přístupu k plnění vzájemných 
smluvních obchodních závazků. 
Ve vztahu ke spotřebiteli jako výrobce alkoholických nápojů aktivně propagujeme 
a podporujeme jejich odpovědnou konzumaci a respektujeme zásady odpovědné reklamy. 
 
Chování v obchodním styku 
Při obchodním styku s obchodními partnery klademe důraz na vzájemnou úctu a uctívání 
stejných morálních hodnot. Jen taková spojení dávají vzniknout obchodním vztahům 
založených na něčem víc, než je pouhý zákonný nebo obchodní rámec, a to na důvěře a víře 
v to, co děláme. 

1. Při navazování obchodních vztahů si vhodnými způsoby zjistěte informace o svých 

předpokládaných obchodních partnerech, abyste snížili riziko uzavření nevhodného 

obchodního vztahu se subjektem, u kterého nemáte záruku korektního a etického 

přístupu k plnění vzájemných smluvních obchodních závazků.  

2. Při jednání s obchodními partnery si počínejte čestně a férově. Chovejte se k nim 

profesionálně a s úctou. 

3. Snažte se předvídat potřeby zákazníků, aktivně jim naslouchejte a dbejte na to, abyste 

jejich potřebám a očekáváním rozuměli. 

 
Kvalita 
Reprezentujeme kvalitní výrobek a kvalitní práce, které nabízíme našim zákazníkům 
a konečnému spotřebiteli. A kvalita je i to, co očekáváme od našich dodavatelů, protože se 
jejich dodávky podílí na podobě a kvalitě finálního produktu. Nebojíme se požadovat to 
nejlepší, protože máme závazky vůči našim zákazníkům a spotřebitelům. Stejně tak se my 
soustředíme na neustálé zlepšování našich činností. 

1. Svou práci se snažte odvádět ve vynikající kvalitě. 

2. Hlaste svému nadřízenému nedostatky, které nebyly včas odstraněny.  

3. Nebojte se chyb. Poučte se z nich, ale neopakujte je. 

4. Vybírejte si takové obchodní partnery, kteří jsou schopni a ochotni se zaručit za kvalitu 

svých produktů či služeb. Výběr dobrých obchodních partnerů je vaší odpovědností 

vůči podniku. 

 
Sponzoring 
Sponzoringem je podnikem poskytnuté plnění, za které je partnerem poskytnuta odpovídající 
vizibilita loga či jiných brandových prvků. Cílem sponzoringu je díky propojení s vybraným 
partnerem nebo akcí zviditelnit podnik a jeho produkty na trhu. Chceme vybírat takové 
sponzorské aktivity, které jsou spojené s našimi hodnotami a naší misí. 

1. Sponzorované aktivity vybírejte pečlivě tak, aby byly v souladu s našimi hodnotami, 

misí a marketingovou strategií a partner vyznával podobné hodnoty. 

2. Sponzoring není úplatek nebo motivační bonus, proto jej tak nesmíte nabízet. 
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3. Nesmíte podporovat aktivity mající politický podtext. 

 

Ochrana informací 
Interní informace jsou důležitým aktivem podniku, mohou být i obchodním tajemstvím, jehož 
prozrazením by jiná osoba získala nad podnikem nebo vůči němu neoprávněnou výhodu. 
Proto máme zájem na ochraně takových informací. 

1. Interní informace jste povinni chránit před jejich vyzrazením. Předat je můžete pouze 

osobám, které mají zákonné právo je znát, nebo pokud jsou nezbytné pro uskutečnění 

obchodního vztahu za předpokladu uzavření předchozí dohody o mlčenlivosti. 

2. Interní informace nesmíte využít ve prospěch svůj či třetích osob. 

3. V případě, že máte pochybnosti o tom, zda poskytnout informace, které od vás 

požaduje další osoba, informujte svého nadřízeného. 

 
Ochrana osobních údajů 
Chápeme, že osobní údaj je identifikátorem fyzické osoby. Proto máme v podniku nastavena 
pravidla pro jeho ochranu, která jsou kontrolována a updatována. 

1. Požadovat a zpracovávat osobní údaje smíte pouze na základě oprávnění a pouze 

v rozsahu nezbytném pro výkon svých pracovních povinností.  

2. Pokud informace v souladu s předchozím bodem zpracováváte, pak jste povinni je 

chránit a nesdělovat je osobám, které neprokáží oprávnění s takovými údaji nakládat 

(např. na základě interních předpisů, pokynů, na základě zákona, smlouvy). 

3. Informujte již při první komunikaci partnery o našich zásadách ochrany osobních údajů, 

které jsou umístěny na https://www.budejovickybudvar.cz/ochrana-osobnich-udaju  

4. Podrobné požadavky k ochraně a zpracování osobních údajů jsou popsány v opatření 

19-6 Postupy pro realizaci ochrany GDPR. 

 
Střet zájmů, podvody 
Střet zájmů nastává v případě, že se naše osobní zájmy dostanou do rozporu s našimi závazky 
zaměstnance podniku, např. personální propojení s obchodním partnerem, podnikání ve 
stejném nebo podobném předmětu podnikání. Střet zájmů podnik negativně ovlivňuje 
a oslabuje jeho důvěryhodnost v obchodních vztazích i před spotřebiteli. 

1. Rozhodujte ve věcech podniku bez ohledu na svůj osobní prospěch. 

2. Vyhýbejte se situacím, ve kterých vzniká střet zájmů. 

3. Pokud došlo, nebo může dojít, ke střetu zájmů, nebojte se ozvat, a bezodkladně toto 

nahlaste svému nadřízenému nebo podejte oznámení přes důvěrný vnitřní oznamovací 

systém dle části V. tohoto etického kodexu. 

 
Podvodem je takové jednání, kterým někdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti nebo 
někoho jiného uvede v omyl za účelem získání neoprávněného prospěchu. Proto je důležité 
jednat čestně.  

1. Nárokujte proplacení jen těch nákladů, které jste oprávněni nárokovat a které byly 

skutečně vynaloženy v rámci plnění vašich pracovních povinností pro podnik.  

2. Odpovídáte za to, že doklady, které spravujete v rámci svých kompetencí, jsou přesné, 

kompletní a nejsou zavádějící.  

3. Našim zákazníkům a partnerům smíte vystavovat pouze legální faktury.   

https://www.budejovickybudvar.cz/ochrana-osobnich-udaju
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4. Mějte pořádek ve svých dokladech. 

5. Pokud máte podezření na podvod, nebojte se ozvat, a bezodkladně podejte oznámení 

přes důvěrný vnitřní oznamovací systém dle části V. tohoto etického kodexu. 

 
Dary 
Chápeme, že poskytování a přijímání darů je součástí podnikatelského prostředí a patří 
k obchodní zdvořilosti. Je to přirozený projev zájmu o vzájemně dobré obchodní vztahy a je to 
také obvyklá forma propagace podniku jako takového i jeho výrobků. Na druhou stranu ale 
poskytování nebo přijímání darů může být problematické v případě, že svým obsahem 
a hodnotou nekoresponduje s událostí, k níž se vztahuje, nebo s ní nekoresponduje časově. 
Posledním uvedeným případem se rozumí situace, kdy poskytování či přijímání daru předchází 
události, o jejíž konkrétní podobě se teprve vede vzájemné jednání. Hranice mezi obchodní 
zvyklostí a postižitelným korupčním jednáním může být někdy velice tenká a může také 
podléhat různému výkladu. Za situace, kdy pro související trestné činy může být trestně stíhán 
a odsouzen celý náš podnik, je třeba dbát zvýšené opatrnosti nás všech.  
Proto hodláme v dobré víře, ale pouze ve zcela přiměřené a všem okolnostem obvyklé míře, 
i nadále prostřednictvím svých zaměstnanců poskytovat nebo přijímat dary, např. formou 
účasti na různých společenských akcích. 

1. Jste povinni vždy odmítnout dary s výjimkou darů podle bodu 2 tohoto článku a 

veškeré finanční prostředky v jakékoliv výši a měně. Stejná pravidla platí i pro nabízení 

darů. 

2. Dary a jiné předměty, které jsou součástí společenského bontonu (např. reklamní a  

propagační předměty, květiny, knihy a jiné tištěné dokumenty, účast na společenských 

akcích pořádaných obchodním partnerem), jsou mu úměrné svým účelem i hodnotou 

a jsou poskytovány v rámci oficiálního pracovního jednání (a nikoliv zejména před 

událostí, o jejíž podobě se teprve vzájemně jedná), nejsou považovány za úplatek. Při 

pochybnostech o charakteru a ceně takového daru informujte přímého nadřízeného. 

3. Pokud hodnota daru nebo jiného předmětu dle předchozího odstavce tohoto článku (a  

to včetně drobných opakovaných darů nebo jiných předmětů od téhož dárce nebo 

v téže záležitosti v blízké časové souvislosti) přesahuje svou celkovou hodnotou částku 

2000,- Kč, jste povinni o přijetí takového daru nebo předmětu (dále společně jen „dar“) 

vyhotovit záznam. V záznamu uvedete jméno, popřípadě jména, a příjmení 

dárce/dárců, popis daru, důvod obdarování a datum obdarování. Vzor záznamu o 

přijetí daru je uveden v příloze č. 1. Podepsaný záznam doručte na sekretariát ŘP, kde 

budou záznamy uchovávány, spravovány a průběžně kontrolovány. 

4. Vedení podniku vhodným způsobem řídí všechny jeho marketingové aktivity a stanoví 

pravidla a způsoby jeho podpor na různých úrovních své organizační struktury. Tato 

pravidla jsou pro všechny závazná a podnik vedoucí pracovníci odpovídají za to, že 

s nimi budou seznámeni všichni zaměstnanci, jejichž činnosti směrem navenek se tato 

pravidla mohou týkat.  

5. Poskytování nebo přijímání darů, které je v rozporu s výše uvedenými pravidly, je 

zakázáno.  

Úpravu v souvislosti s korupčním jednáním najdete níže v části III., oddíl Korupce a úplatky. 
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ČÁST III. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 
 
Uvědomujeme si, že naše práce působí nejen na zákazníky, ale i na společnost. Chápeme, že 
v závislosti na míře naší prosperity – ale nejen výhradně na ní – od nás okolí právem očekává 
odpovědný přístup v několika oblastech. Proto aktivně hledáme způsoby, jak prospívat i 
společnosti, neboť nám záleží na tom, kde žijeme a kde budou žít naše děti. Na budoucnosti 
nám záleží. 
 
Životní prostředí 
Jsme si vědomi, že odpovědnost v environmentální oblasti znamená šetrný přístup podniku k 
životnímu prostředí, k využívání přírodních zdrojů v jakékoliv jejich formě a odpovědnost 
v odpadovém hospodářství. Věříme, že každý, včetně Vás, může podstatnou měrou přispět 
k udržitelné rovnováze. 
Proto uvítáme jakékoliv relevantní náměty, které mohou přispět k posílení této odpovědnosti 
a zkvalitnění jejího obsahu i upozornění na jakékoliv jednání, chování či děje, které znamenají 
ohrožení principu této odpovědnosti. 

1. Aktivně vyhledávejte příležitosti, jak snížit ekologické dopady Vaší každodenní práce. 

Patří sem produkce odpadu, oxidu uhličitého, spotřeba energie, vody, materiálů 

a dalších zdrojů.  

2. Dodržujte požadavky na používání, skladování, označování a likvidaci chemikálií 

a nebezpečných látek a seznamte se s postupy v případě havárií. 

 
Praní špinavých peněz 
Praní špinavých peněz, jinak též legalizace výnosů z trestné činnosti, je jednání, které sleduje 
zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté 
legálně. Nemusí se vždy jednat pouze o zločinecké organizace, peníze mohou prát i ostatní 
občané, např. z důvodu vyhnutí se daním, uplácení, snížení dividend akcionářům. 

1. Věnujte pozornost výběru obchodních partnerů a následně pak nepravidelnostem 

v převodu peněz. Opatrnost je na místě zejména v případech, kdy: 

- má se platit nebo přijmout platbu od někoho, kdo není stranou obchodního vztahu, 

- žádosti o platby na účty neuvedené ve smlouvě nebo na offshoreové účty nebo na účty 

v zemích mimo naše trhy, 

- žádosti o platby v hotovosti, 

- žádosti o rozdělení plateb na několik menších částek, 

- existuje pochybnost o původu prostředků použitých v transakci. 

2. Důvodné podezření na praní špinavých peněz bezodkladně oznamujte přes důvěrný 

vnitřní oznamovací systém dle části V. tohoto etického kodexu nebo o něm neprodleně 

informujte pracovníka Oddělení bezpečnosti a interního auditu, aby bylo možné 

uvědomit příslušné úřady v souladu s právními předpisy. 

 

Regionální rozvoj  
Máme zájem pozitivně působit ve svém regionu, svými aktivitami, případně jejich podporou 
rozvíjet pivní kulturu, otevírat společenské debaty o pivovarnictví jako tradičním řemeslu 
a oboru, který je pro Českou republiku tak typický. Chceme být součástí nejen kulturních 
a společenských, ale i smysluplných charitativních akcí především na „domácí“ půdě, 
tedy zejména v Českých Budějovicích, kde můžeme přispět k rozvoji společenského života. 
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1. Uvítáme, pokud se dobrovolně zapojíte do charitativních či komunitních projektů 

podniku. 

2. Pokud byste se chtěli zapojit jménem podniku do projektů třetích osob, vyžádejte si 

dopředu souhlas nadřízeného. Pochopte, že některá podpora by mohla být v rozporu 

se strategií a pravidly podniku nebo by mohla být chápána jako úplatek. 

3. Vaše osobní aktivity činěné pod Vaším jménem nejsou omezeny.  

4. Dary může podnik poskytovat výhradně v souladu s usnesením vlády č. 334/1999 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou marketingovou strategií. 

Politika  
Zakladatelem BBNP je Ministerstvo zemědělství ČR. Podnik jako státní subjekt se distancuje od 
politiky a neposkytuje podporu politickým stranám ani politicky činným osobám. Podporou se 
rozumí podpora finanční i nefinanční. Nefinanční podporou pak může být např. poskytování 
služeb, výrobků nebo práce zaměstnanců. Za podporu se nepovažuje běžný obchodní styk 
probíhající za obvyklých podmínek, např. pronajmutí salonku v restauraci podniku za běžnou 
cenu v rámci předmětu podnikání. 

1. Neslibujte jménem podniku podporu politickým stranám, politickým organizacím, 

kandidátům či dalším politicky činným osobám. 

2. Máte právo podporovat a přispívat politickým subjektům z vlastních zdrojů. 

Takové výdaje však nelze uplatnit vůči podniku. 

3. Máte právo se zapojit do politiky vlastní osobou. Myslete však na to, že ochrana 

a důvěrnost informací platí i v tomto případě. 

 
Korupce a úplatky 
Korupce je zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu. Patří do ní podplácení, 
úplatky, vydírání, zastrašování, neoprávněné příjmy či výhody a jejich vyžadování, 
klientelismus, střet zájmů, podvody, protekce, zpronevěra. Korupce je společensky nežádoucí 
jev, proti kterému bojujeme. Situacím, které by mohly vypadat jako korupce, se vyhýbáme. 
Korupce a úplatky jsou v podniku nepřípustné! 

1. Nesmíte přijímat žádné pozornosti, dary, úsluhy ani žádná jiná zvýhodnění, která by 

mohla ovlivnit Vaše rozhodování, narušit Váš profesionální přístup nebo které by bylo 

možno považovat za odměnu za práci, která je součástí Vaší pracovní náplně.  

2. Nikdy se nesnažte nepatřičně ovlivnit nebo uplatit třetí osobu sám, ani nedovolte 

jinému, aby tak činil za Vás.  

3. Přímo ani nepřímo se za žádných okolností nezapojujte do žádné činnosti, která by 

mohla být vykládána jako požadování či přijímání výhod za účelem vlastního prospěchu 

či obohacení. 

4. Jakékoliv korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se dozvíte 

hodnověrným způsobem, jste povinni bezodkladně oznámit svému přímému 

nadřízenému nebo orgánu činnému v trestném řízení, přičemž lze pro oznámení 

rovněž využít důvěrný vnitřní oznamovací systém dle části V. tohoto etického kodexu. 

Jste taktéž povinni bezodkladně oznámit svému přímému nadřízenému nebo přes 

důvěrný vnitřní oznamovací systém dle části V. tohoto etického kodexu nabídnutí či 

získání neoprávněné výhody. 

5. Předpokládáte-li jednání s rizikem korupce nebo podvodu, veďte je za přítomnosti 

minimálně jednoho svého spolupracovníka. O takovém jednání vyhotovte záznam, 
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v němž uvedete jméno, a příjmení osob, s nimiž jste jednal, jméno a příjmení dalších 

osob, které byly jednání přítomny, popis a účel jednání a důvod, pro který 

předpokládáte riziko korupce nebo podvodu. Tento záznam předejte svému přímému 

nadřízenému nebo příslušné osobě (dále jen „Příslušná osoba“) přes důvěrný vnitřní 

oznamovací systém dle části V. tohoto etického kodexu, kteří záznam dále posoudí ve 

světle skutkových okolností a platných a účinných právních předpisů. Zjistí-li přímý 

nadřízený, že jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, předá podklady 

oddělení bezpečnosti a interního auditu.  

6. Způsob boje podniku proti korupci je blíže popsán v Interním protikorupčním 

programu dostupném v sekci Interní protikorupční program (budejovickybudvar.cz). 

Externí komunikace 
Externí komunikace vytváří mediální obraz podniku. Je důležitou součástí marketingových 
aktivit a propagace značky. Pod pojem externí komunikace patří veškerá komunikace podniku 
navenek, tedy komunikace zaměřená na zákazníky, včetně potenciálních, na dodavatele, 
partnery, budoucí spolupracovníky a jiné zainteresované skupiny. Podnik komunikuje 
otevřeně, čestně a profesionálně. 

1. Jednat za podnik navenek mohou jen pověřené osoby a případně ty, u nichž to plyne 

z jejich pracovní náplně. U ostatních je třeba vždy souhlasu nadřízeného. 

2. Při externí komunikaci poskytujte přesné a relevantní informace. 

3. Komunikujte profesionálně a srozumitelně. Pamatujte, že způsobem Vaší komunikace 

ovlivňujete vytváření obrazu o podniku. To, čím podnik je, si třetí strana spojí i s Vaší 

komunikací.  

4. S médii za podnik komunikují pouze pověřené osoby. Pokud jste tázáni a nejste 

pověřenou osobou, odkažte na Manažera komunikace manažera PR and Social Media. 

5. I v běžné komunikaci se svým okolím nepředávejte žádné informace, které jsou svou 

povahou neveřejné, nejsou svým charakterem, označením ani obsahem určeny 

k dalšímu šíření mimo okruh zaměstnanců podniku a jejichž nevhodné šíření by mohlo 

znamenat ohrožení činnosti nebo rozvojových záměrů podniku. 

6. Ohlaste neprodleně veškeré informace, které jsou svým obsahem negativní ve vztahu 

k podniku, jeho činnosti, produktů nebo jeho představitelům či zaměstnancům. 

Účelem je včas reagovat na nepodložené informace i včas zjednat nápravu v případě, 

že takové negativní informace mají reálný základ. 

 

https://www.budejovickybudvar.cz/interni-protikorupcni-program
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ČÁST IV. ETICKÁ KOMISE 
 
Zřizuje se Etická komise (dále jen „Komise“) jako poradní orgán ředitele podniku. Komise má 
v podniku své nezastupitelné místo. Je to orgán hodnotící etickou stránku chování podniku 
a jeho zaměstnanců. 
 

Komise: 

- je informována o porušeních etického kodexu podniku v rámci oznámení podaných 

oznamovateli skrze důvěrný vnitřní oznamovací systém podniku; 

- je seznámena Příslušnou osobou s oznámeními protiprávních a/nebo neetických 

jednání podaných skrze důvěrný vnitřní oznamovací systém podniku; 

- poskytuje maximální součinnost Příslušné osobě a komunikuje Příslušné osobě své 

stanovisko při přípravě preventivních/nápravných opatření navazujících 

na vyšetřovaná protiprávní a/nebo neetická jednání; 

- vyhodnocuje dodržování etického kodexu BBNP zaměstnanci; a 

- navrhuje další postup a komunikuje s oznamovatelem v případě prokázání spáchání 

nepřípustného neetického jednání, které není protiprávním jednáním. 

 

Komise má 3 členy (předsedu a 2 další členy) jmenované v souladu se Statutem a jednacím 

řádem Etické komise z řad zaměstnanců podniku. 

 

Komise jedná v souladu se Statutem a jednacím řádem Etické komise. 

 

Komise si v rámci vyšetřování neetického jednání vždy ve spolupráci s Příslušnou osobou 

vyžádá vyjádření dotčeného zaměstnance, obchodního partnera a další osoby, které mají 

vážné podezření na neetické jednání. Je-li dotčeným zaměstnancem člen Komise, neúčastní se 

projednávání své věci s výjimkou vyjádření. 

 

Členové Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvědí při výkonu své funkce. 

 

Předseda Komise zajistí zabezpečení podkladů pro jednání Komise i dalších informací týkajících 

se případů projednávaných Komisí tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

 

Složení Etické komise je uvedeno na Intranetu podniku a na webové stránce podniku, včetně 

potřebných kontaktů. 
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ČÁST V. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – JAK OZNÁMIT PODEZŘENÍ NA 
NEETICKÉ JEDNÁNÍ? 
 

Jedním z cílů etického kodexu je podpořit zaměstnance, obchodní partnery a další 

kvalifikované oznamovatele dle podnikové směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen 

„Směrnice o ochraně oznamovatelů“), kteří mají vážné podezření na neetické jednání, aby 

toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany 

podniku nebo některých jeho zaměstnanců.  

 

Bezodkladná reakce při podezření na neetické jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho 

úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku neetického jednání je pak zásadní pro 

posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu neetických jednání 

a minimalizuje ztráty způsobené neetickým jednáním. 

 

Podnik důrazně doporučuje, aby každý oznamovatel neetického jednání, pokud má podezření 

nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle etického kodexu a podnikové 

Směrnice o ochraně oznamovatelů.  

 

Podnik bere všechna oznámení neetického jednání vážně. Pokud budou oznámení učiněna 

v souladu s etickým kodexem a Směrnicí o ochraně oznamovatelů, identita oznamovatele 

zůstane nezveřejněna (ledaže toto vyžadují nebo povolují právní předpisy) a oznamovatel je 

zároveň chráněn před odvetnými opatřeními. 

 

Oznámení na neetické jednání v rámci vnitřního oznamovacího systému podniku přijímá, 

posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná osoba, která je organizačně i funkčně 

nezávislá na podniku. Oznámení může být učiněno oznamovatelem prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému podniku následujícími způsoby: 

 

Kontaktní údaje 

Online oznámení 

 

 

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro 

oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google 

Chrome): 

https://bbudvar.whistlelink.com/  

Telefonní linka +420 226 288 366 (český jazyk) 

+420 226 288 367 (anglický jazyk) 

 

Osobní oznámení Sjednejte si schůzku u příslušné osoby:  

• Mgr. Magda Kohoutková: tel: +420724216800; e-mail: 

mkprislusnaosoba@fairdata.cz 

• Mgr. Ing. Jana Duchková: tel.: +420608275474; e-

https://bbudvar.whistlelink.com/
mailto:mkprislusnaosoba@fairdata.cz
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mail: jdprislusnaosoba@fairdata.cz 

 

Webová platforma Whistlelink je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení na neetické 

jednání učinit, neboť: 

- umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát; 

- Oznámení skrze webovou platformu přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje 

Příslušná osoba, která je organizačně i funkčně nezávislá na podniku; 

- je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce; 

- je přístupná odkudkoli a z jakéhokoli zařízení; 

- umožňuje následnou komunikaci mezi podnikem a Oznamovatelem prostřednictvím 

Příslušné osoby (včetně zasílání dokumentů), a to i když Oznamovatel zůstal anonymní, 

což Oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a 

- obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení 

i následné komunikaci postupovat – při odeslání formuláře je potřeba si poznamenat 

a bezpečně uložit číslo případu a ověřovací kód, protože s jejich pomocí se 

Oznamovatel bude moci přihlásit do webové platformy a sledovat vývoj případu, 

případně k případu poskytnout dodatečné informace; pokud si číslo případu a 

ověřovací kód Oznamovatel neuloží, k oznámení nebude mít přístup a bude muset 

podat nové oznámení, pokud bude chtít případ dále sledovat. 

 

Oznamovatel může požádat Příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Pro zajištění 
podání osobního oznámení slouží rovněž dedikovaná telefonní linka. Při využití telefonní linky 
bude Oznamovatel informován a instruován, jak bude dále postupováno a jaké kroky budou 
činěny. Hovor na telefonní linku může být nahráván a monitorován. Přístup k záznamům 
z telefonní linky má pouze Příslušná osoba. Ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z GDPR při 
zpracování osobních údajů obsažených v záznamech z telefonní linky je podnik v postavení 
správce osobních údajů. 
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ČÁST VI. ZÁVĚR 
 

1. Jsme si vědomi, že etika je víc než právo, a proto k prosazování a vymáhání obsahu 

určitých etických principů nemusejí prostředky práva vždy stačit. Obsah tohoto 

etického kodexu ovšem do značné míry pouze upřesňuje a vysvětluje rozsah a obsah 

zákonných povinností zaměstnanců podniku, jak vyplývá z obecně závazných právních 

norem. Obsah těchto norem právem vynutitelný je, zejména prostředky práva 

pracovního, v krajním případě prostředky práva trestního. 

2. Pokud tento etický kodex obsahuje něco navíc, je to v souladu se zájmy a smýšlením 

podniku stejně jako v souladu s kolektivními zájmy zaměstnanců. Vnější situace stále 

více vyžaduje schopnost podniku řídit rizika, s nimiž se může setkat a jejichž míra se 

podstatně zvýšila v souvislosti s možností trestního postihu právnických osob. Některé 

druhy trestů mohou znamenat i ukončení činnosti podniku, což by současně 

znamenalo ztrátu zaměstnání pro všechny zaměstnance. 

3. Každý vedoucí pracovník odpovídá za to, že s tímto etickým kodexem budou 

prokazatelně seznámeni všichni jeho podřízení zaměstnanci, včetně nově příchozích. 

Toto seznámení všichni stvrdí svým datovaným podpisem. Každý vedoucí pracovník 

odpovídá za to, že etický kodex dokáže vhodným způsobem interpretovat a jde svým 

vlastním chováním příkladem. V případě nejasností se v této věci napřed obrátí na 

právní oddělení. 

4. Uvítáme jakýkoliv relevantní návrh kteréhokoliv zaměstnance na změnu nebo doplnění 

obsahu tohoto kodexu, který povede k jeho efektivnějšímu působení. 

5. Předpokladem skutečné účinnosti etického kodexu však není jeho obsah ani vyhlášení, 

ale jeho praktická aplikace v každodenním životě podniku na všech úrovních jeho 

organizační struktury, což musí být naším společným úkolem. 

 
Děkuji Vám, že jste součástí podniku, respektujete a naplňujete jeho poslání, tento 
etický kodex a podílíte se na vzniku našich skvělých výrobků! 

 
Mgr. Petr Dvořák 
Ředitel podniku 

 

 

Přílohy 
 

Příloha 1 – Záznam o přijetí daru 
 

 

 

  

  

 


