ETICKÝ KODEX

Etický kodex je vodítkem pro každodenní chování všech zaměstnanců společnosti Veolia na všech
úrovních a ve všech zemích. Dělat dobře svou práci znamená jednat profesionálně, chovat se s úctou
k zákazníkům a plnit své pracovní povinnosti.

„Tento dokument je vodítkem pro každodenní chování všech zaměstnanců skupiny Veolia.“
Antoine Frérot
předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia
Společnost Veolia působí v oblasti vodárenství, odpadového hospodářství a energetiky, což jsou z hlediska
dalšího rozvoje velmi náročné obory. Podnikání skupiny Veolia je zaměřené na služby pro životní
prostředí. Veolia se podílí na ochraně životního prostředí a hospodářském rozvoji, usiluje o udržitelný
rozvoj při hospodárném nakládání s přírodními zdroji, účastní se boje proti změně klimatu a znečišťování životního prostředí, usiluje o zachování biodiverzity a o zlepšování zdraví a kvality života obyvatelstva.
Jako francouzská skupina s celosvětovou působností si je Veolia vědoma své odpovědnosti, a proto
přikládá velký význam hodnotám a pravidlům chování. Tyto hodnoty a pravidla prosazuje jak mezi svými
zaměstnanci, tak i navenek ve vztahu k ostaním zainteresovaným skupinám: zaměstnancům,
zákazníkům, uživatelům poskytovaných služeb, obyvatelům, místním samosprávám, nevládním
organizacím atd., především pak ke svým zákazníkům, dodavatelům a obyvatelům zemí, kde působí.
Postupy popisované v Etickém kodexu mají zajistit dodržování:
- fi
 remních hodnot a pravidel chování skupiny Veolia;
-m
 ezinárodních iniciativ, k nimž se skupina připojila: (Global Compact v rámci OSN, mezinárodní
legislativy týkající se lidských práv, a směrnic OECD) - národní legislativy jednotlivých zemí, kde skupina
působí.
Naše hodnoty
Základní hodnoty skupiny Veolia tvoří základ,
na kterém je postavena ekonomická, sociální
a environmentální výkonnost celé skupiny. Jsou
jimi: odpovědnost, solidarita, respekt, inovace
a orientace na zákazníka.
„Dodržování zákonů a vnitřních předpisů skupiny.“
Naše pravidla chování
Veolia přijala pravidla, která platí pro všechny
zaměstnance při plnění jejich povinností na všech
úrovních řízení skupiny:
• dodržování právních předpisů;
• boj proti korupci;
• předcházení střetu zájmů;
• etika v oblasti financí a účetnictví;
• mlčenlivost;
• bezpečnost.
„Dodržování předpisů je zcela zásadním
požadavkem.“

Naše opatření a postupy
Skupinu Veolia reprezentují regionální společnosti,
které respektují a dodržují hodnoty a pravidla
chování uvedená v průvodci ve vztahu ke všem
partnerům.
Naše organizace
K uplatňování svých hodnot a pravidel chování
vytvořila skupina vhodnou organizační strukturu
a vnitřní postupy. Tato struktura a postupy odrážejí
jednotlivé oblasti obsažené v Etickém kodexu
a jsou předmětem interní komunikace a vzdělávacích akcí, jakož i právního a finančního dohledu
a kontrolních pravidel:
• síť „etických korespondentů“;
• etický výbor;
• nezávislý hodnotící výbor;
• oznamovací právo zaměstnanců skupiny.
„Etické zásady skupiny naplňujeme lokálně.“

Více informací naleznete v příručce Etický kodex skupiny Veolia.

