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NAŠE PODNIKÁNÍ STOJÍ
NA DŮVĚŘE
Založení společnosti Saab v roce 1937 bylo
výsledkem rozhodnutí švédské vlády začít
rozvíjet obranné možnosti země. Zpočátku se
firma zabývala výhradně leteckým průmyslem
a jejím jediným zákazníkem bylo švédské
vojenské letectvo. Od těch dob nastalo mnoho
změn – dnes Saab působí jako veřejná akciová
společnost na poli obrany a bezpečnosti a má
pracoviště i zákazníky na celém světě.
Všechny oblasti podnikání společnosti Saab
mají společnou jednu věc: jsou založeny na
důvěře.
Všechny zainteresované strany spoléhají na
společnost Saab jako na dlouhodobého
partnera. K udržení této důvěry je nutné zajistit
odpovědný a udržitelný chod firmy. Proto se na
programu představenstva s železnou
pravidelností ocitají témata jako odpovědná
společnost a udržitelnost.

činnosti řídit. Vycházejí z všeobecně platných
hodnot, jako je poctivost, transparentnost
a odpovědnost.
Dodržování těchto zásad nám pomůže zajistit,
aby se chod společnosti Saab nesl v duchu
přísné obchodní etiky a úcty k druhým
a zároveň umožňoval udržitelný rozvoj.
Kodex chování byl schválen představenstvem
a my všichni máme povinnost jej dodržovat.
Právě tak se buduje důvěra, která je základem
našeho podnikání.

.
Marcus Wallenberg
předseda představenstva, Saab AB

Tento Kodex chování zachycuje zásady, jimiž
by se měla společnost Saab při své obchodní
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ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST
SAAB – CO TO VLASTNĚ
ZNAMENÁ?
V dnešním globálním prostředí hrají firmy
důležitou roli v procesu budování udržitelnosti
a podpory etického jednání v obchodních
záležitostech. Společnost Saab tyto snahy
upřímně vítá a je aktivním členem
mezinárodních sdružení na podporu tohoto
vývoje.
Být odpovědnou společností znamená pro
společnost Saab dodržovat pravidla etiky ve
všech aspektech podnikání, chránit životní
prostředí, jít dobrým příkladem v chování ke
kolegům i obchodním partnerům a vždy se
v obchodní činnosti řídit platnými zákony
a předpisy.
Společnost Saab je silně závislá na
mezinárodním trhu a rovněž na získání přízně
domácích zákazníků. Abychom uspěli,
potřebujeme být spolehlivým partnerem pro
naše zákazníky, ať jsou kdekoli, a zároveň tak
musíme být i vnímáni. Slovy našeho předsedy
představenstva, naše podnikání stojí na důvěře.
Kromě toho musíme umět získávat
nejdůležitější dovednosti a nejlepší lidi,
abychom si na mezinárodním trhu udrželi
pozici předního světového dodavatele
technologií.
Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby si
společnost Saab jako hlavní priority vytyčila
udržitelnost a poctivost. Jen tak na ni budeme
moci být všichni hrdí.

V neposlední řadě musíme dbát na to, aby naši
akcionáři a ostatní zainteresované strany vůbec
nepochybovali o tom, že nastavujeme nejvyšší
laťku v oblasti poctivého obchodního jednání
a podpory udržitelné společnosti a tyto zásady
také dodržujeme.
Kodex chování stanovuje etické normy
společnosti Saab v řadě oblastí. Všichni
zaměstnanci mají povinnost se s těmito
normami seznámit a řídit se jimi. Tyto normy
tvoří hlavní kostru rámce, jehož součástí jsou
také podrobné zásady a pokyny pro ty, kdo
nesou v určitých směrech větší odpovědnost
než ostatní.
Každý jednotlivý zaměstnanec společnosti Saab
hraje důležitou úlohu v ochraně pověsti
společnosti Saab jako odpovědné společnosti.
Zavazuji se podporovat rozvoj pracovního
prostředí, ve kterém můžete s jistotou a bez
obav z odvetných opatření upozornit na
jakýkoli problém. Tento závazek budou
dodržovat i ostatní vedoucí pracovníci na všech
úrovních.
Jsme to, co děláme.

Micael Johansson
prezident a generální ředitel, Saab AB
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1. ÚVOD
K čemu slouží Kodex chování?

Společnost Saab je hráčem na mezinárodním
poli a my všichni jako zaměstnanci společnosti
Saab každý den reprezentujeme značku Saab.
K naplnění naší vize a hodnot je nutné,
abychom si všichni uvědomovali, že při jednání
jménem naší společnosti musíme
bezpodmínečně dodržovat přísné etické normy.
Tím si získáme úctu na trhu i ve sdruženích,
v nichž aktivně působíme, a vytvoříme tak
atraktivní pracovní prostředí pro nás jako
zaměstnance.
Jednou ze základních hodnot společnosti Saab
je důvěra. Důvěra pro nás znamená upřímné
a spolehlivé jednání a dodržování slibů.
Dodržování norem a zásad stanovených tímto
Kodexem chování nám umožní ukázat v praxi,
co tato hodnota znamená pro společnost i pro
nás jako její zaměstnance.

zásady a pokyny pro jednotlivé oblasti.
Povinností nás jako zaměstnanců je vědět, kdy
je třeba nahlédnout do systému Global
Management System a s těmito podrobnými
zásadami, pokyny a normami se seznámit.
Příslušné zásady, pokyny a normy najdete pod
odpovídajícími oddíly v online verzi tohoto
Kodexu chování na intranetu společnosti Saab.
Závazky společnosti

Představenstvo společnosti, její vedení i její
zaměstnanci se musejí zavázat k dodržování
těchto norem a zásad.
Jednání, které je v rozporu s Kodexem chování,
může vést k poškození pověsti společnosti
a k právním krokům proti společnosti nebo
jejím zaměstnancům. Dále může představovat
porušení podmínek pracovní smlouvy, které se
týkají důvěrnosti a loajality, a může vést ke
krokům vyplývajícím z pracovních zákonů.

Čeho se Kodex chování týká?

Kodex chování vychází ze zásad iniciativy
OSN Global Compact. Představuje souhrn
norem a zásad chování, jejichž dodržování se
očekává od všech zaměstnanců. Nezabývá se
ovšem všemi aspekty chování. Vždy budou
existovat oblasti, v nichž se musíme spolehnout
na vlastní úsudek.
Samotný Kodex chování doplňují podrobnější
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Koho požádat o radu

Každý se někdy může ocitnout ve složité
situaci, kdy získá pocit, že mu Kodex chování
nebo systém Global Management System
neposkytuje jasné odpovědi. V takovém
případě očekáváme, že zaměstnanci příslušnou
záležitost proberou s nejbližším nadřízeným
nebo požádají o radu právní oddělení skupiny.

KODEX CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SAAB > 2. ZÁKONNÝ RÁMEC

2. ZÁKONNÝ
RÁMEC
Dodržujeme zákony a předpisy

Společnost Saab přímo působí v řadě jurisdikcí
a v mnoha dalších má zastoupení. Máme
povinnost obeznámit se s místními zákony
a předpisy zemí, v nichž působíme nebo
obchodujeme, a dodržovat je. Jsou-li tyto
zákony a předpisy méně přísné než naše vlastní
normy a nedostaneme-li jiné pokyny, vždy
uplatňujeme normy společnosti Saab.

Dodržujeme režimy kontroly obchodu se
zbraněmi a vývozu

Jelikož společnost Saab působí v oblasti obrany
a bezpečnosti, je vázána určitými povinnostmi
vůči švédské vládě a vládám jiných zemí.
Pohybujeme se v oboru podnikání, v němž je
třeba dodržovat řadu zákonných požadavků.
Abychom mohli i nadále působit na světové
úrovni, musíme v naší obchodní činnosti
postupovat výhradně v souladu s podmínkami
nezbytných povolení a licencí a vždy a bez
výjimky dodržovat pravidla platná pro náš obor
podnikání.
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3. NULOVÁ TOLERANCE
VŮČI KORUPCI
Spravedlivá a čestná hospodářská soutěž

Jsme zastánci svobodného podnikání
a spravedlivé hospodářské soutěže, ve které pro
všechny platí stejné podmínky. Tento systém je
chráněn a prosazován zákony na ochranu
hospodářské soutěže. V obchodních
záležitostech vždy dodržujeme antitrustové
zákony a ostatní zákony regulující
hospodářskou soutěž.
Snažíme se bránit korupci a korupčním
praktikám

Společnost Saab uplatňuje nulovou toleranci
vůči korupci. To znamená, že se za žádných
okolností nesmíme účastnit uplácení
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prostřednictvím finančních obnosů nebo jiných
výhod nabízených státním úředníkům či
zaměstnancům v soukromém sektoru s cílem
získat nebo si udržet zakázky či jakoukoli jinou
výhodu, ani takové chování nesmíme
podporovat či tolerovat.
Uvědomujeme si riziko, že platby
zprostředkovatelům na trhu mohou být využity
k nepatřičnému ovlivňování obchodních
rozhodnutí.
Jsme odhodláni tomu zabránit tím, že v naší
činnosti zavedeme a budeme dodržovat
požadavky a procedury, které odpovídají
osvědčeným postupům.
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Nenabízíme nevhodné dary ani projevy
pohostinnosti

Za běžných okolností lze poskytovat umírněné
a přiměřené dary a projevy pohostinnosti běžné
v obchodním styku, jsou-li nabízeny ze
správných důvodů, tj. předvádění výrobků
a služeb společnosti Saab, zlepšování pověsti
společnosti nebo budování dobrých obchodních
vztahů. Zároveň si však musíme uvědomit, že
i obvyklé dary a projevy pohostinnosti mohou
být nepatřičné, jsou-li poskytovány
v souvislosti s nadcházejícím nebo
probíhajícím obchodním vyjednáváním,
a musíme také vždy zohledňovat zásady
poctivého jednání našich zákazníků.
Nesmíme poskytovat dary ani projevy
pohoštění takové hodnoty či povahy nebo za
takových podmínek, které by mohly být
vykládány jako pokus o nepatřičné ovlivňování
obchodních rozhodnutí nebo získání jiných
nepatřičných výhod.
Hlavními pilíři dodržování těchto požadavků
jsou otevřenost, transparentnost a správné
vedení záznamů.
Nepřijímáme nevhodné dary ani projevy
pohostinnosti

Jako zaměstnanci společnosti Saab musíme při
jednání s ostatními vždy postupovat a rovněž
působit nestranně a profesionálně. Z toho
vyplývá, že smíme od ostatních přijímat pouze
takové dary a projevy pohostinnosti, které jsou
přiměřené vzhledem k danému obchodnímu
vztahu a které nevybočují z mezí chování
obvyklého v obchodním styku.

Máte-li pochybnosti, zda jako zaměstnanec
společnosti Saab máte, či nemáte přijmout
určitý dar nebo se zúčastnit nějaké akce,
požádejte o radu svého nadřízeného nebo
právní oddělení skupiny.
Vyhýbáme se střetům zájmů

Osobní zájmy vždy oddělujeme od záležitostí
společnosti. Rozhodnutí učiněná společností
nebo jejím jménem nikdy nesmějí být
ovlivňována osobními preferencemi ani vztahy.
Ze zaměstnávání bývalých státních úředníků,
kteří dříve zastávali pozici, v níž měli
pravomoc ovlivňovat záležitosti týkající se
společnosti Saab, nebo z jiného kontaktu
s takovými osobami mohou vzniknout střety
zájmů. Z toho důvodu si v těchto případech
vždy musíme ověřit, že neporušujeme žádné
zákony, předpisy ani směrnice.
Vždy se musíme snažit snížit riziko střetu
zájmů.
Podporujeme snahu o rozvoj norem
prosazujících etické chování

Jako člen sdružení Aerospace and Defence
Industries Association of Europe (ASD)
podporujeme rozvoj protikorupčních pravidel
v podobě společných oborových norem.
Zároveň prosazujeme globální zásady obchodní
etiky v leteckém průmyslu a obraně
a podporujeme úsilí o propagaci těchto zásad
napříč globálním odvětvím letectví a obrany
prostřednictvím fóra IFBEC (www.ifbec.info).

Nebudeme přijímat dary ani projevy
pohostinnosti vysoké hodnoty nebo neobvyklé
či neetické povahy.
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4. NAŠE PRACOVIŠTĚ
Naše pracoviště jsou bezpečná

Společnost Saab přijala závazek podporovat
ochranu zdraví a bezpečnost a usiluje
o vymýcení nehod, onemocnění a úrazů.
Považujeme za svoji povinnost chránit zdraví
druhých, dbát na jejich bezpečnost a navzájem
si pomáhat při budování zdravého pracovního
prostředí. Netolerujeme žádný druh obtěžování,
šikany ani jiného urážlivého chování tělesné
i slovní povahy. Naší společnou povinností je
dbát na to, aby bylo naše pracovní prostředí
bezpečné z hlediska tělesného i duševního.

zaměstnanci musíme při práci přistupovat
s úctou ke všem lidem bez ohledu na jejich
odlišnosti.
Zakládání odborů a působení v nich je
základním právem

Respektujeme právo všech zaměstnanců
zakládat odbory, vstupovat do odborů nebo se
účastnit kolektivního vyjednávání. Zástupci
odborů nesmějí být vystavováni nepatřičné
diskriminaci. Společnost Saab umožňuje
zástupcům odborů přístup k členům odborů i na
jejich pracoviště.

Rozmanitost je základem úspěchu firmy

Jsme hluboce přesvědčeni, že pracoviště
vykazující rozmanitost představují pevné
základy, na nichž se lépe daří kreativitě
a inovačnímu potenciálu.
Budeme aktivně pracovat na tom, aby byla
společnost Saab na všech úrovních organizace
rozmanitější, neboť rozmanitost je základem
úspěchu firmy.
Zákaz diskriminace

Naše rozhodnutí ohledně náboru, povyšování,
rozvoje a odměňování zaměstnanců se
zakládají na pracovních schopnostech
a dovednostech těchto zaměstnanců, nikdy ne
na vedlejších faktorech, jako je pohlaví, věk,
etnický původ, národnost, náboženské vyznání,
postižení, sexuální orientace, členství
v odborech nebo politické přesvědčení. Jako
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Respektujeme soukromí

Respektujeme základní lidské právo na
soukromí.
Osobní údaje musejí být získávány řádným
a zákonným způsobem, musejí být relevantní
vzhledem k účelu, za kterým byly získány,
a musí s nimi být nakládáno s maximální
opatrností.
Snažíme se budovat kulturu založenou na
výkonu

Výkon našich zaměstnanců posuzujeme na
základě jejich plnění individuálních cílů, které
jsou v souladu s obchodním plánem
a hodnotami uvedenými v tomto Kodexu
chování.
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5. INFORMACE A POUŽÍVÁNÍ
KOMUNIKAČNÍCH MÉDIÍ
Informace je třeba chránit jako cenný majetek

Veškeré informace o společnosti jsou interní
nebo důvěrné, dokud nedojde k jejich
zveřejnění prostřednictvím výročních zpráv,
tiskových prohlášení, popisů výrobků,
vyprávění nebo podobných materiálů určených
veřejnosti. Nesdílíme informace s nikým mimo
společnost, pokud nás k tomu nevedou
obchodní důvody.
Obzvláště soukromé a citlivé jsou firemní
informace technické, obchodní a marketingové
povahy. Mezi tyto informace mohou rovněž
patřit neveřejné informace (viz oddíl 6). Tyto
informace smějí používat pouze osoby, které je
skutečně potřebují znát, a pouze těmto osobám
smějí být tyto informace distribuovány.
Zaměstnanci společnosti Saab, kterým je
svěřena péče o takové informace, musejí být
obeznámeni s požadavky na důvěrnost
a postupy souvisejícími s těmito informacemi
a vždy musejí dbát na ochranu zájmů
společnosti. Informace je třeba vždy posuzovat
na základě jejich významu a podle toho jim
zajistit patřičnou úroveň ochrany. Musíme se
mít na pozoru před nebezpečím neúmyslného
zveřejnění informací, k němuž může například
dojít, kdybychom s kolegy mluvili
o záležitostech společnosti v prostředcích
hromadné dopravy, na veřejných místech nebo
jinde.
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Informační systémy jsou naše pracovní
nástroje

Informační systémy používáme profesionálním
způsobem a jako prostředek k průběžnému
zvyšování efektivity našich pracovních
procesů. Komunikační nástroje společnosti je
zakázáno používat k nezákonným nebo
neetickým účelům. Komunikační nástroje
společnosti lze v omezené míře používat
i k osobním účelům, budeme-li jejich
prostřednictvím probírat osobní záležitosti,
které se netýkají práce.
Komunikujeme-li prostřednictvím
informačního systému spojeného se
společností, vždy při tom reprezentujeme
společnost, bez ohledu na metodu komunikace.
To znamená, že máme povinnost vystupovat
s úctou a korektně a vždy myslet na to, že naše
sdělení může být použito k jiným účelům, než
jsme zamýšleli. Při manipulaci s citlivými
informacemi a chráněnými informacemi třetích
stran postupujeme obezřetně.
S informacemi získanými od jiných stran
nakládáme stejně, jak očekáváme, že budou
tyto strany nakládat s informacemi získanými
od nás, a vždy v souladu s platnými
podmínkami pro jejich zveřejnění. Nesnažíme
se získat přístup k chráněným informacím
jiných stran ani získat přímo tyto informace,
jestliže jejich vlastník nesouhlasil s jejich
vydáním.

KODEX CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SAAB > 5. INFORMACE A POUŽÍVÁNÍ
KOMUNIKAČNÍCH MÉDIÍ

Chráněné informace, které obdržíme omylem, nesmíme
šířit dál, nýbrž je musíme vrátit jejich vlastníkovi.
Vždy musíme brát ohled na pravidla našich zákazníků
týkající se ochrany informací z důvodů národní
bezpečnosti nebo kontroly vývozu. Často od našich
zákazníků potřebujeme značné množství informací
o jejich plánech nákupu a další údaje, abychom mohli
vyhovět jejich požadavkům. Nikdy však nesmíme
usilovat o shromažďování informací, k jejichž odhalení
nemáme zákonné právo, ani porušovat podmínky týkající
se jejich poskytnutí naší společnosti.

Sociální sítě

Uvědomujeme si, že se na společnost Saab soustředí
značná pozornost veřejnosti a že se naše společnost
neustále stává tématem komunikace na sociálních sítích.
Podporujeme zaměstnance v tom, aby se ke společnosti
Saab hlásili na sociálních sítích, nesmíme však rozšiřovat
žádné informace společnosti Saab, které nejsou určeny
veřejnosti, a nikdy bychom neměli prostřednictvím
sociálních sítí poškozovat značku či pověst společnosti
Saab.
Komunikace s médii

Mluvit jménem společnosti Saab do médií, včetně
sociálních sítí všech typů, smějí výhradně pracovníci
podnikového oddělení komunikace a zástupci jmenovaní
tímto oddělením.
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6. SAAB – SPOLEČNOST ZAPSANÁ
NA BURZE
Dodržujeme pravidla akciových trhů

Společnost Saab je zapsána na burze Nasdaq
Stockholm. Společnost Saab jako společnost
zapsaná na burze a my jako její zaměstnanci
musíme dodržovat všechny platné zákony
a předpisy pro akciové trhy, abychom si udrželi
důvěru akcionářů i veřejnosti a chránili pověst
společnosti Saab jako spolehlivé firmy na
finančních trzích.
Informace podáváme strukturovaným
způsobem

Komunikace společnosti Saab se všemi
zainteresovanými stranami, jako jsou akcionáři
a finanční trh, musí být korektní, relevantní,
jasná a zcela jednoznačná. Se všemi
zúčastněnými stranami musíme vést aktivní
a neselektivní dialog, abychom měli jistotu, že
vnímají společnost Saab správným způsobem.
Informace považované za citlivé z hlediska
údajů o ceně akcií sdělujeme všem
zúčastněným stranám najednou prostřednictvím
tiskových prohlášení.
Jménem společnosti Saab mají povoleno
hovořit pouze oprávnění mluvčí společnosti
Saab a jen ti smějí zveřejněné informace
komentovat.
Nedovolujeme zneužívání neveřejných
informací

Neveřejné informace jsou informace, které
nejsou určeny veřejnosti a které mají značný
potenciál významně ovlivnit cenu akcií
společnosti Saab nebo jiných cenných papírů
společnosti Saab. Mezi typické neveřejné
informace patří například finanční výsledky
a významné zakázky.
Využívání neveřejných informací a zacházení
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s nimi je přísně regulováno, aby zůstala
zachována důvěra veřejnosti ve finanční trhy
a aby se zajistilo spravedlivé obchodování.
Používání nebo předávání neveřejných
informací za účelem finančního nebo jiného
zisku ve prospěch určitého zaměstnance nejen
porušuje tento Kodex chování, ale zároveň
může být i protizákonné a trestné. Zaměstnanci
společnosti Saab, kteří mají přístup
k neveřejným informacím, mají ze zákona
zakázáno obchodovat s akciemi společnosti
Saab nebo jinými cennými papíry společnosti
Saab a rovněž ovlivňovat v takovém počínání
jiné strany. Zároveň je protizákonné předávat
neveřejné informace jiným osobám (včetně
rodinných příslušníků a přátel) nebo subjektům
mimo společnost. To platí pro všechny
pracovníky společnosti bez ohledu na jejich
postavení a na to, zda figurují na níže
zmíněném seznamu zasvěcených osob, či
nikoli.
Předávání neveřejných informací kolegům ze
společnosti Saab je povoleno pouze tehdy,
pokud je zamýšlený příjemce skutečně
potřebuje znát, a příjemce je třeba informovat
o neveřejné povaze příslušných informací.
Nemusí být vždy zřejmé, zda jsou určité
informace považovány za neveřejné, či nikoli,
proto v případě pochybností vždy požádejte
o radu právní oddělení skupiny nebo oddělení
vztahů s investory.
Společnost Saab má povinnost vést seznam
zasvěcených zaměstnanců a dalších osob, které
mají přístup k neveřejným informacím. Každý,
kdo má přístup k neveřejným informacím,
avšak není uveden na seznamu zasvěcených
osob, by se měl zaregistrovat u svého
nadřízeného nebo na právním oddělení skupiny.
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7. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společenská angažovanost

Společnost Saab se snaží přispívat ke
společenskému rozvoji komunit, v nichž
působí. Díky tomu má naše okolí větší
povědomí o naší společnosti a lépe ji chápe,
což také vede k tomu, že zapojení zaměstnanci
získávají cenné zkušenosti a kontakty.
Společenské iniciativy musejí souviset s naším
oborem podnikání a musejí být realizovány
převážně prostřednictvím zaměstnanců
a technologií společnosti Saab. Náš přínos musí
být vždy v souladu s etickými zásadami
v obchodním styku společnosti Saab.
Lidská práva

Společnost Saab je přesvědčena, že firmy mají
povinnost dodržovat lidská práva. Proto
společnost Saab podporuje iniciativu OSN
Global Compact, která v oblasti lidských práv

prosazuje dvě hlavní zásady. Tyto zásady,
společně se zásadami týkajícími se
pracovněprávních vztahů, životního prostředí
a boje proti korupci, jsou součástí tohoto
Kodexu chování a představují základ našeho
Kodexu chování pro dodavatele i našich
interních zásad.
Odpovědné dodavatelské řetězce

V kontaktu s dodavateli musíme posilovat
povědomí o iniciativě OSN Global Compact.
Společnost Saab uplatňuje Kodex chování pro
dodavatele, který objasňuje, co očekáváme od
dodavatelů v oblasti lidských práv, pracovních
podmínek, ochrany životního prostředí a boje
proti korupci. To nám pomáhá prosazovat
hodnoty, na nichž společnost Saab staví, dbát
na vysokou kvalitu a snižovat rizika
v dodavatelském řetězci.
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záleží nám na životním prostředí
Hodláme přispívat k udržitelnému rozvoji
všude tam, kde působíme. To znamená, že
musíme snižovat ekologická rizika a co nejvíce
omezit náš dopad na životní prostředí. Péče
o životní prostředí patří k přirozeným
součástem každodenního provozu společnosti
Saab a součástí našich systému provozního
managementu jsou i ekologické požadavky.
Rovněž se účastníme vnitrostátní i mezinárodní
spolupráce a výzkumných projektů
podporujících vývoj zelených technologií
a efektivní využívání zdrojů.
Důležitým aspektem úspěchu ve snaze chránit
životní prostředí jsou vědomosti. Očekáváme,
že si jako zaměstnanci společnosti Saab budete
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aktivně vyhledávat informace o ekologickém
dopadu našeho provozu a výrobků a budete
přemýšlet o způsobech, jak v jakékoli činnosti
nebo aktivitě, na niž narazíte, omezit
ekologické hrozby a náš dopad na životní
prostředí.
Značná část našich výrobků a systémů se
skládá z dílčích systémů a komponent
vyvinutých a vyrobených našimi partnery či
subdodavateli. Z toho vyplývá, že partneři
a dodavatelé také hrají v naší snaze chránit
životní prostředí důležitou úlohu. Náš přístup
k záležitostem spojeným s životním prostředím
se tedy odráží i v našem procesu nákupu,
konkrétně ve formě požadavků a pokynů.
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9. OZNAMOVÁNÍ PROBLÉMŮ (WHISTLEBLOWING)
Oznamování problémů je projevem
věrnosti zásadám společnosti
Tento Kodex chování představuje důležitou
součást budování celoskupinové kultury
odpovědnosti a závazku dodržovat hodnoty
společnosti Saab. Doporučujeme vám oznámit
každé chování, které podle vás porušuje zákon
nebo tento Kodex chování.
Uvědomte si, že informace, které uvedete, nebo
obvinění, která vznesete, mohou mít pro vaše
kolegy závažné důsledky. Proto vás nabádáme
k tomu, abyste uváděli pouze informace, které
jsou podle vašeho nejlepšího vědomí přesné.
Oznámení, která nelze podložit fakty,
nepovedou k zahájení dalšího vyšetřování nebo
kontroly.
Oznámení se obvykle podávají přímému
nadřízenému. Máte-li však pocit, že to není
v daném případě vhodné, nebo pokud touto
cestou nedošlo k řádnému zohlednění vašich

podezření, můžete se obrátit na nadřízeného na
vyšší úrovni, na pracovníka personálního
oddělení, na pracovníka oddělení dodržování
předpisů, na právního poradce společnosti nebo
na horkou linku společnosti Saab pro
oznamování problémů.
Bez ohledu na to, jakým způsobem daný
problém oznámíte, bude při zpracování vašeho
oznámení v nejvyšší možné míře zachována
důvěrnost a my vám zaručujeme, že budeme
vašim informacím věnovat patřičnou pozornost.
Nikdo nikdy nebude diskriminován ani trestán
za to, že v dobré víře ohlásí jakékoli domnělé
nebo pozorované porušení zákona či tohoto
Kodexu chování.
Společnost Saab aktivně podporuje oznamování
problémů z řad zaměstnanců a zavazuje se
chránit jejich osobní údaje v souladu s platnými
zákony.

INICIATIVA OSN GLOBAL COMPACT
Iniciativa Global Compact Organizace spojených národů je strategická iniciativa určená firmám, které se
zavázaly dodržovat ve svém provozu a strategiích deset všeobecně přijímaných zásad v oblasti lidských práv,
pracovněprávních vztahů, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.
Lidská práva
1. ZÁSADA: Firmy by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně
prosazovaných lidských práv
2. ZÁSADA: a dbát na to, aby se neúčastnily zneužívání lidských práv ani
jako tiší společníci.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
7. ZÁSADA: Firmy by měly prosazovat prevenci rizik pro životní prostředí,
8. ZÁSADA: zavést iniciativy na podporu větší ekologické odpovědnosti
9. ZÁSADA: a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.
BOJ PROTI KORUPCI

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
3. ZÁSADA: Firmy by měly prosazovat svobodu sdružování a právo na
kolektivní vyjednávání,
4. ZÁSADA: odstranit veškeré podoby nucené a povinné práce,
5. ZÁSADA: naprosto vymýtit dětskou práci
6. ZÁSADA: a bojovat proti diskriminaci v zaměstnání a pracovní
činnosti.

10. ZÁSADA: Firmy by měly bojovat proti korupci ve všech jejích podobách,
včetně vydírání a úplatkářství.

Další informace najdete na webu www.unglobal.org

www.saabgroup.com
Saab AB, březen 2016

