Deklarace protikorupčního programu
společnosti Rexonix, s.r.o.
Úvod
My, společnost Rexonix, s.r.o., jsme přijali protikorupční program, jehož součástí je deklarace potírat
jakékoliv korupční jednání a připojit se k boji proti korupci. Zavazujeme se tímto dodržovat tento
protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání v naší
společnosti.
Odmítáme a netolerujeme korupční jednání v jakékoli jeho podobě
Závaznost
Protikorupční program je závazný pro všechny představitele a zaměstnance společnosti a každého, kdo
jedná jménem společnost nebo je s ní v obchodním vztahu.
Zakazuje se korupční jednání zaměstnanců a obchodních partnerů
Priority
Naší prioritou je zcela odstranit či v maximální míře omezit příležitosti pro vznik korupčního jednání a
v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich eliminaci nebo
minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, odhalení a důkladné prošetření korupčního jednání a na
vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům.
Korupční jednání je společensky nepřijatelné, způsobuje nedůvěryhodnost a podrývá důvěru
vlastních zaměstnanců
Nástroje protikorupčního programu
Za účelem dosažení priorit a cílů protikorupčního programu jsme vybudovali systém vnitřních kontrol,
mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanců, tak i
třetích osob.
Mezi efektivní kontroly patří nábor a prověřování zaměstnanců, prověřování obchodních partnerů,
schvalovací mechanismus či finanční kontroly
Pravidla chování
Nikdy nepřijímáme, nenecháváme si slíbit a nepožadujeme jakoukoliv odměnu, laskavost či jakýkoliv
jiný prospěch od nikoho včetně zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků za účelem nečestného ovlivnění
našeho jednání nebo úsudku. Stejně tak i úplatek v jakékoliv formě nikomu včetně veřejných činitelů
neposkytujeme, nenabízíme a neslibujeme.
Oznamujeme i potenciální konflikt našich osobních zájmů se zájmy společnosti, tak aby mohla být
přijata opatření, která zajistí jednoznačnou nestrannost našich jednání a postupů.
Tedy deklarujeme, že každý představitel, vedoucí zaměstnanec, jiný zaměstnanec, ani žádná třetí
osoba jednající jménem společnosti:
•

nenabídne nikomu úplatek;
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•

nepřijme od nikoho úplatek;

•

nebude provozovat žádnou formu nepřímého úplatkářství, při které by nabízela nebo obdržela
jakýkoli úplatek prostřednictvím třetí osoby;

•

nebude v konfliktu zájmů.
Korupční jednání je nejen poskytnutí finanční částky (peněz), ale i poskytnutí věcí, služeb či
informací

Oznámení podezření na korupční či neetické jednání
Společnost poskytne plnou podporu každému, kdo odmítne jednat korupčně, bez ohledu na příp.
vzniklé nepříjemnosti, ztrátu obchodních příležitostí nebo zvýšené náklady.
Máte-li podezření, že jakýkoliv představitel společnosti, zaměstnanec nebo kdokoli jiný jednající za
společnost nebo jejím jménem jedná korupčně, oznamte to neprodleně společnosti.
Žádný zaměstnanec ani třetí osoba nebude vystavena postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí
podezření na korupční či jiné neetické jednání, pokud bylo učiněno v dobré víře.
Veškerá podezření je možné oznamovat prostřednictvím těchto komunikačních kanálů:
Elektronická adresa: compliance@rexonix.cz
Korespondenční adresa: Compliance, Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
Osobně: Compliance manažerovi

Tato Deklarace protikorupčního programu byla přijata Rexonix Holding, a.s., zastoupeným Ing. Ivo
Durníkem, jednatelem společnosti, dne 27.3.2019.
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