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Vážení kolegové,

Aramark je úžasná společnost. Naše podnikatelská činnost je založena na lidech a naše 
společnost je známá díky jejím skvělým pracovníkům. Více než čtvrt miliónu z nás každodenně 
tvrdě pracuje, abychom splnili naše poslání a poskytli druhým zážitky, které zlepšují a obohacují 
jejich životy.

Od té doby, co Davre Davidson v roce 1936 založil naši společnost, ji řídíme poctivě a s 
respektem k morálním hodnotám. Žádná jiná společnost není odhodlána podnikat a současně 
dodržovat veškeré etické a právní zásady jako ta naše.

Tzv. Etický kodex je klíčovou součástí našeho trvalého úsilí vedoucího k dosahování výše 
uvedeného cíle. Etický kodex vysvětluje praktickým způsobem základní pravidla a principy, které 
se vztahují na nás všechny a na naši práci. Náš Etický kodex by nám rovněž měl připomínat, 
abychom se nebáli otevřeně promluvit v případě, když se setkáme s nějakou nepatřičností.

Každý pracovník Aramarku - zaměstnanci, vedoucí pracovníci i členové představenstva - si musí 
být jist, že jeho jednání je v souladu s naším posláním a našimi hodnotami. Základem řízení naší 
společnosti je důvěra, kterou získáme jedině trvalým poctivým a přímým jednáním. 

Seznamte se prosím důsledně s tímto Etickým kodexem a dodržujte ho. Pomůže Vám činit 
rozhodnutí, která se slučují s našimi hodnotami, a jednat v souladu s právními předpisy.

Děkujeme Vám za vše, co děláte pro to, abychom nadále dodržovali tyto vysoké etické 
standardy chování. 

Eric Foss

Zpráva od prezidenta a CEO společnosti



Naše poslání

Naše hodnoty

Každá společnost potřebuje k úspěchu jednoznačné a společné vědomí o svém směřování a o svém 
konečném cíli. V Aramarku to začíná už s naším posláním:   

To znamená, že každý z nás musí zvážit, co můžeme udělat pro to, abychom obohatili každodenní život 
lidí ve všech oblastech. 

Naše hodnoty nás vedou k tomu, jak pracujeme a jaký máme mezi sebou vztah, a k chování, které 
potřebujeme pro zajištění dlouhodobého úspěchu. To, jak se chováme, znázorňují tyto hodnoty:

• Prodávejte a poskytujte služby s nadšením.   

• Nejdůležitější je první linie (kontakt se zákazníky).    

• Stanovte cíle. Konejte tak, abyste zvítězili.   

• Vždy jednejte bezúhonně a s respektem.

Poskytovat zážitky, které zlepšují a obohacují životy.

POSLÁNÍ, HODNOTY, ZAMĚŘENÍ



Naše zaměření
Každá organizace potřebuje jasně vědět, na čem záleží nejvíc. Pro nás jsou to ti, kteří spoléhají na to, že 
jim poskytneme a vybudujeme to, na čem jim nejvíce záleží. Proto se zaměřujeme na:

• ochranu zákazníka

• úspěch klienta

• zapojení zaměstnanců

• hodnotu pro akcionáře, a

• lokální společnosti

Naše úsilí o dodržování Etického kodexu je ústředním bodem sloužícím k plnění 
našeho poslání, tzn. držení se našich nejdůležitějších hodnot, zaměření se na ty, 
kteří na nás nejvíce spoléhají, a zajistění, aby každý náš zaměstnanec vykonával 

naši podnikatelskou činnosti s maximální morální intergritou a s dodržováním 
nejvyšších etických hodnot. 
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OBSAH TÉTO ČÁSTI

O našem Etickém kodexu
Aramark jedná v souladu s nejvyššími etickými principy s morální integritou a respektem.

Naše úkoly
EK se týká nás všech, včetně našeho představenstva. Všichni jsme povinni ho pročíst, 
porozumět mu a činit etická rozhodnutí v souladu s EK. 

Dodržování právních předpisů
Aramark dodržuje právní předpisy v každé zemi, kde podniká.

Konejte! 
Vyjádřete své obavy a oznamte každé podezření na porušení pravidel v EK. 

Represivní opatření jsou zakázána
Aramark netoleruje žádná represivní opatření vůči zaměstnanci, který v dobré víře 
oznámí jakékoliv podezření na porušení EK nebo jakéhokoliv právního předpisu.

Úvod   | 2
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O našem Etickém kodexu
Naším společným úkolem je zachovat dobrou pověst Aramarku. K tomu je potřeba, 
abychom vždy jednali se zachováváním principů morální intergrity a respektu. Naše 
dobrá pověst je naší nejdůležitější předností a tu se musíme snažit zachovat při 
každodenním jednáním za společnost. Jednáme vždy s morální intergritou nejen 
kvůli akcionářům společnosti, ale také proto, že jde o správnou věc pro celou 
společnost. Jakékoli jednání, které neodpovídá etickým standardům, bez ohledu 
na jeho důležitost, může naši dobrou pověst poškodit a mít negativní vliv na nás 
všechny.

Náš Etický kodex obsahuje právní a etické normy, které musí každý zaměstnanec 
Aramarku každý den dodržovat. EK nám poskytuje instrukce a zásady umožňující 
etické provozování obchodní činnosti společnosti a dodržování právních předpisů v 
každé zemi, kde Aramark podniká. 
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Naše úkoly
Dodržování EK je povinné. To znamená osobní 
odpovědnost každého za to, že bude dodržovat 
EK a že se bude oznamovat jednání ostatních, 
které by mohlo porušovat EK, pravidla činnosti 
společnosti či jakýkoliv právní předpis.  

Ti, kdo EK nedodržují, neinformují o věcech, 
které je třeba oznámit, nespolupracují při 
vyšetřování možného porušení nebo kdo vědomě 
podají nepravdivé oznámení, budou podrobeni 
disciplinárnímu řízení, jehož výsledkem může být i 
ukončení pracovního poměru a další právní kroky.

Dodržování právních předpisů
Aramark dodržuje právní předpisy v každé zemi, 
kde podniká, m.j. včetně zákonů týkajících se 
zaměstnanosti, zaměstnanců a pracoviště, 
ekologických zákonů, zákonů na ochranu 
hospodářské soutěže a zákonů týkajících se 
cenných papírů, dále také zákona na potírání 
korupčního jednání v USA, protikorupčního 
zákona Velké Británie a ostatních protikorupčních 
zákonů. Každý zaměstnanec Aramarku odpovídá 
za dodržování omezení a norem uložených těmito 
právními předpisy. 
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Konejte! Vyjádřete své obavy a sdělte nám své podezření na porušení EK
Jestliže se dozvíte o možném porušení EK nebo jakéhokoli právního předpisu, musíte případ oznámit. Vyjádřete své 
obavy ihned, protože čím později se budeme věnovat těmto obavám, tím vážnější situace může nastat. Existuje mnoho 
způsobů, jak tak učinit.

• Hotline pro zaměstnance Aramarku spravuje nezávislá servisní společnost. Tato linka Vám umožňuje podat zprávu 
anonymně, jestliže si tak přejete. V USA a v Kanadě volejte 1-877-224-0411 nebo navštivte www.aramarkhotline.com.  

Chcete-li se na hotline obrátit při pobytu mimo USA a Kanadu, navštivte stránku www.aramarkinternationalhotline.com 
nebo stránku Global Security na www.aramark.net, kde získáte místní bezplatné číslo do Vaší země. 

Můžete rovněž kontaktovat kohokoliv z níže uvedených osob:

viceprezidenta pro audit a inspekce na čísle +1 215-238-3110

viceprezidenta pro globální bezpečnost na čísle +1 800-338-5641

viceprezident pro dodržování zákonných předpisů na čísle +1 215-238-3435

tajemníka výboru pro dodržování Podnikových pravidel 
chování na čísle +1 215-413-8833

Můžete rovněž zaslat dopis adresovaný komukoliv z výše uvedených do hlavního sídla Aramarku:  

Aramark, 1101 Market Street, Philadelphia, PA 19107
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Máte-li stížnost týkající se účetnictví, interních účetních 
kontrol nebo auditů, můžete se obrátit na Výbor 
představenstva pro audit a praktiky ve společnosti 
(dále jen “Výbor pro audit”). Můžete tak učinit pomocí 
zaměstnanecké hotline, zasláním dopisu adresovaného 
Výboru pro audit v hlavním sídle společnosti Aramark 
nebo kontaktováním viceprezidenta pro audit a inspekci 
emailem na audit@aramark.com nebo na telefonním 
čísle uvedeném na předcházející stránce. Všechny tyto 
kontakty budou důvěrné.  

Pro další informace navštivte stránku www.aramark.
net/policy, kde se můžete seznámit s pravidly Postupů 
podávání stížností týkající se účetnictví a auditu, nebo 
kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast 
činnosti společnosti.

• Odpovědi na vaše dotazy týkající se EK, pravidel a 
postupů společnosti a právních otázek rovněž obdržíte na 
lince právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti 
ve společnosti. Pokud si nejste jisti, který právník odpovídá 
za Vaši činnost, obraťte se na legal@aramark.com a 
budete přesměrováni na příslušnou osobu.

Represivní opatření jsou zakázána
Neobávejte se oznámit jakoukoliv situaci, která je podle 
vašeho názoru v rozporu s EK nebo jakýmkoli právním 
předpisem. Nikdy proti vám nebudou učiněna odvetná 
opatření ani jakýkoliv jiný postih za to, že oznámíte podezření 
na porušení, pokud jednáte v dobré víře a s přiměřenou vírou 
v to, že informace, které poskytujete, jsou pravdivé. Aramark 
tyto informace prošetří a bude případy odvetných opatření brát 
velmi vážně. Odvetná opatření budou důvodem pro zahájení 
disciplinárního řízení s možností sankce, a to až po ukončení 
pracovního poměru a další příslušné právní kroky. 



     



     

OBSAH TÉTO ČÁSTI
Střet zájmů
Vyhýbejte se a oznamte jakýkoli střet nebo možný střet mezi osobními zájmy a zájmy společnosti Aramark. 
To zahrnuje činnosti vykonávané mimo společnost, které by mohly ovlivnit váš úsudek nebo závazky vůči 
Aramarku. 

Zneužití příležitostí, které nabízí společnost
Není dovoleno používat majetek či informace ani využít zastávanou funkci pro nepatřičný osobní prospěch.

Boj proti korupci
Aramark zakazuje nabízet či přijímat jakékoli sporné platby v souvislosti se stávající či budoucí podnikatelskou 
činností. 

Dary a zábava
Pokud uvažujete o tom, zda je vhodné, abyste dali klientovi, potenciálnímu klientovi, dodavateli či vládnímu 
úředníkovi, či přijali od takových osob dárek nebo pozvánku na zábavní akci, je třeba, abyste dodržovali 
Pravidla společnosti Aramark týkající se darů a pozvánek. 

Vedení přesných účetních knih
Naše účetní knihy a výkazy musí být úplné, přesné, poctivé a včasné. 

Hospodářská soutěz a zakázané dohody
Jsme povinni jednat v souladu s veškerými právními předpisy týkajícími se hospodářské soutěže, jednat v 
souladu s pravidly čestné a poctivé hospodářské soutěže a vyhýbat se i jen náznakům nekalých obchodních 
praktik. 

Čestné jednání
Nikdy nesmíte zkreslovat důležité skutečnosti či se dopustit nečestného či klamného jednání.  

Zneužívání informací v obchodním styku (insider trading)  
a obchodování s cennými papíry
Nikdy nepoužívejte ani neposkytujte neveřejné, důvěrné nebo vysoce citlivé informace o společnosti Aramark 
nebo našich dodavatelích, klientech, konkurentech či jiných veřejně obchodovatelných společnostech.  

Naše obchodní zásady a standardy  | 8
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Střet zájmů
Musíte se vyhýbat jakýmkoli situacím, které by mohly vést ke skutečnému či 
potencionálnímu střetu zájmů. Ke střetu může dojít tehdy, pokud by Vaše osobní zájmy, 
činnosti nebo investice (nebo zájmy, činnosti a investice členů Vaší rodiny) mohly mít 
dopad nebo by zdánlivě mohly mít dopad na objektivnost Vašeho rozhodování jménem 
společnosti Aramark. Ke střetu zájmů dochází, když Vy nebo členové Vaší rodiny, můžete 
obdržet osobní prospěch z transakce, která se týká Aramarku, o které jste rozhodli, nebo v 
situaci, kdy Váš úsudek může být ovlivněn finančním či osobním vztahem s klientem nebo 
dodavatelem. 

Kdo je “člen rodiny” podle EK?
Člen rodiny může být kdokoli z těchto osob: Váš manžel/manželka, rodič, 
dítě, sourozenec, tchýně, tchán, švagr, švagrová, zeť, snacha, partner a 
kdokoli (kromě Vašich zaměstnanců), kdo s Vámi bydlí v jedné domácnosti. 
Potenciální střet zájmů není omezen pouze na vztahy s příbuznými či členy 
rodiny, ale může k němu dojít s kýmkoli, s nímž se přátelíte nebo máte osobní 
vztah.
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Ke střetu zájmů může dojít například tehdy, jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny:

• má finanční zájem, který může ovlivnit Váš osobní úsudek (např. osobní 
zájem na dodavateli nebo zákazníkovi společnosti Aramark),

• má osobní prospěch z užívání majetku společnosti či důvěrných informací,

• zneužívá Vaše postavení v Aramarku za účelem získání osobního 
prospěchu,

• doporučuje, vyjednává nebo uzavírá smlouvy jménem Aramarku na jedné 
straně transakce a příbuznou osobou na straně druhé.

Co je “příbuzná osoba”?
Organizace, kde zaměstnanec Aramarku pracuje jako vedoucí 
pracovník nebo partner;

organizace, kde je zaměstnanec Aramarku bezprostředním vlastníkem 
minimálně deseti procent takové organizace;

jakýkoli fond, v němž má zaměstnanec Aramarku podstatný podíl nebo 
kde pracuje jako správce majetku nebo v jakékoli funkci podobné 
funkci akcionáře; nebo

jakýkoli člen rodiny zaměstnance Aramarku, který může podstatně 
ovlivnit nebo být ovlivněn obchodní transakcí s organizací, kde pracuje 
jako vedoucí pracovník, člen představenstva nebo partner.

Naše obchodní zásady a standardy

Otázka: Anthony, manažer 
úseku odpovědného za styk 
se zákazníky studující vysokou 
školu, koupil nedalekou rodinnou 
restauraci. Vzhledem k tomu, 
že restaurace je několik mil od 
univerzity, Anthony věří, že tato 
koupě nepředstavuje střet zájmů. 
Má Anthony pravdu?

Odpověď: Ne. Podobnost 
těchto dvou podnikatelských 
činností vytváří potenciál pro střet 
zájmů. Anthony může například 
pociťovat tlak konkurence při 
jednání s dodavateli nebo 
při najímání zaměstnanců. 
Kromě toho se zákazníci 
mohou domnívat, že restauraci 
provozuje Aramark, což může mít 
vliv na jejich rozhodování.
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Konflikt zájmů nemusí nutně představovat porušení EK, ale 
neinformování o tom takovým porušením je. Řiďte se svým 
úsudkem, a jestliže se domníváte, že u Vás došlo ke střetu 
zájmů, nebo jestli víte o potenciálním střetu zájmů u jiného 
zaměstnance, informujte o tom neprodleně svého vedoucího, aby 
taková situace mohla být řádně posouzena. Máte-li další dotazy 
ke střetu zájmů, obraťte se na právníka odpovědného  
za příslušnou oblast činnosti společnosti nebo navštivte  
www.aramark.net/policy a seznamte se s Pravidly střetu zájmů.

Větší střet zájmů může vyžadovat přerozdělení úloh, upuštění od 
podnikatelských rozhodnutí nebo eliminaci konkurenčního zájmu. 
Ve vzácných případech, kde je střet zájmů povolen, je potřeba 
získat písemný souhlas. 

Výkonní vedoucí pracovníci a členové představenstva musejí 
oznámit jakýkoli skutečný nebo zjevný střet zájmů, do něhož jsou 
zapojeni, Výboru představenstva pro audit a praktiky společnosti.

Otázka: Michelle je manažerem 
odpovědným za zákazníky z řad 
obchodníků a průmyslníků. Manžel 
Michelle právě koupil pekárnu, která 
bude dodávat chleba a pečivo do 
stravovacích zařízení v dané oblasti, 
včetně toho, kde pracuje Michelle. 
Ačkoliv je Michelle osobou, která je 
odpovědná za rozhodnutí o koupi, 
protože jí je podřízen vedoucí výroby 
potravin, podle názoru Michelle 
nejde o střet zájmů, neboť není 
přímo odpovědná za rozhodování o 
nákupech. Má Michelle pravdu”?

Odpověď: Ne. To, že její 
manžel vlastní pekárnu je sice 
v pořádku, ale v pořádku není, 
že místo, kde Michelle pracuje, 
nakupuje v pekárně jejího 
manžela. Vzhledem k tomu, 
že Michelle nakupuje produkty 
pro Aramark, nesmí podnikat s 
žádnou příbuznou osobou, jako 
je její manžel nebo jiný člen 
rodiny. 
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Zneužití příležitostí, které nabízí společnost
Nesmíte používat majetek či informace ani využívat zastávanou funkci pro nepatřičný osobní 
prospěch. Pokud to neschválí předem právník odpovědný za příslušnou oblast činnosti 
společnosti, nesmí žádný zaměstnanec přímo ani nepřímo vykonávat činnost, která konkuruje 
společnosti Aramark.  

Všichni zaměstnanci jsou povinni podporovat legitimní zájmy Aramarku, mají-li k tomu 
příležitost. Je zakázáno, aby členové představenstva a výkonní vedoucí pracovníci sami 
osobně využívali příležitostí, které vzniknou na základě užívání majetku či informací 
společnosti či využívání zastávané funkce bez souhlasu Výboru představenstva Aramarku pro 
audit a praktiky společnosti. V případě všech ostatních zaměstnanců musí být získán souhlas 
vedoucího právního oddělení.    

Naše obchodní zásady a standardy
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Boj proti korupci
Nikdy nesmíte uzavřít žádnou smlouvu ani dohodu, z níž vyplývá 
provize, slevy, úplatky, nezákonné odměny či jiné platby, pokud 
víte nebo máte podezření, že pravděpodobným výsledkem takové 
platby je:

• ovlivnění jednání nebo rozhodnutí, které může poskytnout 
Aramarku nepatřičnou výhodu; nebo 

• poskytnutí nepatřičné odměny komukoli v souvislosti se 
stávající či budoucí podnikatelskou činností.

Aramark dodržuje protiúplatkářské a protikorupční zákony v každé 
jurisdikci, v níž společnost provozuje svou činnost. V některých 
zemích je poskytnutí úplatku komukoli trestným činem (například 
podle protikorupčního zákona Velké Británie). Podle zákona USA 
týkajícího se zahraničních korupčních praktik (FCPA) a i jiných 
zákonů je zakázáno poskytnout přímé či nepřímé platby nebo 
cokoli cenného vládním úředníkům. 

Otázka: Na Grega, obchodního 
zástupce, se obrátil poradce, který mu 
může pomoci uzavřít důležitou smlouvu 
na poskytování stravovacích služeb. Za 
služby poradce by Greg zaplatil 50.000 
USD. 10.000 USD z výše uvedené 
částky by pak byly uhrazeny kontaktní 
osobě poradce v rámci oddělení 
společnosti budoucího klienta, která se 
zabývá získáváním zákazníků. Gregovi 
bylo řečeno, že to “je cena za podnikání 
v této oblasti.” Jak měl Greg odpovědět?

Odpověď: Dát někomu 
peníze nebo cokoli cenného 
za účelem uzavření obchodu 
je porušením EK. Greg nesmí 
tohoto poradce najmout a musí 
oznámit jeho žádost právníkovi 
odpovědnému za příslušnou 
oblast činnosti společnosti.
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Otázka: Ming, manažerka, 
usiluje o to, aby získala 
oprávnění k podnikání, aby 
mohla rozšířit své služby do 
nového regionu. Kolega z jejího 
regionu jí řekl, že běžnou praxí 
je zaplatit 100 USD úředníkovi, 
u kterého podá svou žádost, což 
urychlí celý proces. Jak by měla 
postupovat ?

Odpověď: Ming nesmí tuto platbu 
poskytnout, jde o odměnu za urychlení 
vyřízení žádosti, tzv. “facilitation 
payment”. Tyto odměny mezinárodní 
protikorupční zákony nepovolují a 
pravidla Aramarku je zakazují. Ming 
musí zavolat právníka odpovědného za 
příslušnou oblast činnosti společnosti, 
který jí poradí, jak postupovat v 
procesu udělení oprávnění.

Všichni poradci, zástupci či jiné třetí osoby jednající za Aramark musí rovněž dodržovat naše 
protikorupční požadavky. Jestliže si chcete najmout poradce, zástupce či jinou třetí osobu 
za účelem uzavření nové obchodní smlouvy nebo zachování stávající smlouvy nebo jednat 
s vládou jménem společnosti Aramark, musíte nejprve kontaktovat právníka odpovědného 
za příslušnou oblast činnosti společnosti, který vám poradí jak zajistit, aby taková třetí osoba 
jednala v souladu s požadavky EK. Navštivte, prosím, www.aramark.net/policy a seznamte 
se blíže s Pravidly pro spolupráci s externími zástupci a konzultanty mimo Spojené státy 
americké nebo kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast společnosti. 

Dary a zábava pro zahraniční vedoucí pracovníky, ačkoliv jsou v souladu se zákonem, mohou 
vytvořit dojem úplatku. Jakýkoli dar nebo zábava pro zahraničního pracovníka musí být 
předem schválen právníkem odpovědným za příslušnou oblast činnosti společnosti, kromě 
těch, které výslovně povolují Pravidla pro dary a zábavu. 

Navštivte prosím www.aramark.net/policy a seznamte se blíže s Pravidly pro dary a zábavu 
nebo kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti. 

Definice “vládního činitele”: 
Vládní činitelé jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci jakékoli vládní instituce 
(nebo kdokoli, kdo vykonává podobnou funkci) a vedoucí pracovníci a zaměstnanci 
společností řízených vládou (např. státních nemocnic nebo veřejných vzdělávacích 
institucí), veřejných mezinárodních organizací (například OSN), politických stran, 
vedoucích politických stran a kandidátů na veřejnou funkci. 
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Dary a zábava
Poskytnutí darů klientům nebo dodavatelům nebo jejich 
přijmutí od klientů nebo dodavatelů nebo jejich pozvánka 
na zábavní akci může snadno vyvolat dojem střetu zájmů, 
zejména v případě darů či zábavy o značné hodnotě. 
Nicméně skromná a přiměřená zábava či pohoštění, jako 
např. obchodní oběd či večeře nebo návštěva místních akcí s 
klienty, může být efektivní součástí obchodního vztahu, pokud 
je zábavní akce přiměřená a nebudí dojem nepatřičnosti.

Kromě toho existuje celá řada zákonů, které zakazují 
poskytování i těch nejmenších dárků nebo pozvánek na 
zábavní akci státním zaměstnancům, jako např. vedoucímu 
představiteli či zaměstnanci veřejné vzdělávací instituce, 
nápravného zařízení nebo vládního podniku.

V případě, že zvažujete, zda je vhodné dát dar či pozvánku 
na zábavní akci klientovi, potenciálnímu klientovi, dodavateli, 
státnímu úředníku nebo je od těchto osob přijmout, postupujte 
dle Pravidel Aramarku pro poskytování darů či pozvánek 
na zábavní akci. Další informace získáte od právníka 
odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti 
nebo navštivte www.aramark.net/policy, kde se sznamte s 
Pravidly pro poskytování či přijímání darů a pozvánek na 
zábavní akci .

Přesné účetní knihy
Zákony USA o cenných papírech a zákony 
zemí, kde podnikáme, vyžadují, aby naše 
účetní knihy a výkazy byly úplné, pravdivé, 
pravé a včasné. Nesmíte nikdy falšovat, ani 
požádat někoho nebo způsobit, aby někdo 
zfalšoval účetnictví nebo výkazy společnosti 
nebo klientskou dokumentaci nepravdivými 
zápisy nebo úmyslným vypuštěním záznamů. 
Veškeré záznamy o výdajích, pohledávkách, 
poukazování fakturovaných částek, seznamy 
zásob, dat vyúčtovaných klientům, údajům o 
mzdách a jakékoli jiné podobné dokumenty 
nebo záznamy musejí být úplné, správné, 
pravé a včasné. Nesmíte otevřít či udržovat 
jakýkoli neoznámený nebo nezaznamený 
účet či fond společnosti ani jakýkoli účet pro 
zavádějící účely. 
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Nesmíte poskytnout 
nepravdivé či zavádějící 
informace útvaru Globální 
bezpečnosti či Oddělení 
pro audity a kontrolní 
služby Aramarku nebo jeho 
nezávislým auditorům. 

Můžete v dobré víře 
vznést stížnost týkající se 
účetnictví, mezinárodních 
účetních kontrol nebo 
záležitostí auditů u Výboru 
představenstva pro audit 
a korporátní praktiky nebo 
kontaktujte viceprezidenta pro 
audit a kontrolu. Dodržujte 
postupy popsané v části EK 
“Konejte, sdělujte své obavy 
a oznamujte podezření na 
porušení EK”. 

Naše obchodní zásady a standardy

Otázka: Diane, manažerka oddělení 
odpovědného za kontakt se zákazníky, si 
povšimla, že hodnota zásob podle měsíčního 
fyzického sčítání byla nižší, než očekávala. 
Na základě této hodnoty budou náklady 
na prodej za měsíc mnohem vyšší než ty 
plánováné. Diane nenašla žádné chyby v 
počtech nebo zřejmé chyby ve stanovení 
cen či administrativní chyby při oceňování 
zásob, neboť neměla čas projít vše důkladně. 
Je v pořádku, jestliže Diane vykáže za tento 
měsíc vyšší hodnotu zásob, tak aby náklady 
na prodej více odpovídaly očekávaným 
hodnotám?

Odpověď: Ne. Vykázaná hodnota 
zásob musí vycházet z nejpravdivějších 
podkladů, které jsou k dispozici, v tomto 
případě jde o hodnotu vypočítanou na 
základě fyzické inventury zboží. Proto 
kdyby Diane použila méně pravdivé, 
libovolně upravené údaje, porušila by 
tím EK. Diane musí situaci projednat 
se svým nadřízeným, pokud nemůže 
nesrovnalost před lhůtou pro podání 
výkazů vyřešit sama.

Otázka: John, manažer oddělení 
odpovědného za kontakt se zákazníky, 
si povšiml, že provozní výsledky za tento 
měsíc jsou nižší než očekávané. Tržby 
se snížily, neboť klient odložil velkou 
cateringovou akci a kromě toho byla 
vynaložena částka na opravy nezahrnuté 
v rozpočtu. Nadřízený Johnovi navrhl, 
aby John zaznamenal několik posledních 
faktur až následující měsíc, aby výsledky 
za tento měsíc vypadaly lépe. John se 
navíc rozhodl zaznamena pohledávku 
za odloženou cateringovou akci již tento 
měsíc v očekávání, že ji nakonec bude 
moci klientovi vyúčtovat. Je správné, pokud 
bude John takto postupovat?

Odpověď: Ne. Úmyslné vypuštění 
pasiv (jako např. faktury dodavatelů a 
související výdaje) a zaúčtování fiktivních 
aktiv (např. pohledávek a souvisejících 
tržeb) představuje porušení části “Přesné 
účetní knihy a výkaznictví” v EK. John by 
měl urychleně oznámit, že mu nadřízený 
navrhl jednat v rozporu s etickými 
zásadami. 
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Hospodářská soutěž a zakázané dohody
Jednejte v souladu s právními předpisy, které zakazují nepoctivé obchodní praktiky, a podporujte silnou konkurenci 
bez zakázaných dohod. Tyto právní předpisy chrání volný obchod a svobodnou volbu spotřebitele. 

Nikdy nesmíte:

• jednat ani se dohodnout s konkurenčními podniky na cenách, slevách, zárukách či čemkoli jiném, co má vliv 
na podmínky prodeje zákazníkům,

• koordinovat nabídky s konkurenčním podnikem, včetně smluv ohledně nezúčastnění se nabídek, nabídky 
určité ceny nebo předložení nabídky, která je úmyslně méně příznivá než nabídka konkurenčního podniku,

• rozdělit nebo postoupit oblast, zákazníky, služby či sortiment spolu s konkurenčním podnikem,

• účastnit se jakéholiv odmítnutí konkrétními zákazníky či dodavateli.
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Otázka: Joel předkládá nabídku na 
smlouvu v oblasti vzdělávání a má přítele, 
který pracuje v konkurenčním podniku, 
který také předkládá nabídku. Joel ví, 
že konkurenční podnik má smlouvu s 
nedalekou nemocnicí, která má být za 
několik měsíců obnovena. Zvažuje, 
že zavolá svému příteli a nabídne mu, 
že nepředloží nabídku na smlouvu s 
nemocnicí, jestliže konkurenční podnik 
stáhne svou nabídku na smlouvu v oblasti 
vzdělávání. Má příteli zavolat?

Odpověď: Ne. Pokud by tak učinil, 
porušil by jak EK, tak zákony týkající 
se hospodářské a nekalé soutěže. Joel 
by mohl být za takové jednání trestně 
stíhán. Zaměstnanci by se měli vyhnout 
kontaktování konkurenčních podniků, 
kdykoli je to možné, aby se vyhnuli zdání 
nepoctivých obchodních praktik.  

Postupujte zvláště opatrně při účasti na konferencích, obchodních 
veletrzích či jiných setkáních, kdy se dostanete do kontaktu 
s konkurenčními podniky, abyste se vyhnuli dojmu existence 
nepatřičných obchodních praktik. Jestliže se konkurenční podniky 
zmíní o tématech jako stanovení cen, nabídky, rozdělení teritorií 
či zákazníků nebo odmítnutí jednat na jakékoli schůzce, musíte 
ze setkání odejít a oznámit událost právníkovi odpovědnému za 
příslušnou oblast činnosti společnosti. 

Neodpovídejte na dotazníky obchodních asociací nebo na jiné dotazy 
na informace o cenách - veškeré takové dotazníky musíte předat 
právníkovi odpovědnému za příslušnou oblast činnosti společnosti. 
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Poctivé obchodování
Aramark jedná vůči svým konkurentům poctivě a čestně. Vyvarujte se manipulace, zatajování, zneužívání utajovaných 
informací, zkreslování závažných skutečností či jakýchkoli jiných úmyslně nepoctivých praktik. Musíte se snažit poctivě 
jednat se zákazníky, dodavateli, konkurenty a zaměstnanci.

Právní předpisy zemí, kde působíme, zakazují nepoctivou konkurenci a nepoctivé či podvodné jednání a praktiky. 
Tyto zákony, stejně jako zákony o hospodářské soutěži, mají chránit obchodní konkurenty a spotřebitele. Příklady 
zakázaného jednání:

• krádež nebo zneužití soukromých, důvěrných či tajných obchodních informací 

• komerční úplatky či odměny za účelem povzbuzení obchodování nebo porušení smluv jinými osobami 

• užívání nepravdivých, podvodných či hanlivých tvrzení či srovnání týkajících se konkurenčních podníků nebo jejich 
služeb či produktů 

• nesprávné označení produktů nebo služeb 

• pozitivní tvrzení týkající se služeb nebo produktů Aramarku bez přiměřeného důvodu.

Co znamená “závažné neveřejné informace”?
Závažné neveřejné informace jsou jakékoli informace, které investor považuje za důležité při rozhodování, zda koupit, 
prodat nebo ponechat si cenné papíry, například dosud neveřejný úmysl Aramarku uzavřít důležitou smlouvu, zahájit 
novou podnikatelskou činnost nebo na novém území nebo získat jiný podnik. Závažné informace se nesmí týkat 
podnikání společnosti; závažné by mohly být i informace o obsahu budoucí publikace ve finančních periodikách, které 
bude zřejmě mít vliv na tržní cenu cenného papíru. 
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Otázka: Damian 
se dozvěděl v průběhu 
obchodního jednání od svého 
klienta, že jeho klient, veřejně 
obchodovaná společnost, 
brzy vykáže čtvrtletní zisk, 
který je podstatně vyšší než 
plánovaný. Damian chce 
koupit nějaké akcie této 
společnost. Může tak učinit?

Transakce, při kterých dochází ke zneužívání 
informací v obchodním styku (insider trading) a 
obchodování s cennými papíry
Insider trading znamená nakupování a prodej cenných papírů s využitím 
závažných neveřejných informací. Po dobu trvání Vašeho pracovního poměru 
u Aramarku můžete přijít do styku s neveřejnými, důvěrnými a vysoce citlivými 
informacemi (vnitřní informace) o společnosti nebo našich dodavatelích, 
klientech, konkurenčních podnicích či jiných veřejných společnostech. 
Vnitřní informace jsou informace, které nejsou veřejně známé a které, kdyby 
byly známy, by s pravděpodobností měly vliv na tržní cenu cenných papírů 
vydaných společností (naší nebo jakoukoli jinou) nebo by byly považovány za 
důležité pro rozumného investora při rozhodovování, zda tyto cenné papíry 
koupit či prodat. Cenné papíry zahrnují jak majetkové tak dluhové cenné 
papíry. Zejména nesmíte obchodovat s cennými papíry Aramarku, pokud máte 
důležité neveřejně informace o Aramarku. 

Používání vnitřních informací pro osobní finanční prospěch nebo jako tip 
pro jiné osoby, které mohou učinit investiční rozhodnutí na základě těchto 
informací, je neetické a nezákonné. I běžná konverzace, při níž jsou tyto 
informace prozrazeny, bez úmyslu osobního zisku, je v rozporu s nejlepšími 
zájmy Aramarku, může porušit zákony o cenných papírech a mohla by mít 
vážné důsledky.

Navštivte www.aramark.net/policy a seznamte se blíže s Pravidly Aramarku 
o obchodování s cennými papíry nebo kontaktujte právníka odpovědného za 
příslušnou oblast činnosti společnosti.

Naše obchodní zásady a standardy

Odpověď: Ne. 
Damian nesmí koupit 
akcie společnosti, dokud 
nejsou finanční informace 
veřejně dostupné. Koupě 
či prodej akcií s využitím 
takových vnitřních informací 
je neetické a nezákonné a 
mohlo by mít pro Damiana 
vážné důsledky, včetně 
trestního stíhání. 





OBSAH TÉTO ČÁSTI

Zaměstnanost a rovné příležitosti
Aramark zachází se všemi zaměstnanci i budoucími zaměstnanci stejně.

Násilí na pracovišti
Aramark zajišťuje všem zaměstnancům bezpečné, neohrožující a produktivní pracovní 
prostředí.

Obtěžování
Sexuální a jakékoli jiné obtěžování na pracovišti se netoleruje. 

Vztahy na pracovišti
Randění či intimní vztahy mezi manažery a jejich podřízenými se nedoporučují, a pokud k nim 
dojde, musí být oznámeny.

Užívání nezákonných látek a alkoholu
Aramark zajišťuje pracovní prostředí, v němž se neužívají drogy. Nesmíte chodit do práce pod 
vlivem nezákonných drog či alkoholu nebo je-li Váš stav zhoršen zákonně předepsanými léky. 

Životní prostředí a bezpečnost
Aramark dodržuje veškeré zákony chránící naše životní prostředí a zdraví a bezpečnost našich 
zaměstnanců, klientů a společnosti. 

Náš závazek ohledně pracovního prostředí  | 22
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Zaměstnanost a rovné příležitosti
Aramark dodržuje pravidla rovného zacházení se všemi zaměstnanci i budoucími zaměstnanci. Naší politikou je 
najímat, podporovat, poskytovat kompenzaci, podřizovat disciplíně a činit veškerá ostatní rozhodnutí týkající se 
zaměstnanců bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnostní původ, věk, pohlaví, těhotenství, sexuální 
orientaci, genderovou identitu, genetické informace, zdravotní postižení, vojenský stav, statut veterána či jinou 
klasifikaci chráněnou platným zákonem.

Další informace o Pravidlech týkající se rovné pracovní příležitosti a pozitivních kroků najdete na www.
aramark.net/policy nebo kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti.

Násilí na pracovišti
Aramark zajišťuje všem zaměstnancům bezpečné, neohrožující a produktivní pracovní prostředí. Netolerujeme 
násilí, hrozby týkající se násilí nebo zastrašování vůči zaměstnancům nebo majetku Aramarku nebo vůči osobám či 
majetku spojeným s naším podnikáním. 

Neprodleně oznamte jakékoli násilí či napadení nebo hrozící násilí či napadení Vašemu nadřízenému, oddělení 
lidských zdrojů, bezpečnostním pracovníkům nebo místnímu policejnímu oddělení a pak urychleně oddělení 
Globální bezpečnosti Aramarku. Můžete rovněž oznámit veškeré hrozby či ohrožující činnost na zaměstnanecké 
hotline. Vedoucí pracovníci a pracovníci dozoru mohou hlásit tyto incidenty online na www.aramark.net/security.

Další informace o Pravidlech týkajících se násilí na pracovišti najdete na www.aramark.net/policy nebo 
kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti.
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Obtěžování
Aramark netoleruje jakoukoli formu sexuálního či jiného obtěžování na 
pracovišti, mimo jiné včetně urážlivých nebo degradujících poznámek či 
chování, útočných či hanlivých vtipů nebo chování, které vytváří zastrašující 
nebo nepřátelské pracovní prostředí. To zahrnuje nejen chování zakládající 
se na pohlaví zaměstnance, ale rovněž chování zakládající se na jakékoli 
jiné vlastnosti chráněné platnými zákony, mimo jiné včetně rasy, barvy pleti, 
náboženství, národnostního původu, věku, pohlaví, těhotenství, sexuální 
orientace, genderové identity, genetických informací, zdravotního postižení, 
vojenského stavu či statutu veterána.

Vedoucí pracovník nesmí vyhrožovat ani naznačovat, že to, že se 
zaměstnanec odmítl podvolit pokusům o navázání sexuálního styku, 
bude mít negativní dopad na zachování jeho pracovního poměru, platu, 
hodnocení, přidělených povinností či jakýchkoli jiných podmínek v rámci 
pracovního poměru.

Jestliže se domníváte, že jste byl vystaven obtěžování na pracovišti v 
jakékoli podobě, neprodleně oznamte takový incident Vašemu nadřízenému, 
oddělení lidských zdrojů nebo na hotline pro zaměstnance. Nadřízení, kteří 
obdrží stížnost na obtěžování na pracovišti, musejí neprodleně kontaktovat 
oddělení lidských zdrojů oblasti, kde zaměstnanec pracuje. Bude provedeno 
vyšetřování a bude-li takové chování prokázáno, budou podniknuty 
disciplinární kroky a následky až k rozvázání pracovního poměru.

Náš závazek ohledně pracovního prostředí

Otázka: Mary, manažerka 
oddělení odpovědného za kontakt 
se zákazníky, si povšimla, že John, 
pracovník potravinového servisu, je v 
práci rozrušený. Měl nedávno hádku 
se spolupracovníkem. Johnův výkon 
se zhoršil, nedbá o osobní vzhled a 
zdá se být v depresi.Dnes se John 
a další zaměstnanec poprali, ačkoliv 
žádný z nich nebyl zraněn. Jak má 
Mary vyřešit tuto situaci?

Odpověď: Pokud jde 
o zjevnou změnu Johnova 
vzhledu a chování, Mary 
by měla probrat s Johnem 
jeho zhoršený výkon a jeho 
neschopnost vycházet s 
ostatními zaměstnanci. 
Vzhledem k eskalaci situace 
až po fyzické napadení 
by měla rovněž probrat 
situaci se svým nadřízeným 
a s oddělením Globální 
bezpečnosti Aramarku.
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Obtěžování (pokrač.)
Jsou zakázány represivní kroky či diskriminace jakéhokoli zaměstnance či jiné osoby za stížnost na obtěžování na 
pracovišti nebo napomáhání při vyšetřování. Proti komukoli, kdo se dopouští represivních kroků, bude podniknuto 
disciplinární opatření vedoucí až k případnému rozvázání pracovního poměru a další právní kroky.

Další informace o Pravidlech ohledně sexuálního a jiného obtěžování naleznete na www.aramark.net/policy 
nebo kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti.

Vztahy na pracovišti
Aramark nedoporučuje partnerské vztahy či intimní vztahy mezi manažery nebo nadřízenými a jejich podřízenými. 
I když je vztah dobrovolný a vítán oběma stranami, manažer nesmí udržovat partnerský či intimní vztah se 
zaměstnancem Aramarku, jestliže takový zaměstnanec pracuje přímo či nepřímo pro takového manažera nebo 
jestliže takový manažer rozhoduje o platu či kariérním postupu zaměstnance.

Jestliže máte partnerský vztah s podřízeným nebo s ním máte intimní vztah, musíte neprodleně informovat svého 
nadřízeného a oddělení lidských zdrojů, tak aby mohly být podniknuty kroky za účelem ukončení takového vztahu. 
Proti komukoli, kdo partnerský či intimní vztah s podřízeným neoznámí, budou učiněny disciplinární kroky vedoucí až 
k možnému rozvázání pracovního poměru. 

Užívání nezákonných látek a alkoholu
Aramark udržuje pracovní prostředí čisté od zakázaných látek (drog). Musíte dodržovat veškeré právní předpisy, 
které zakazují či kontrolují výrobu, prodej, distribuci, užívání a držení nezákonných látek a alkoholu, a to především 
nacházíte-li se v prostorách společnosti Aramark nebo jejích klientů, nebo jste-li na služební cestě. Výkon práce pod 
vlivem zakázaných drog, alkoholu nebo i legálně předepsaných léků, které narušují Vaší schopnost výkonu práce, 
je přísně zakázáno. Další informace o Pravidlech ohledně zakázáných látek naleznete na www.aramark.net/policy 
nebo kontaktujte pracovníka oddělení lidských zdrojů. 
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Je přísně zakázáno chodit do práce pod vlivem nezákonných látek 
nebo alkoholu nebo je-li vaše pracovní schopnost snížena zákonnem 
povolenými léky. Další informace o Pravidlech zajišťujících 
pracovní prostředí bez konzumace zakázaných látek naleznete na 
www.aramark.net/policy.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
Aramark svým jednáním přispívá k zachování zdravého životního 
prostředí a dodržuje veškeré platné zákony týkající se životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti ve všech zemích, kde podniká. 
Je nutné jednat způsobem chránícím životní prostředí a zdraví a 
bezpečnost. 

Pro uchování bezpečného a zdravého pracoviště a ochranu životního 
prostředí, v němž pracujeme, musí každý dodržovat veškerá 
pravidla, politiku a praktiky týkající se životního prostředí a zdraví 
a bezpečnosti a neprodleně oznámit veškeré nehody, porušení, 
rozsypání či vylití nebezpečných látek, úrazy, dotazy vládních 
úřadů a veškeré nebezpečné zařízení, praktiky či podmínky. Máte-
li jakékoli dotazy týkající se požadavků na životní prostředí, zdraví 
či bezpečnost nebo ohledně Vašich konkrétních povinností, obraťte 
se pro další informace na skupinu Globální řízení rizik společnosti 
Aramark. 

Otázka: Victor, manažer oddělení 
odpovědného za kontakt se zákazníky, 
požádá zaměstnance, aby uklidil místnost 
přeplněnou zásobami. Při plnění tohoto 
úkolu zaměstnanec nalezne několik nádob 
s čistícími prostředky s dosud nevypršenou 
dobou upotřebitelnosti, které jsou 
nepoužité, avšak zabírají potřebný prostor. 
Zaměstnanec si není jist, co má s těmito 
nádobami dělat a požádá Victora o radu. 
Jaké pokyny má Victor zaměstnanci dát 
pro řádnou likvidaci chemikálií?

Odpověď: Victor musí zajistit, 
aby zaměstnanec řádně chápal 
rizika spojená s chemikáliemi. Tyto 
informace, spolu s návodem na 
řádné zacházení, jsou uvedeny 
na štítku s označením chemikálií 
a v Listě s údaji o bezpečnosti 
materiálu (LBM)/v Listě s údaji o 
bezpečnosti (LB). Poté by se měl 
obrátit na oddělení řízení globálních 
rizik společnosti Aramark za účelem 
získání údajů o schválených 
společností zabývajících se likvidací 
odpadů. 

Náš závazek ohledně pracovního prostředí





OBSAH TÉTO ČÁSTI

Majetek společnosti
Respektujte majetek Aramarku. Užívejte majetek Aramarku, včetně výpočetní techniky a 
souvisejících informačních technologií, v souladu s pravidly společnosti.

Výpočetní technika, e-mail a internet
Výpočetní technika Aramarku, přístup k internetu a informační systémy jsou poskytovány pro 
pracovní účely. Používání emailu a internetu může být monitorováno.

Sociální média
Při užívájí sociálních médií dodržujte Pravidla Aramarku týkající se sociálních sítí a respektujte 
soukromí klientů, spotřebitelů a spolupracovníků.

Porušení autorského práva a softwarové pirátství
Aramark respektuje autorská práva jiných osob a povoluje užívání autorsky chráněných materiálů 
pouze v souladu se zákonem nebo na základě dohody.

Soukromé a důvěrné informace
Je nutno chránit neveřejně či soukromé informace, které nám svěřil Aramark nebo naši dodavatelé, 
klienti a spotřebitelé.

Uchovávání záznamů 
Každý zaměstnanec Aramarku odpovídá za správné uchovávání záznamů společnosti.

Ochrana majetku společnosti a informace o majetku  | 28
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Majetek společnosti
Náš majetek, včetně hotových peněz, zásob, majetku 
a zařízení, a soukromé informace, dále náš název, 
značka a vztahy se zákazníky, představují zdroje, které 
používáme při provádění naší podnikatelské činnosti. 
Je nutno používat tento majetek pouze pro zákonnou 
podnikatelskou činnost společnosti a chránit jej proti 
krádeži, ztrátě, plýtvání či zneužívání. Je rovněž nutno 
vynakládat stejnou péči o veškerý majetek svěřený 
Aramarku klienty či jinými osobami.  

Je zakázáno používat majetek Aramarku pro osobní 
prospěch. Pokud tak činíte, můžete být vystaveni 
disciplinárním krokům nebo trestnímu stíhání. 

Máte-li podezření, že jiná osoba používá nepatřičným 
způsobem majetek společnosti, musíte tuto skutečnost 
oznámit Vašemu nadřízeném, hotline pro zaměstnance 
Aramarku nebo pracovníkům Aramarku určeným v EK.

Po ukončení Vašeho pracovního poměru u Aramarku či 
přidružení k Aramarku musíte vrátit Aramarku jeho majetek 
a vrátit či zničit materiály obsahující informace společnosti, 
které jsou popsány v části “Soukromí a zachování 
mlčenlivosti” tohoto dokumentu.

Otázka: Joseph, zaměstnanec na výdeji 
jídla, si všimnul, že jedna z pokladních v 
jejich restauraci né vždycky zaznamená 
transakci a namarkuje prodané zboží do 
kasy, když přijímá od zákazníka platbu. 
Na konci pracovní doby Joseph viděl, že 
si pokladní bere nějaké peníze z kasy 
do vlastní peněženky. Joseph se obává, 
že pokladní může tyto peníze z poklady 
krást, ale tato zaměstnankyně je již dlouho 
zaměstnána u společnosti a Joseph se bojí, 
že kdyby vyjádřil své podezření, nebude mu 
stejně nikdo věřit. Co by měl Joseph udělat?

Odpověď: Okrádat společnost je zločin 
a Joseph má povinnost chránit majetek 
společnosti a nahlásit podezření o zločinu. 
Musí tedy ihned ohlásit tuto skutečnost 
svému nadřízenému, na zaměstnaneckou 
linku Aramark Hotline nebo některému ze 
zodpovědných pracovníků specializovaných 
v oblasti Etického kodexu, a to bez obav, že 
bude jakkoliv vystaven odvetnému jednání.
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Výpočetní technika, email a internet
Výpočetní technika Aramarku, mobilní přístroje, přístup k internetu a informační systémy, včetně emailu a 
internetu, se poskytují pro obchodní účely Aramarku. Veškeré emailové zprávy vytvořené či obdržené těmito 
systémy představují majetek Aramarku. Společnost může kontrolovat Vaše emaily, textové zprávy a používání 
internetu v případě možného porušení bezpečnosti, porušení pravidel či jiných nepovolených či nezákonných 
kroků. 

Osobní užívání výpočetní techniky Aramarku, která Vám byla svěřena, nebo emailu se povoluje, je-li náhodné a 
pokud:

• nezahrnuje zakázanou činnost

• nenarušuje Vaši produktivitu

• nespotřebovává zdroje či kapacitu ukládání systému 

Není dovoleno používat výpočetní techniku společnosti, která Vám byla svěřena, k přístupu na internetové 
stránky nebo k posílání emailu, které obsahují jazyk, obrázky nebo zvuky, které obtěžují, jsou diskriminační 
nebo ohrožující. Prohlížení, stahování či přístup ke zřejmě sexuálně orientovaným materiálům je přísně 
zakázáno. Další informace o Pravidlech ohledně informačních technologií a bezpečnosti naleznete na 
www.aramark.net/policy nebo kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti společnosti.
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Sociální média
Při používání sociálních médií pro obchodní účely a z osobních důvodů, 
jako jsou např. YouTube, Facebook, Twitter a LinkedIn či blogů, 
internetových diskusních fór, online zveřejňování médií vytvořených 
uživatelem, musí zaměstnanci v USA dodržovat Pravidla Aramarku k 
sociálním sítím. Jiná pravidla platí, pokud užíváte sociální média jako 
zástupce Aramarku, a jiná, pokud je užíváte z osobních důvodů.  

Máte-li právo používat sociální média jako zástupce Aramarku, musíte 
se jednoznačně představit jako zaměstnanec Aramarku jednající za 
Aramark. Naopak, pokud používáte sociální média pro osobní účely, 
nesmíte tvrdit, že Vaše příspěvky jsou schválené, sponzorované či 
povolené Aramarkem, nebo že zastupujete Aramark nebo jakéhokoli 
klienta či přidružené osoby Aramarku.

Kromě toho je nutno, abyste jednali v souladu s veškerými pravidly 
Aramarku, která se týkají Vašich příspěvků, a pečlivě chránili důvěrné 
a/nebo soukromé informace Aramarku a jeho klientů, zákazníků a 
dodavatelů. Další informace o Pravidlech k sociálním sítím naleznete 
na www.aramark.net/policy nebo kontaktujte právníka odpovědného 
za příslušnou oblast společnosti.

Otázka: Ted, oblastní 
manažer, je frustrován výsledkem 
nedávného jednání s klientem. 
Téhož dne se přihlásí k Twitteru, 
aby se svěřil se zkušenostmi z 
jednání. Vzhledem k tomu, že 
Ted používá svůj osobní účet 
a přímo neuvádí jméno svého 
klienta, se domnívá , že jeho 
kroky jsou vhodné. Má pravdu?

Odpověď: Ne. To, že Ted 
používá svůj osobní účet Twitter, 
aby se zmínil o jednání s klientem, 
by mohlo znamenat porušení 
Pravidel k sociálním sítím, pokud 
Ted jasně neuvede, že mluví svým 
vlastním jménem a nikoliv jako 
zástupce Aramarku. Kromě toho 
jestliže Tedův příspěvek odhalí 
nějaké důvěrné a/nebo soukromé 
informace náležející Aramarku 
nebo klientovi, může to znamenat 
porušení Pravidel k sociálním sítím.  
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Porušení autorského práva a softwarové pirátství 
Aramark respektuje autorská práva jiných osob a povoluje uživání autorsky chráněných materiálů 
pouze tak, jak povoluje zákon nebo v souladu s příslušnou smlouvou. Není dovoleno pořizovat 
jakékoli kopie, znovu prodávat či převádět software nebo jeho podkladovou dokumentaci, pokud k 
tomu nemáte souhlas z licenční smlouvy na takový software. Obraťte se na právníka odpovědného za 
příslušnou oblast činnosti společnosti nebo oddělení informačních technologií s dotazy na autorské 
právo či licence k software.

Ochrana majetku společnosti a informace o majetku



33

Soukromé a důvěrné informace
V rámci odpovědnosti vyplývající z Vašeho zaměstnání u Aramarku 
můžete mít přístup k neveřejným citlivým informacím, tj. informacím 
o jednotlivých spotřebitelích, zdravotnické, finanční a jiné osobní 
informace, které můžete získat od našich současných, budoucích 
či dřívějších zaměstnanců, zákazníků či jiných třetích osob, nebo 
takové informace mohou být používané či uchovávané při Vaší 
pracovní činnosti. Jsou-li Vám takové informace svěřeny v rámci 
Vašeho pracovního poměru u Aramarku, jste povinen tyto informace 
chránit bez ohledu na jejich formu (např. v listinné podobě, v podobě 
elektronických záznamů apod.).

Bez ohledu na Vaši úlohu či postavení v Aramarku musíte chránit 
důvěrnost neveřejných či soukromých informací, které Vám svěřil 
Aramark nebo jeho dodavatelé, klienti a zákazníci, s výjimkou 
toho, kdy jejich poskytnutí předem schválil právník odpovědný 
za příslušnou oblast činnosti společnosti. To zahrnuje neveřejné 
informace, kterých by mohly využít konkurenční podniky, nebo 
které by byly škodlivé pro Aramark či jeho klienty a zákazníky, v 
případě jejich prozrazení. Další informace o Pravidlech zachování 
mlčenlivosti Aramarku naleznete na www.aramark.net/policy nebo 
kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou oblast činnosti 
společnosti.

Otázka: Loraine má ráno 
důležitou schůzku s klientem, kde 
má dojít ke konečnému sjednání 
podmínek pro důležitého nového 
zákazníka. Čeká na přeplněném 
letištním terminálu na nástup na 
svůj let, když jí zazvoní mobilní 
telefon. Její nadřízený volá, 
aby s ní probral klíčové aspekty 
její prezentace a zkontroloval 
její strategii za účelem získání 
zákazníka. Jak má Loraine 
reagovat? 

Odpověď: Loraine by 
neměla probírat důvěrné 
dokumenty či důvěrné 
informace na veřejnosti. 
Měla by navrhnout, že zavolá 
svému nadřízenému zpět, 
jakmile dorazí na místo 
určení, kde mohou hovořit v 
soukromí. 
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Uchovávání záznamů
Každý zaměstnanec Aramarku odpovídá za řádné uchovávání záznamů společnosti. Aramark musí 
ze zákona uchovávat určité záznamy, neboť je potřebuje pro provozní, právní, finanční, historické 
či jiné účely. Než budete chtít likvidovat záznamy Aramarku, navštivte www.aramark.net/policy, 
kde se seznámíte s Pravidly ohledně uchovávání záznamů. Pravidla obsahují doby uchovávání 
konkrétních druhů záznamů. Pro dodatečné informace kontaktujte prosím právníka odpovědného 
za příslušnou oblast činnosti společnosti.  

Ochrana majetku společnosti a informace o majetku





OBSAH TÉTO ČÁSTI

Odpovědi na dotazy vlády, médií a investorů
Pošlete veškeré externí dotazy příslušnému zástupci Aramarku.

Příspěvky politickým stranám
Použití finančních prostředků společnosti na příspěvky politickým stranám musí být 
předem schváleno.

Angažování lobistů
Angažování lobistů musí být předem schváleno.

Zveřejnění
Zveřejněné informace musejí být úplné, pravdivé, včasné, přesné a srozumitelné.
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Odpovědi na dotazy vlády, médií a 
investorů
Pro splnění našich zákonných povinností a aby naše odpovědi 
byly včasné, úplné a správné, Aramark předává externí dotazy 
pověřeným zástupcům společnosti:

• veškeré žádosti či dotazy od státu, včetně žádostí o interview 
či přístupu státních úředníků k zařízením a dokumentům 
Aramarku, musejí být předány právníkovi odpovědnému za 
příslušnou oblast činnosti společnosti,

• veškeré žádosti z médií o prohlášení Aramarku či jménem 
Aramarku musí být neprodleně předány oddělení Aramarku 
pro komunikaci a veřejné záležitosti. Pouze určení mluvčí 
společnosti jsou pověřeni vyjadřovat se za Aramark nebo řídit 
proces, do kterého jsou zapojeny jiné osoby,

• veškeré žádosti od průmyslových analytiků nebo osob 
zabývajících se průzkumem trhu musejí být předány týmu 
vztahů s investory (InvestorRelations@Aramark.com).

Otázka: James je specialista na 
služby zákazníkům v zákaznickém 
centru. Právě obdržel telefonát 
od reportéra z časopisu, který ho 
požádal o informace o tom, kolik 
každý den dostává objednávek od 
zákazníků. James je potěšen, že 
mluví s reportérem a rovněž se 
domnívá, že jde o příležitost, jak 
pomoci Aramarku s dobrou image v 
médiích. Jak by měl tento telefonát 
proběhnout?
 

Odpověď: James  
musí svou odpověď 
odmítnout a informovat 
reportéra, aby se obrátil 
na oddělení Aramarku 
pro komunikaci a veřejné 
záležitosti. Za Aramark 
mohou hovořit s médii 
pouze pověření mluvčí. 
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Příspěvky politickým stranám
Zákony USA přísně regulují příspěvky společností politickým 
stranám, včetně peněžních příspěvků, jako jsou např. šeky, 
půjčky nebo koupě vstupenek na politické akce za účelem 
výběru finančních prostředků, dále příspěvky v naturáliích, 
jako např. darování potravin či nápojů, používání zařízení 
nebo pracovníků společnosti pro akce za účelem výběru 
finančních prostředků. Zákony v zemích mimo USA rovněž 
kladou určitá omezení. Užití či příslib užití finančních 
prostředků či majetku nebo PAC fondů Aramarku pro 
příspěvky politickým stranám na federální, státní či místní 
úrovni musí být předem písemně schváleny právníkem 
odpovědným za příslušnou oblast činnosti společnosti. 

Vyvíjení tlaku na zaměstnance, aby přispěli politickým 
stranám, je zakázáno. Aramark neposkytne náhradu za 
žádné osobní příspěvky politickým stranám či související 
výdaje, včetně peněžních příspěvků či příspěvků v naturáliích 
politickému kandidátovi či straně.

Další informace o Pravidlech ohledně příspěvků politickým 
stranám naleznete na www.aramark.net/policy nebo se 
obraťte na právníka odpovědného za příslušnou oblast 
činnosti společnosti či na oddělení Aramarku pro dodržování 
vládních nařízení.

Angažování lobistů 
Angažování lobisty či provádění plateb lobistovi 
či jinému poradci pro státní záležitosti, aby 
prováděl jakoukoli práci jménem Aramarku, musí 
předem písemně schválit oddělení Aramarku pro 
dodržování vládních nařízení. Navštivte prosím 
www.aramark.net/policy a seznamte se blíže s 
Pravidly pro spolupráci s externími zástupci a 
konzultanty mimo Spojené státy americké nebo 
kontaktujte právníka odpovědného za příslušnou 
oblast činnosti společnosti. 

Veřejná sdělení
Všichni zaměstnanci zapojení do procesu 
poskytování informací zajistí, aby podání k 
Výboru pro cenné papíry a burzu cenných papírů 
a jiná veřejná sdělení byla úplná, pravdivá, 
včasná, správná a srozumitelná.





Aramark zřídil níže uvedené kontaktní linky, aby Vám poskytovaly pomoc při 
řešení potenciálních problémů nebo oznamování možného porušení EK či 
příslušného zákona. Jestliže jste podle Vašeho názoru Vy či jiný zaměstnanec 
mohl porušit EK nebo platný zákon či předpisy, jste povinen takové porušení 
neprodleně oznámit jedním z následujících způsobů. 

Mějte rovněž na paměti, že žádný zaměstnanec nebude terčem represivních 
kroků či trestu za to, že oznámil podezření na porušení EK, pokud toto 
oznámení bylo učiněno v dobré víře a v domnění, že poskytnuté informace jsou 
pravdivé.

Vznášení dotazů a vyjadřování obav  | 40
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Telefonicky
Můžete se obrátit na kteroukoli níže uvedenou osobu s dotazy či obavami:

Mimo Severní Ameriku můžete navštívit internetovou stránku oddělení globální bezpečnosti Aramarku                 
www.aramark.net, kde získáte telefonní číslo na Vaše lokální oddělení pro audit a kontrolu.

Poštou
Zašlete dopis adresovaný kterékoli z výše uvedených osob nebo Výboru představenstva pro audit a korporátní 
praktiky v hlavním sídle Aramarku na adrese: Aramark Corporation, 1101 Market Street, Philadelphia, PA 19107

E-mailem

vicepreziden pro audit a kontrolu na tel. č. +1 215-238-3110

viceprezident pro globální bezpečnost na tel. č. +1 800-338-5641

ceprezident pro dodržování zákonných požadavků na tel. č. +1 215-238-3435

tajemník výboru pro dobré mravy na tel. č. +1 215-413-8833

víceprezident pro audit a kontrolu audit@aramark.com

právní oddělení legal@aramark.com

Přímé kontaktní údaje:
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Hotline pro zaměstnance Aramarku     (možno i anonymně):

ONLINE

Telefonicky (Severní Amerika) 

U.S. a Kanada www.aramarkhotline.com

Mimo USA a Kanadu www.aramarkinternationalhotline.com

U.S. a Kanada 1-877-224-0411

Mexiko 001-877-417-2683

Telefonicky (mimo Severní Ameriku)
Mimo Severní Americku můžete navštívit internetovou stránku oddělení globální 
bezpečnosti Aramarku www.aramark.net, kde získáte telefonní číslo pro Vaši zemi. 
Po vytočení směrového čísla a poté, co uslyšíte pokyny v angličtině, vytočte číslo, 
které voláte a číslo 877-224-0411.
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Vzdání se
V určitých omezených situacích se Aramark vzdává práva na 
uplatnění EK vůči zaměstnancům, vedoucím pracovníkům či 

členům představenstva. Pokud jde o vedoucí pracovníky a členy 
představenstva, vyžaduje takové vzdání se výslovný souhlas 

představenstva nebo Výboru představenstva pro audit a korporátní 
praktiky, a bude neprodleně oznámeno, jak je vyžadováno v souladu 
se zákonem. Pokud jde o ostatní zaměstnance Aramarku, vzdání se 

vyžaduje souhlas hlavního globálního právního oddělení.



 



Poskytujte zážitky, které zlepšují a obohacují životy!


