
ManpowerGroup

World Headquarters

100 Manpower Place

Milwaukee, WI 53212 USA

www.manpowergroup.com © 2014 

Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme 

  

   

 

 

~

 

Jonas Prising, 

 

výkonný ředitel, ManpowerGroup

Praxe společnosti ManpowerGroup

Code of Business 
Conduct and Ethics

Všichni máme povinnost chránit a propagovat 
značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup 
po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit 
správná rozhodnutí. Proto je zcela nezbytné, 
aby každý z nás zajistil, že bude správným 
vyslancem společnosti, a to dodržováním 
pravidel obchodního a etického chování 
společnosti ManpowerGroup. Pravidla platí 
pro každého zaměstnance společnosti 
ManpowerGroup bez ohledu na funkci nebo 
pozici, což zajišťuje, že si udržíme nejvyšší 
možné normy etických obchodních postupů.
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V květnu roku 2014 jsem měl tu čest stát se 4. výkonným ředitelem ManpowerGroup od založení této 
velmi speciální společnosti v roce 1948 a mohu tak následovat kroky našich skvělých představitelů: 
Elmer Winter byl spoluzakladatelem společnosti a stal se průkopníkem v oboru zajišťování lidských

 

zdrojů; Mitchell Fromstein překonal četné problémy a pod jeho vedením se naše společnost 
mezinárodně rozrostla; a můj předchůdce, Jeff Joerres, nás přeměnil v současnou společnost 
nabízející řešení pro zajišťování pracovních sil pod mnoha značkami.

V průběhu naší bohaté historie vykrystalizovalo naše jasné poslání; podporovat svět práce a pomáhat

 

komunitám, ve kterých žijeme. Svět práce se od roku 1948 dramaticky změnil, ale náš závazek budovat 
udržitelnost talentů pro dobro společností, zemí a samotných jednotlivců je po celou dobu neotřesitelný. 
Již téměř 70 let – déle než kterákoli jiná společnost v tomto odvětví – slouží společnost 
ManpowerGroup vznešenému účelu. Každý den spojujeme stovky tisíc lidí se smysluplnou prací

 

po celém světě a zůstáváme věrni svému poslání – odvádět dobrou práci při konání dobra.

Jsem nadšen prací, kterou děláme, a tím, jak si s našimi aktivitami dokážeme každý den poradit. 
Jako mnozí z vás jsem do společnosti ManpowerGroup nastoupil, protože v tyto obchodní aktivity 
věřím a věřím v důležitost, kterou má zaměstnání v životě každého z nás. Osobně mě motivuje práce, 
kterou den co den vykonáváme, stejně jako poctivost a upřímnost, kterými se řídíme.

Etický přístup k podnikání byl vždy součástí naší firemní DNA a umožnil nám vybudovat si skvělou 
pověst. Dosažení takové pověsti je možné pouze tehdy, když naši lidé usilují o vyšší než minimální cíle 
a věří, že se řídí vyššími normami. Udržení takové skvělé pověsti je možné pouze tehdy, když jsou 
naši lidé odhodláni zachovávat tyto vysoké etické normy a tím si získávat důvěru všech zúčastněných 
stran.Etický přístup k podnikání je důležitý nejen pro naše dodavatele, klienty a uchazeče, ale také 
znamená, že dokážeme přitáhnout a udržet si ty nejlepší talenty uvnitř ve společnosti. Tímto se 
výrazně odlišujeme od konkurence – klienti, potenciální zákazníci, úřady, investoři a další 
zainteresované subjekty chtějí pracovat se společnostmi, které se vyznačují solidním jednáním, 
plní své závazky a těší se té nejlepší pověsti. My se navíc můžeme pochlubit uznáním,

 

které zmíněné přednosti dokládá. 

 

Je to vaše zásluha – a zásluha 27 000 kolegů v 80 zemích světa, kteří mohou být hrdí na to, 
že pracují eticky – že máme tu nejdůvěryhodnější značku v našem odvětví. Institut Ethisphere 
nás označil za jednu z nejetičtějších společností světa. Toto uznání získávají společnosti, které 
po mnoho let usilují o více než pouhé vydávání prohlášení o etickém podnikání a svá slova 
přeměňují v činy. Žádný z našich konkurentů ničeho takového nedosáhl.

Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup 
po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná rozhodnutí. Proto je zcela nezbytné, 
aby každý z nás zajistil, že bude správným vyslancem společnosti, a to dodržováním pravidel 
obchodního a etického chování společnosti ManpowerGroup. Pravidla platí pro každého 
zaměstnance společnosti ManpowerGroup bez ohledu na funkci nebo pozici, což zajišťuje, 
že si udržíme nejvyšší možné normy etických obchodních postupů.

Tato Pravidla si prosím důkladně prostudujte, seznamte se s nimi, ujistěte se, že jim rozumíte 
a dodržujte je, abyste sami jednali způsobem, který je věrný hodnotám společnosti 
ManpowerGroup. Očekávám, že všichni naši podnikoví vedoucí na celém světě budou tato

 

Pravidla mistrně ovládat, aby se tak podíleli na jejich správném uplatňování a učili své kolegy 
jednat v souladu s našimi hodnotami. Díky tomu se všichni budeme moci podílet na vytvoření 
bezpečného, produktivního a úspěšného pracovního prostředí.

Pokud víte o porušení některé ze zásad obsažených v těchto Pravidlech nebo máte určité 
podezření, že k němu mohlo dojít, musíte toto porušení nebo domnělé porušení neprodleně 
oznámit. Na straně 37 najdete různé způsoby, jak oznámit činnost, o které se domníváte, 
že by mohla být v rozporu s těmito Pravidly.

Mějte prosím na paměti, že naše společnost uplatňuje NULOVOU TOLERANCI vůči jakýmkoli 
odvetným opatřením proti osobě, která v dobré víře oznámila domnělé porušení 
Pravidel – i když se následně ukáže, že k žádnému porušení nedošlo.

Jsme skvělou společností s tou nejdůležitější předností: skvělými lidmi. Všem Vám děkuji za 
vaši snahu při zachování naší pověsti jako společnosti se závazkem dodržovat ty nejvyšší 
etické normy.  

   

ředitel ManpowerGroup     Výkonný

Jonas Prising



Manpower France, 1958

naše historie
Již	více	než	60	let	buduje	společnost	ManpowerGroup	firemní	kulturu	důvěry	bezúhonnosti	
a	zodpovědnosti.	Podrobnou	časovou	osu	s	popisem	mnoha	milníků	v	historii	naší	společnosti	
od	roku	1948	až	dosud	naleznete	na	stránce	http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.

naše hodnoty
Lidé
Záleží	nám	na	lidech	a	na	tom,	jakou	roli	hraje	práce	v	jejich	životě.	Respektujeme	je	jako	
individuality,	důvěřujeme	jim,	podporujeme	je	a	umožňujeme	jim	dosáhnout	svých	cílů	jak	
na	pracovišti,	tak	i	v	soukromém	životě.

Pomáháme	lidem	budovat	kariéru	na	základě	plánování,	práce,	proškolení	a	odborné	přípravy.

Jsme	si	vědomi	přispění	každého	jednotlivce	k	našemu	společnému	úspěchu,	tedy	našich	
zaměstnanců,	klientů	a	uchazečů.	Povzbuzujeme	a	odměňujeme	činy.

Znalosti
Sdílíme	naše	znalosti,	odbornou	kvalifikaci	a	vlastní	zdroje,	takže	všichni	chápou,	jaké	máme	
v	daném	okamžiku	priority	a	jaký	bude	následující	postup	v	daném	pracovním	prostředí	–	a	proto	
všichni	ví,	jak	se	zachovat.

Aktivně	nasloucháme	a	jednáme	na	základě	získaných	informací	tak,	abychom	zlepšili	naše	
vztahy,	řešení	a	služby.

Na	základě	svého	chápání	světa	práce	aktivně	prosazujeme	další	rozvoj	a	globální	zavádění	
osvědčených	postupů.

Inovace
Ve	světě	práce	zaujímáme	čelní	pozici.	Troufáme	si	inovovat,	jsme	průkopníci	a	objevujeme.

Nikdy	se	nespokojíme	se	statem	quo.	Neustále	atakujeme	hranici	norem,	abychom	nalezli	nové	
a	lepší	způsoby	práce.

Prosperujeme	díky	podnikatelskému	duchu	a	rychlosti	odezvy;	akceptujeme	rizika	a	jsme	si	
vědomi,	že	ne	vždy	uspějeme,	avšak	nikdy	nevystavíme	riziku	své	klienty.

naše historie, naše 
hodnoty, naše atributy 
a naše pozice …

>>

>>
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naše atributy>>

naše pozice>>

Důstojnou roli práce, příležitosti k zaměstnání 
pro všechny, etické a efektivní podnikové postupy, 
udržitelné prostředí a úspěšné místní komunity.

Poskytujeme	příležitosti	k	práci	a	pomáháme	svým	
klientům	k	úspěchu.	Je-li	to	vhodné,	využíváme	své	klíčové	
kompetence	v	partnerství	s	vládami,	podniky	a	NGO	
a	zaměřujeme	se	na	speciální	iniciativy,	které	pomáhají	
zajistit	pracovní	místa	a	pracovní	školení	pro	následující	
skupiny:

1.	Dlouhodobě	nezaměstnané	a	podzaměstnané	osoby

2.	Osoby	s	postižením

3.	Vyloučené	jedince	(menšiny,	imigranty)

4.	Oběti	neštěstí	(tsunami,	hurikány)

5.	Oběti	zneužívání	(obchod	s	lidmi	atd.)

6.	Uprchlíky

7.	Mládež

Díváme se dopředu
Víme, co bude dál.

Zapojujeme 
všechny
Jsme zde pro každého 
a na všech úrovních.

Jsme důvěryhodní
Lidé spoléhají, že uděláme to, 
co je správné.

Jsme podnětní
Lidé mají zájem o to, 
co říkáme a děláme.

Jsme 
odborníci
Jsme považováni 

za zdroj odborného 
přehledu, názorů 
a osvědčených 

postupů.

Přinášíme svěží 
myšlenky

Díváme se na věci 
z různých pohledů.

Praktiky zneužívání osob a omezování příležitostí 
pro jednotlivce, aby získali důstojné zaměstnání, 
zejména v nejzranitelnějších vrstvách 
společnosti.

Bojujeme	proti	zneužívání,	soustředíme	se	
na	vytváření	povědomí	a	odmítání	následujících	
praktik,	dokud	nebudeme	moci	postiženým	osobám	
poskytnout	most	k	zaměstnání.

Zneužívání	znevýhodněných	jedinců•	

Obchod s lidmi•	

nucenou práci•	

Dětskou	práci•	

Nezákonně	nízké	platy	pro	bezbranné	osoby•	

Nebezpečné	pracovní	podmínky•	

Společnost ManpowerGroup zastupuje Společnost ManpowerGroup odmítá

Který	z	následujících	zaměstnanců	jedná	

v souladu s hodnotami společnosti 

ManpowerGroup?

Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	hOTOVO.

Scénář1

Samara u nové zaměstnankyně zpozoruje užitečnou 
schopnost a navrhne jí, aby se účastnila jednání jedné 
z komisí naší společnosti, kde by mohla využít a zlepšit 
své schopnosti.

Salvatore během schůzky manažerů představí návrhy 
jednoho ze svých zaměstnanců jako své vlastní.

Lynette zaslechne od klienta kritiku na společnost 
ManpowerGroup a upozorní na ni management.

Yoko nepředstaví svůj nový návrh organizace kritických 
dat společnosti ManpowerGroup, protože si není jistá, 
že bude fungovat.
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Úvod do kodexu 
Code of Business 
Conduct and Ethics

Strany 10–11

  Účel

		Kodex	se	týká	nás	všech

		Naše	odpovědnosti

Během	62	let	existence	měla	společnost	
ManpowerGroup	pouze	tři	výkonné	ředitele:	
elmera	Wintera	(1948–1976),	Mitchella	
Fromsteina	(1976–1999)	a	Jeffa	Joerrese	
(1999	do	současnosti).	Tato	neobvyklá	
kontinuita	pomohla	k	vytvoření	jedinečné	
kultury,	která	je	základem	našeho	úspěchu.

Ve	společnosti	ManpowerGroup	věříme,	
že	úspěch,	kterého	ve	svém	podnikání	
dosáhneme,	se	zakládá	na	tom,	jak	kvalitní	
služby	poskytujeme	ostatním	a	jak	ostatní	
vnímají	naši	společnost	při	každodenním	
obchodním	kontaktu.	Jsme	hrdi	na	to,	
kolika	lidem	jsme	pozitivně	změnili	život.	
naše schopnost dosáhnout rovnováhy mezi 
rentabilitou	a	udržitelností	nám	umožňuje	
přispívat	k	růstu	místních	ekonomik.	
Pomáháme	klientům	uspět	a	spojit	širokou	
řadu	osob	s	příležitostmi	a	důstojností	
zaměstnání.	Vytváříme	větší	ekonomickou	
hodnotu	prostřednictvím	vytváření	
pracovních	míst	a	talentů.	Vytváříme	
možnosti	pro	komunity,	které	se	projevují	
v	udržitelnosti	a	lepších	příležitostech	
pro	společnost	ManpowerGroup	i	ostatní	
zainteresované strany.

náš spoluzakladatel Elmer Winter byl 
hluboce	přesvědčen	o	významu	důstojného	
zaměstnání	v	životech	jednotlivců	
a	jejich	rodin.	Kromě	své	ústřední	role	
ve společnosti ManpowerGroup byl 
elmer	tvůrcem	modelů	našeho	zapojení	
do	komunit,	obvykle	v	rámci	vzdělávacích	
iniciativ	a	programů	rozvoje	pracovní	síly,	
abychom	lidi	lépe	připravili	na	svět	práce.

Jeff	Joerres	často	zmiňuje	elmerův	smysl	
pro	poslání	a	popisuje	jej	jako	hluboce	
zakořeněnou	součást	naší	kulturní	DNA.	
říkáme	tomu	„elmerův	efekt“.

Ve	zprávě	pro	celou	společnost	z	roku	1969	
představil	elmer	vizi	společnosti	a	zdůraznil	
pozitivní	dopad,	který	může	společnost	
mít	na	zainteresované	strany	vytvářením	
možností	pro	jednotlivce	i	komunity.	Ideály,	
které Elmer vyznával, formovaly závazek 
společnosti	činit	dobro	a	správně	jednat,	
což	je	základem	i	tohoto	kodexu	Code	of	
Business Conduct and Ethics.

MISe	NAŠÍ	SPOLeČNOSTI:

to ...............................................

date ...........................................

subject ......................................

ALL OFFICES

October 29, 1969

ASK THE PRESIDENT
SERIES

Winterův
diagram

„VĚřÍM,	Že	SPOLeČNOST	MANPOWeR	Má	ŽIVOTNÍ	POSLáNÍ. 

…	Podívejte	se,	co	můžete	udělat,	aby	to,	co	se	zdá	nemožné,	

bylo	PRO	SPOLeČNOST	MANPOWeR	MOŽNé.“

Elmer Winter, spoluzakladatel a bývalý prezident společnosti Manpower Inc., 1969

Mitchell Fromstein, CEO 1976–1999; Jeff Joerres, Chairman, CEO & President
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Jak	požádat	o	radu	
a oznámit problémy

Strany 12–13

		Když	jste	na	pochybách: 
				morální	kompas

		Ohlašování	problémů

  Zákaz odvety

„Manpower Community“, original artwork by Elmer Winter

Naše	odpovědnosti
Zaměstnanec
Přečíst	si	kodex,	porozumět	mu	a	dodržovat	jej•	

Dodržovat	všechny	platné	zákony•	

Jednat	správně	ve	prospěch	zainteresovaných	stran•	

V	případě	nejistoty	požádat	o	radu•	

Okamžitě	ohlásit	porušení	nebo	podezření	na	porušení	kodexu.	•	
Odveta	za	takové	ohlášení	v	dobré	víře	nebude	tolerována.	
„Dobrá	víra“	znamená	poskytnutí	dostupných	informací,	o	nichž	
jste	přesvědčeni,	že	jsou	pravdivé

Plně	spolupracovat	při	odpovídajícím	způsobem	autorizovaném	•	
vyšetřování	prováděném	zástupci	společnosti

Absolvovat	všechna	vyžadovaná	školení	a	certifikace	souladu	•	
s kodexem

Účel
Účelem našeho kodexu Code of Business Conduct and Ethics 
(„kodex“)	je	poskytnout	všem	kolegům	a	partnerům	pokyny	
k	chování	našeho	podniku	v	souladu	s	nejvyššími	etickými	
normami.	Dodržováním	kodexu	podporujeme	naše	hodnoty	
a atributy.

Reputace	značky	a	společnosti	je	postavena	na	naší	
důvěryhodnosti	–	na	atributu,	který	hodláme	prosazovat	
ve	všem,	co	děláme.	Společnost	ManpowerGroup	vyrostla	
a	dosáhla	úspěchu	v	kultuře	poctivosti,	bezúhonnosti	
a	zodpovědnosti	a	věříme,	že	tato	kultura	pro	nás	nadále	
zůstane	silnou	konkurenční	výhodou.	Jako	vodítko	přispívá	
tento	kodex	k	našemu	budoucímu	úspěchu	tím,	že	pomáhá	
udržovat	tuto	kulturu.

Tento	kodex	rovněž	napomáhá	v	účinné	propagaci	a	ochraně	
naší	značky	i	různých	zainteresovaných	osob.	Pomáhá	všem	
soustředit	se	na	oblasti	etického	rizika,	poskytuje	pokyny	
při	rozpoznání	a	zpracování	etických	problémů	a	poskytuje	
mechanismy	k	ohlašování	neetického	chování	bez	obav	
z odplaty.

Kodex	se	týká	nás	všech
Náš	kodex	se	týká	každého	včetně	zaměstnanců,	úředníků	
společnosti	ManpowerGroup	a	jejích	poboček,	členů	řídicí	
rady	společnosti	ManpowerGroup	i	dalších	osob,	které	pro	nás	
pracují.	Pro	účely	tohoto	kodexu	označují	výrazy	„společnost“	
a	„společnost	ManpowerGroup“	společnost	ManpowerGroup	
včetně	všech	dceřiných	a	přidružených	společností	po	celém	
světě.

Manažer
Naši	manažeři	mají	pokyny	posilovat	
a	podporovat	naši	kulturu	etického	chování	
tím,	že	budou	otevření	a	upřímní,	pokud	jde	
o	podnikové	chování,	a	budou	podporovat	
pracovní	prostředí,	které	povede	kolegy	
k	upozornění	na	etické	nedostatky	bez	obav	
z	odvety.	Je	důležité,	abychom	pro	ty,	které	
vedeme,	byli	pozitivním	vzorem,	dávali	jim	rady	
a	pokyny,	případně	je	nasměrovali	ke	správným	
zdrojům	v	rámci	společnosti.
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Vzájemný	závazek	
jednoho	k	druhému

Strany 14–19

		Vzájemný	respekt

		Soukromí	a	důvěrnost	údajů

		Rozmanitost	a	zapojení

		Bezpečnost	a	zdraví

		Užívání	návykových	látek

		Obtěžování	a	násilí	na	pracovišti

Když	jste	na	pochybách:	morální	kompas
Účelem	kodexu	společnosti	ManpowerGroup	není	postihnout	všechny	zákony,	pravidla,	zásady	či	okolnosti	
vztahující	se	k	etickému	chování.	Při	rozhodování	o	vhodném	chování	musíme	všichni	používat	zdravý	rozum	
a	vlastní	úsudek.	Je	nereálné	očekávat,	že	všichni	budou	všechno	znát,	takže	pokud	se	ocitnete	v	situaci,	
kdy	si	nejste	jisti	etickými	dopady	jednání,	použijte	jako	morální	kompas	následující	jednoduché	otázky:

Chovám	se	čestně	a	poctivě?•	

Jsou	moje	činy	v	souladu	se	zákonem?•	

Je	to,	co	dělám,	správné?•	

Budou	ostatní	v	budoucnu	vnímat	mé	kroky	pozitivně?•	

Jsem	přesvědčen,	že	jednám	eticky?•	

Kdyby	moje	kroky	byly	zveřejněny	v	médiích,	jaké	světlo	by	to	vrhalo	•	
na	mě	a	na	společnost	ManpowerGroup?

Pokud	stále	nemáte	jasno,	obraťte	se	na	svého	nadřízeného,	manažera,	
místního	pracovníka	pro	dodržování	souladu,	funkci	Global	ethics	
Compliance	Officer	nebo	hlavního	právní	zástupce.

Ohlašování	problémů
Porušení	kodexu	se	nevyhnete	jen	tím,	že	budete	dodržovat	zákony.	Věříme,	že	bezúhonnost	při	práci	a	vzájemné	
jednání	s	respektem	vytvářejí	kulturu,	která	podporuje	inovaci	a	pomáhá	nám	všem	k	dosažení	úspěchů.

Jsme	povinni	co	nejdříve	informovat	o	činnostech,	které	považujeme	za	nezákonné,	podvodné	nebo	neetické,	
pomocí	metod	ohlašování	popsaných	na	str.	37.	Každý,	kdo	oznámí	obavy	v	dobré	víře,	se	může	spolehnout,	
že	za	to	neponese	důsledky.

Naše	společnost	bere	všechna	oznámená	porušení	velmi	vážně	a	zajistí	jejich	urychlené	prošetření.	Všechna	
hlášení	budou	v	nejvyšší	možné	míře	zpracována	jako	důvěrná,	aby	byla	chráněna	anonymita	každého,	
kdo	oznámí	možné	porušení	v	dobré	víře.

Zákaz odvety
Naše	společnost	netoleruje	odvetu	vůči	osobám,	které	učiní	hlášení	v	dobré	víře.	Pokud	je	někdo	vystaven	
chování,	které	považuje	za	odvetu,	musí	tento	problém	co	nejdříve	ohlásit	nadřízenému,	místnímu	pracovníkovi	
pro	dodržování	souladu	nebo	funkci	Global	ethics	Compliance	Officer.
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Volunteerism is an integral part of the ManpowerGroup culture

Vzájemný	respekt
Musíme	respektovat	ostatní	jako	jednotlivce	a	chovat	se	k	nim	s	úctou.	Ceníme	si	rozdílů	mezi	jednotlivci	v	duchu	zapojení,	
které	je	otevřené	pro	všechny	a	snaží	se	všem	poskytovat	příležitost	k	tomu,	aby	projevili	svůj	potenciál.

Pokud	se	k	sobě	budeme	chovat	s	úctou,	slušně,	zdvořile	a	čestně,	budeme	pokračovat	v	úspěších	týmové	práce	
a spolupráce.

Lidé >> Jedna z našich hodnot
Jedna z našich hodnot – lidé – se týká respektu, který máme k jednotlivcům a k tomu, jakou roli 
v jejich životě hraje práce. Je naším základním přesvědčením, že si každý zaslouží příležitost 
pracovat. Chceme udělat více, než jen dodržovat platné zákony o zaměstnanosti kdekoli 
ve světě. Sdílíme povinnost zajistit čestné jednání při najímání a prosazovat zájmy všech 
zaměstnanců bez jakékoli diskriminace.

Respektování osob rovněž znamená to, že sdílíme zodpovědnost za udržování bezpečného 
a ohleduplného pracovního prostředí, v němž nedochází k nepatřičnému nebo 
neprofesionálnímu chování.

V	mnoha	zemích,	ve	kterých	pracujeme,	
platí	konkrétní	zákony	týkající	se	ochrany	
soukromých	údajů.	Jsme	si	vědomi	potřeby	
chránit	osobní	soukromí	a	hodláme	
s	osobními	údaji	zacházet	zodpovědně	
a	v	souladu	s	těmito	zákony.

Rozumíme	požadavkům	na	ochranu	soukromí	
a	osobní	údaje	obsažené	v	systémech,	
intranetu,	elektronické	poště	a	dalších	
aplikacích	společnosti	ManpowerGroup	
používáme	pouze	k	legitimním	pracovním	
účelům.	Naše	společnost	respektuje	pracovní	
prostředí	osob,	včetně	e-mailu	a	telefonní	
komunikace.	Společnost	má	rovněž	určitá	
zákonná	práva	uplatňovaná	v	rámci	podpory	
etického	chování.	Mezi	ně	patří	plný	přístup	
a	kontrola	k	prvkům,	jako	jsou	počítačové	
soubory,	telefonní	záznamy,	e-mail,	hlasová	
pošta,	využití	Internetu,	obchodní	dokumenty,	
stoly,	skříňky	a	další	majetek	společnosti.

Celosvětové	zásady	ochrany	osobních	údajů	
společnosti ManpowerGroup, standardy 
ochrany	údajů	a	platné	zásady,	postupy	
a	smluvní	závazky	naleznete	na	stránce	www.
manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm.

Atribut	„důvěryhodnosti“	dáváme	najevo	
mnoha	způsoby.	Jedním	z	příkladů	je	
dodržování	zásad	Globálního	použití	
výpočetních	zdrojů	zaměstnanci,	které	se	
vztahuje	na	všechny	informace	svěřené	
společnosti	ManpowerGroup.	Vedle	osobních	
údajů	se	to	týká	také	dalších	informací,	
jejichž	důvěrnost	musíme	zajistit.	Patří	mezi	
ně	finanční	výkazy,	informace	o	zákaznících,	
marketingové	strategie,	obchodní	tajemství	
a	další	informace	považované	za	„duševní	
vlastnictví“.

Pokud	projevujeme	respekt	jeden	
ke druhému i ke všem zainteresovaným 
osobám,	prokazujeme	také	respekt	
k	využívání	služeb,	vybavení	a	zařízení	
společnosti.

Soukromí	a	důvěrnost	údajů
Náš	respekt	k	lidem	znamená	rovněž	to,	že	respektujeme	a	chráníme	informace	o	zaměstnancích,	spolupracovnících,	
klientech,	dodavatelích,	kandidátech,	partnerech	a	jednotlivcích.	Je	to	zejména	důležité	v	případě	identifikačních	čísel,	
adres	bydliště,	telefonních	čísel,	osobních	zdravotních	informací	a	dalších	údajů.	U	těchto	údajů	musí	být	zajištěna	ochrana	
soukromí	a	použití	pouze	k	legitimním	pracovním	účelům.

Proč	jsou	naše	postupy	ochrany 
soukromí	dat	důležité?

Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	hOTOVO.

Scénář2

Společnost ManpowerGroup respektuje vaše soukromí.

Když přijde na ochranu citlivých osobních údajů 
personálu a partnerů, chce společnost ManpowerGroup 
působit jako důvěryhodná, dopředu hledící a odborná.

Společnost ManpowerGroup má nyní celosvětové 
zásady ochrany osobních údajů, které nám mají
pomoci při dodržování stále přísnějších zákonů 
o ochraně údajů.

Společnost ManpowerGroup chce snížit nebezpečí 
krádeže identity a splňovat vládní předpisy
týkající se ochrany údajů, které souvisí s naším 
podnikáním.

Všechny výše uvedené možnosti.
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Pokud se dostavíte do práce pod vlivem alkoholu 
nebo užíváte, přechováváte či prodáváte nelegální 
drogy v době práce pro společnost, může být však 
pracovní smlouva okamžitě ukončena.

Nákup a požívání alkoholických nápojů v prostorách 
společnosti je zakázán s výjimkou situací výslovně 
povolených managementem společnosti na firemních 
událostech.

Pokud užíváte léky na předpis, které mohou ovlivnit 
vaši výkonnost nebo ohrozit bezpečnost práce, 
obraťte se na svého nadřízeného.

Obtěžování a násilí 
na pracovišti
Každý má právo pracovat v prostředí bez jakéhokoli 
obtěžování. Nebudeme tolerovat slovní, neverbální 
ani fyzické chování žádné osoby spojené s naším 
podnikem (včetně dodavatelů a klientů), které obtěžuje 
nebo vytváří zastrašující, urážlivé, násilnické nebo 
nepřátelské pracovní prostředí, ani násilí na pracovišti 
nebo sexuální obtěžování.

Mezi násilí na pracovišti patří loupežná přepadení 
a další trestná činnost související s obchodem, 
případy domácího násilí a pronásledování, násilí vůči 
zaměstnavateli, bývalým či stávajícím zaměstnancům 
a rodinným příslušníkům, klientům, dodavatelům 
a dalším třetím stranám. V závislosti na příslušných 
zákonech a nařízeních zakazujeme držení nebo 
použití střelných zbraní, dalších zbraní, výbušných 
zařízení nebo jiných nebezpečných materiálů 
v prostorách společnosti nebo při výkonu pracovních 
povinností vůči společnosti.

K sexuálnímu obtěžování dochází, když nežádoucí 
chování kvůli pohlaví ovlivňuje práci určité osoby. 
Takovéto chování se projevuje nežádoucími 
sexuálními návrhy, žádostmi o sexuální služby nebo 
jiným verbálním nebo fyzickým chováním sexuální 
povahy, které vede k vytvoření zastrašujícího, 
nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí.

Rozmanitost a zapojení
Jakožto globální organizace má společnost ManpowerGroup přirozeně 
různorodé zaměstnance, spolupracovníky, klienty, kandidáty i dodavatele. 
Ceníme si rozmanitosti, protože přináší naší společnosti širší škálu 
pohledů a možností. To přináší výhody pro naše akcionáře, klienty, 
komunity a další zainteresované strany. Znalosti a inovace jsou dvě 
z našich klíčových hodnot. Ve vytváření a sdílení znalostí a inovace 
můžeme pokračovat pouze tehdy, pokud přijmeme strategii, která je 
otevřená nápadům všech.

Jedním z cílů našeho podniku je najít pro své klienty nejvhodnější talent, 
který pomůže všem dosáhnout vyšších cílů, než sami čekali. To se 
projevuje ve stále větší pozornosti věnované zdrojům a populacím, které 
nebyly tradičně dostatečně zastoupeny. Rozmanitost je tak klíčová pro 
zachování našeho čelního postavení jako odborníka na měnící se svět 
práce a naši schopnost splnit potřeby našich klientů tím, že budeme 
otevřeni myšlenkám všech a všem umožníme uplatnit svůj potenciál.

Naše podnikové hodnoty odrážejí naši víru v to, že všichni lidé mají mít 
spravedlivou příležitost k smysluplnému zaměstnání, nikoli pouze proto, 
že se jedná o správnou věc, ale protože je přínosem pro každého, pokud 
zaměstná ty nejvhodnější osoby bez ohledu na okolnosti. Pokud lidé 
získají smysluplnou práci, je to přínosem pro jednotlivce, komunity i naše 
klienty.

To se týká přijímání, propouštění, výhod, přesunů, ukončení, náborů, 
náhrad, nápravných opatření i povýšení. Další informace o zásadách 
společnosti ManpowerGroup týkajících se rozmanitosti naleznete 
na stránce www.manpowergroup.com/social/social.cfm.

Bezpečnost a zdraví
Protože nám záleží na lidech, je péče o zdraví a bezpečnost každého 
nedílnou součástí naší kultury.

Všichni jsou povinni plně dodržovat všechny předpisy, zásady a postupy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a být připraveni provést plán 
připravenosti na stav nouze.

Nebezpečné pracovní podmínky a postupy musí být ihned ohlášeny, aby 
mohla být včas zajištěna náprava. Nehody na pracovišti, i ty nejdrobnější, 
je nutné bez prodlení ohlásit.

Užívání návykových látek
Naším závazkem je pracoviště bez drog a alkoholu. Pro zajištění 
bezpečného a příjemného pracovního prostředí je nezbytné, aby 
nikdo, kdo provádí práci pro společnost nebo se nachází na pracovišti 
společnosti, nebyl pod fyzickým či psychickým vlivem drog a alkoholu. 

„Nežádoucím chováním“ 

může být chování, které je 
nechtěné, nevítané nebo 
nepodněcované.

Scénář3

Chování, které je pro jednoho přijatelné, může být pro 
jiného nežádoucí (např. vtip nebo objetí). Rozhodnutí 
o existenci možného obtěžování nezávisí na úmyslu 
údajného obtěžujícího, ale spíše na osobě, která se stala 
obětí nebo svědkem takového chování a považuje je 
za nežádoucí.

Joe se často s kolegyněmi vítá objetím. Joe se 
přátelsky chová i ke svým kolegům, ale obvykle je jen 
poplácá po zádech. Joe si neuvědomuje, že i když 
většině spolupracovníků jeho chování nevadí, jedna 
spolupracovnice sebou vždy, když Joea slyší přicházet, 
cukne, protože je jí jeho objetí velice nepříjemné. Joe 
si musí uvědomit, že i když jsou jeho úmysly dobré, 
jeho jednání by mohlo dát podnět ke stížnosti kvůli 
sexuálnímu obtěžování, protože je alespoň pro jednu 
spolupracovnici nežádoucí.

Situace, kdy jste na služební cestě, která obnáší 
i přespání, a po skončení pracovní doby do vašeho 
hotelového pokoje přijde nadřízený s tím, že vám 
zvýší plat, když splníte jeho sexuální návrhy, může 
představovat obtěžování jak podle zákona, tak podle 
zásad společnosti ManpowerGroup. I když k tomuto 
chování dochází mimo pracoviště, souvisí s prací a je 
natolik závažné, že může vytvářet nepřátelské pracovní 
prostředí nebo představovat sexuální obtěžování typu 
„něco za něco“.
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náš závazek 
vůči	společnosti	
a	akcionářům

Strany 20–25

		Střety	zájmů

		Zabezpečení	informací	a	majetku

		Interní	informace	a	obchodování 
				s	cennými	papíry

Pokud	se	stanete	obětí	jakékoli	formy	obtěžování	nebo	násilí	nebo	si	
všimnete,	že	je	tento	typ	chování	zaměřen	na	jiného	zaměstnance,	musíte	
celou	záležitost	ohlásit	svému	nadřízenému,	manažerovi,	vedoucímu	
pracovníkovi	pro	dodržování	zásad	nebo	pracovníkovi	Global	ethics	
Compliance	Officer.

Naše	společnost	nebude	tolerovat	odvetná	opatření	vůči	žádnému	
zaměstnanci,	který	v	dobré	víře	ohlásí	případ	obtěžování	nebo	násilí	
na pracovišti.

Které	z	následujících	možností	

představují	vhodné	chování	
na pracovišti?
Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	hOTOVO.

Scénář4

Zdvořilé sdělení kolegovi, jehož chování považujete 
za urážlivé nebo nepatřičné, že byste chtěli, aby se tak 
přestal chovat.

Potrestání zaměstnance za to, že se vyjádřil proti 
obtěžování.

Profesionální a slušné jednání ke všem na pracovišti.

Položení si otázky, zda jste při korespondenci 
se spolupracovníky čestní a upřímní.
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Střety	zájmů
Každý	z	nás	má	povinnost	řešit	střety	zájmů	nebo	zdánlivé	střety	zájmů,	a	chránit	
tak	naši	společnost	i	akcionáře.	K	takovým	střetům	může	docházet	v	rámci	činností,	
kdy	osobní	zájmy	mohou	oslabit	či	zdánlivě	oslabit	naši	schopnost	činit	objektivní	
rozhodnutí	a	jednat	v	nejlepším	zájmu	naší	společnosti	a	akcionářů.	K	vyřešení	je	
klíčové	jejich	oznámení.

Proces	oznámení	a	vyřešení
Jakoukoli	transakci,	vztah	nebo	situaci,	která	by	mohla	být	příčinou	skutečného	
nebo	zdánlivého	střetu	zájmů	musíte	okamžitě	oznámit	svému	nadřízenému.	Tento	
požadavek	se	vztahuje	i	na	transakce,	vztahy	nebo	situace,	které	se	týkají	jiné	osoby	
a	které	by	mohly	být	příčinou	skutečného	nebo	potenciálního	střetu	zájmů.	Nadřízený	
nese	odpovědnost	za	dosažení	rozhodnutí,	ke	kterému	může	podle	potřeby	využít	
konzultace	s	příslušnou	úrovní	managementu.	Všechny	střety	a	zdánlivé	střety	zájmů	
musejí	projít	procesem	oznámení	a	kontroly.

Příklady	možných	střetů
Níže	uvedený	seznam	uvádí	příklady	transakcí,	vztahů	a	situací,	které	mohou	způsobit	
skutečný	nebo	zdánlivý	střet	zájmů.

Vy	nebo	člen	vaší	nejbližší	rodiny	vlastníte	finanční	zájem	v	jakékoli	externí	firmě,	1. 
která	obchoduje	s	naší	společností	nebo	je	jejím	konkurentem.

Vy	nebo	člen	vaší	nejbližší	rodiny	máte	podstatný	podíl	na	řízení	v	oblasti	2. 
managementu	v	jakékoli	externí	firmě,	která	výrazně	často	obchoduje	s	naší	
společností	nebo	je	jejím	konkurentem.

Jakékoli	externí	zaměstnání,	např.	druhé	zaměstnání,	účast	v	představenstvu	3. 
nebo	konzultační	služby,	u	firmy,	které	obchoduje	s	naší	společností	je	jejím	
konkurentem.

Zaměstnání	nebo	obchodní	závazky,	které	zasahují	(s	výjimkou	drobného	4. 
zasahování)	do	vašich	povinností	vůči	společnosti.

Ve	všech	těchto	situacích	musíte	svému	nadřízenému	oznámit	střet	nebo	potenciální	
střet	zájmů	a	řídit	se	jeho	doporučeními	ohledně	vyřešení	celé	záležitosti.

Podnikové	příležitosti
Očekává	se	od	nás,	že	své	povinnosti	budeme	plnit	způsobem,	který	podporuje	legitimní	obchodní	zájmy	
společnosti.	Nesmíme	soukromě	využívat	příležitostí,	které	se	nám	naskytnou	při	používání	majetku	nebo	
informací	společnosti	nebo	prostřednictvím	našeho	postavení	ve	společnosti	ManpowerGroup.	Výjimkou	
jsou	případy,	kdy	společnost	ManpowerGroup	danou	příležitost	zváží,	ale	rozhodne	se	ji	nevyužít.

Žádost	o	radu
Výše	uvedené	informace	jsou	opět	pouze	vodítkem,	které	vám	má	pomoci	při	rozpoznávání	potenciálních	
střetů	zájmů.	Záležitosti	ohledně	střetů	zájmů	lze	vyřešit	pouze	při	kontrole	konkrétních	okolností	v	kontextu	
vašich	aktivit	ve	společnosti	ManpowerGroup.	Proto	musíme	dodržovat	proces	oznámení	a	vyřešení.

Norway’s Telenor Open Mind Program

Scénář5

Které	z	následujících	situací	vytvářejí	potenciální	střet	zájmů?
Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	hOTOVO.

Manažer odbytu Andrew říká prodejci Eduardovi, který mu dodal kancelářské tiskárny, že má potíže 
se sehnáním schopného instalatéra, který by mu opravil prasklé potrubí v koupelně. Eduardo navrhne 
instalatéra, který má vynikající pověst, jenže Andrew se obává, aby nebyl příliš drahý. Eduardo mu však sdělí, 
že je blízkým přítelem instalatérova bratra a může mu domluvit příznivou cenu. Eduardo Andrewovi navrhne, 
aby mu na oplátku posílal více zakázek. Andrew byl nadšený z tiskáren a říká, že chtěl Eduardových služeb 
znovu využívat tak jako tak.

Andrew si nemusí uvědomovat problém, protože chce Eduardovi posílat více zakázek na základě kvality 
tiskáren, jenže skutečnost, že mu Eduardo prokazuje velkou osobní laskavost, vytváří střet zájmů. Pokud by 
Eduardo odvedl mizernou práci, až mu Andrew příště pošle zakázku, Andrew by se mohl cítit zavázán ho 
znovu najmout, což by nebylo v nejlepším zájmu naší společnosti.

Kylie jeden večer týdně vyučuje angličtinu pro dospělé.

Vedoucí pobočky Lydia najme svého švagra, aby v kanceláři dané pobočky provedl úpravy.

Provozní vedoucí Kwame dostane lístky na zápas v rámci světového šampionátu ve fotbale jako 
poděkování za využití služeb určitého dodavatele.

Siobhan pracuje na částečný úvazek pro konkurenta.
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Scénář6
Yumiko, která je personální konzultantkou společnosti ManpowerGroup, své nejlepší kamarádce 
Monice řekne o novém nástroji, který společnost ManpowerGroup vyvinula a který hodnotí nejlepší 
kvality uchazečů. Tento nástroj pomůže zvýšit zisky. Yumiko Moniku požádá, aby tyto informace 
nikomu nesdělovala, především ne svému bratranci, který je výkonným ředitelem konkurenční 
společnosti. Monika přislíbí diskrétnost, i když v minulosti nikdy žádné tajemství neudržela.

Yumiko by mohla vyzradit důležité tajemství společnosti a zdravý rozum by jí měl napovědět, 
že sdělení takové informace sestřenici konkurenta je mimořádně nerozumné. Důvěrné 
informace o společnosti nebo jejím podnikání nesmí za žádných okolností vyzrazovat. 
Od všech zaměstnanců společnosti ManpowerGroup se očekává, že se k majetku společnosti 
ManpowerGroup budou chovat jako k vlastnímu.

Zabezpečení	informací	a	majetku
Máme	povinnost	zabezpečovat	majetek	společnosti	ManpowerGroup	tak,	jako	by	byl	náš	vlastní.	Majetek	společnosti	
ManpowerGroup	netvoří	jen	peníze,	nemovitosti	a	vybavení.	Patří	sem	také	finanční	údaje,	nápady,	podnikatelské	plány,	
technologie,	seznamy	klientů,	osobní	informace	o	zaměstnancích	a	další	neveřejné	informace.	Krádež,	zpronevěra	nebo	
neoprávněné	použití	tohoto	majetku	je	závažným	přečinem,	který	bude	odpovídajícím	způsobem	řešen.

Používání	majetku	společnosti
Musíme	jednat	tak,	abychom	zachovávali	původní	stav	nemovitostí,	vybavení	a	zásob	společnosti.	Osobní	použití	tohoto	
majetku	je	dovoleno	pouze	po	předchozím	schválení.	Nikdy	nesmí	být	použit	k	osobnímu	zisku	nebo	obchodním	účelům,	
které	nesouvisejí	s	naší	společností.

Důvěrné	obchodní	informace
Důvěrné	obchodní	informace	o	našich	obchodních	strategiích	a	provozech	je	cenným	majetkem	společnosti.	Mezi	
důvěrné	obchodní	informace	patří	stanovování	cen	a	údaje	o	výdajích,	seznamy	klientů,	potenciální	akvizice,	obchodní	
procesy	a	postupy,	finanční	údaje,	obchodní	tajemství	a	know-how,	informace	o	zaměstnancích,	marketingové	a	prodejní	
strategie	a	plány,	seznamy	dodavatelů	a	další	informace	a	vývoj,	které	nebyly	zveřejněny.	Všechny	informace	společnosti	
musejí	být	používány	výhradně	ve	prospěch	společnosti	a	nikdy	k	osobnímu	zisku.

existuje	několik	výjimek:	a)	písemné	povolení	společnosti	ManpowerGroup,	b) informace se v souladu se zákonem stanou 
veřejně	známými	informacemi	nebo	c)	soud	nebo	zákon	vám	nařídí	prozradit	dané	informace.

Tuto	povinnost	máme	v	závislosti	na	příslušných	zákonech	i	poté,	co	dojde	ukončení	našeho	pracovního	poměru	nebo	
obchodního	vztahu	se	společností	ManpowerGroup.

Přesnost,	archivace	a	likvidace	obchodních	záznamů	
a	dokumentů
Jsme	známí	svojí	upřímností	a	důvěryhodností	ve	všech	oblastech	našeho	
podnikání.	Všechny	obchodní	informace	včetně	obchodních	a	finančních	
záznamů	musejí	být	včas	a	řádně	vykazovány.	Finanční	informace	musejí	
odrážet	skutečné	transakce	a	být	v	souladu	s	obecně	platnými	účetními	
zásadami.	Nikdo	nesmí	zřizovat	neveřejné	nebo	nezdokumentované	fondy	nebo	
majetek.

Mezi	obchodní	dokumenty	a	záznamy	patří	papírové	dokumenty,	jakými	jsou	
dopisy	a	tištěné	výkazy.	Spadají	sem	také	elektronické	dokumenty,	např.	e-maily	
a	všechna	další	média	obsahující	informace	o	společnosti	a	jejích	obchodních	
aktivitách.

Duševní	vlastnictví	–	naše	i	ostatních
Dvěma	klíčovými	hodnotami	společnosti	ManpowerGroup	jsou	znalosti	
a	inovace.	Duševní	vlastnictví	společnosti	ManpowerGroup	je	cenným	
obchodním	majetkem.	Zavázali	jsme	se	respektovat	a	chránit	veškeré	duševní	
vlastnictví	bez	ohledu	na	to,	zda	patří	nám	nebo	jiné	osobě	či	organizaci.

Společnost	ManpowerGroup	vlastní	všechny	vynálezy,	objevy,	nápady	
a	obchodní	tajemství,	kterých	zaměstnanci	společnosti	ManpowerGroup	
dosáhli	v	zaměstnání	nebo	kterých	bylo	dosaženo	využitím	zdrojů	společnosti	
ManpowerGroup.

Tyto	závazky	se	také	konkrétně	vztahují	na	všechny	softwarové	aplikace.	
Veškerý	software	budeme	používat	v	souladu	se	zákonem	a	licencemi,	v	rámci	
kterých	nám	bylo	uděleno	povolení	jej	používat.

Použití	elektronických	médií
Naše	značka	a	dobrá	pověst	závisejí	na	každém	z	nás	i	na	tom,	jak	se	chováme.	
Patří	sem	také	chování	při	používání	elektronických	médií	a	komunikačních	
systémů,	např.	hlasové	schránky,	e-mailu	a	komerčního	softwaru.

Komunikace	prostřednictvím	těchto	systémů	není	soukromá.	Takováto	
komunikace	je	obchodním	záznamem.	Proto	společnost	ManpowerGroup	
v	souladu	s	příslušnými	právními	nařízeními	může	omezovat,	číst,	získávat,	
zadržovat	a	zveřejňovat	obsah	takovýchto	komunikací.

Jako	uživatelé	těchto	systémů	máme	povinnost	zajistit,	aby	komunikace	
prostřednictvím	těchto	systémů	nikoho	nepoškozovala	ani	neurážela	
a nevystavovala naši společnost riziku. Systémy společnosti ManpowerGroups 
nesmíme	nikdy	používat	k	záměrnému,	lehkomyslnému	nebo	zlomyslnému	
zveřejňování,	ukládání,	přenášení,	stahování	nebo	šíření	výhružných,	urážlivých,	
pomlouvačných,	hanlivých	nebo	nemravných	materiálů	jakéhokoli	druhu.

Podstatnou	součástí	našeho	úspěchu	jsou	online	sociální	sítě,	které	nás	
spojují	s	fanoušky	a	přáteli,	kteří	se	stali	klienty,	uchazeči,	partnery	a	kolegy.	
Na	rozdíl	od	mnoha	společností	podporujeme	a	opravňujeme	zaměstnance	
k	používání	sociálních	sítí.	Připravili	jsme	pravidla	(k	dispozici	na	adrese	
http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10)	vhodného	chování	
při	používání	těchto	nástrojů,	abychom	je	mohli	využívat	způsobem,	který	bude	
prospěšný	jak	pro	společnost,	tak	pro	zaměstnance.	Očekáváme,	že	chování	
zaměstnanců	na	internetu	bude	stejné	jako	jejich	chování	ve	společnosti.
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Náš	závazek	vůči 
klientům 
a	obchodním	
partnerům
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Dotazy	investorů	a	médií
Musíme	poskytovat	informace	o	naší	organizaci	
široké	veřejnosti,	našim	akcionářům	a	médiím.	
Musíme	tak	činit	způsobem,	který	zajišťuje	
včasnost,	vhodnost	a	přesnost	všech	informací.	
Je	důležité	bránit	neúmyslnému	zveřejnění	
důvěrných	informací.	Všechny	dotazy	nebo	žádosti	
o	informace	ze	strany	veřejnosti,	akcionáře,	
analytika	nebo	zástupce	médií	musejí	být	ihned	
předány	příslušné	a	ustanovené	osobě	pověřené	
stykem	s	veřejností	ve	vaší	zemi.	Pokud	se	daný	
dotaz	týká	globálních	záležitostí,	musí	být	předán	
oddělení	pro	styk	s	veřejností	celosvětové	centrály.

Interní	informace	
a	obchodování	s	cennými	
papíry
Americký	federální	zákon	o	cenných	papírech	
zakazuje	nákup	nebo	prodej	akcií	společnosti,	
pokud znáte podstatné informace o společnosti, 
které	nejsou	známy	veřejnosti.	Obchodování	v	této	
situaci	se	označuje	za	obchodování	na	základě	
interních	informací.	Tento	zákon	rovněž	zakazuje,	
abyste	takovéto	informace	předávali	dalším	
osobám,	které	by	následně	mohly	s	akciemi	
společnosti obchodovat.

Mezi tyto informace mohou patřit nové 
marketingové iniciativy, výsledky nebo odhady 
prodeje	a	zisků,	významné	smlouvy	se	zákazníky	
nebo	dodavateli	a	potenciální	akvizice	či	fúze	nebo	
jiný	zásadní	vývoj	událostí.	Všichni,	kdo	k	těmto	
informacím	mají	přístup,	je	musejí	uchovávat	jako	
obchodní	tajemství.	Důvěrné	informace	nesmíme	
probírat	s	nikým	mimo	společnost,	včetně	
obchodních	kontaktů	společnosti	ManpowerGroup,	
rodinných	příslušníků	a	přátel.

Naše	společnost	uplatňuje	samostatnou	zásadu	
o	obchodování	na	základě	interních	informací	
(Statement	of	Policy	on	Securities	Trading	
společnosti	ManpowerGroup),	která	je	k	dispozici	
na adrese http://www.manpowergroup.com/about/
documentdisplay.cfm?documentId=7083. Očekává 
se	od	nás,	že	budeme	postupovat	zcela	v	souladu	
s touto zásadou. Pokud chcete koupit nebo prodat 
naše	akcie,	ale	nejste	si	jisti	těmito	požadavky,	měli	
byste	se	obrátit	na	hlavního	právního	zástupce	
společnosti.

Která	z	následujících	možností	je	správným	
postupem	při	zvládání	z	etického	hlediska	
složité	situace,	které	není	konkrétně	řešena	
kodexem?
Zaškrtněte	nejvhodnější	odpověď	a	klikněte	na	tlačítko	hotovo.

Scénář7

Použít zdravý rozum a dodržet záměr kodexu. 
V případě potřeby požádat o radu nadřízeného.

Vyhnout se této situaci, pravděpodobně se nějak 
vyřeší sama.

Nedělat nic, protože za situace, kterým se kodex 
konkrétně nevěnuje, nenesete zodpovědnost.

Stefan, který je ředitelem společnosti ManpowerGroup, své 
spolupracovnici Mary ukáže komentář, který se chystá zveřejnit 
na internetovém fóru a který se týká nejnovějších informací 
o světovém druhu. Mary vyjádří znepokojení, že Stefan komentář 
zveřejňuje s použitím e-mailu společnosti ManpowerGroup, 
a upozorňuje, že by to mohlo vypadat, jako by šlo o názor 
společnosti ManpowerGroup, nikoli Stefanův. On odpoví, 
že v kodexu není uvedeno nic, co by jeho počínání zakazovalo, 
ale Mary zdůrazňuje, že se kodex nemůže konkrétně zabývat 
všemi možnými situacemi a že by Stefan mohl mít potíže, kdyby 
někdo jeho názor omylem považoval za mínění společnosti 
ManpowerGroup.

Mary uhodila hřebík na hlavičku. Očekává se od nás, 
že budeme chápat a aplikovat záměr kodexu, a činit tak 
správná rozhodnutí ohledně toho, co je vhodným využitím 
zdrojů společnosti. Kodex jasně stanovuje, že se má majetek 
společnosti ManpowerGroup, např. e-mailové adresy, používat 
k obchodním účelům, a my máme povinnost jednat v nejlepším 
zájmu společnosti. Kdyby byl Stefanův názor v médiích 
prezentován jako názor společnosti ManpowerGroup, mohlo 
by to na tuto organizaci vrhnout špatné světlo.
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Vztahy	s	obchodními	partnery
Společnost	ManpowerGroup	věří	v	obchodování	s	obchodními	partnery,	kteří	se	řídí	nejvyššími	standardy	etického	
obchodního	chování.	S	našimi	obchodními	partnery	se	snažíme	vybudovat	vzájemně	prospěšné	a	dlouhodobé	
vztahy.

Obchodním	partnerem	se	rozumí	jakýkoli	zástupce,	prodejce,	dodavatel,	nezávislý	dodavatel	nebo	konzultant,	
který	poskytuje	produkty	a	služby	společnosti	ManpowerGroup	nebo	jejím	jménem.

Výběr
Výběr	subdodavatelů,	dodavatelů	a	prodejců	probíhá	na	základě	objektivních	kritérií,	např.	kvality,	technické	
dokonalosti,	nákladech	/	ceně,	harmonogramu	/	dodání,	službách	a	závazku	k	dodržování	sociálně	odpovědných	
podnikatelských	postupů.	Uděláme	maximum,	abychom	zajistili,	že	naše	rozhodování	o	nákupu	nebude	nikdy	
ovlivněno	osobními	vztahy	nebo	přijetím	nepatřičných	dárků,	laskavostí	nebo	nepřiměřených	pozorností.

Od	dodavatelů	očekáváme,	že	potvrdí	svůj	závazek	dodržovat	a	prostřednictvím	svých	každodenních	obchodních	
aktivit	podporovat	klíčové	podnikové	sociálně	odpovědné	postupy,	které	jsou	v	souladu	s	etickými	principy	Athens	
ethical	Principles	(k	dispozici	na	adrese	http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm),	Globální	dohodou	
Spojených	národů,	standardy	Mezinárodní	organizace	práce	a	dalšími	globálními	standardy,	kterými	se	společnost	
ManpowerGroup	řídí.

Čestné	postupy
Respektujeme	všechny	a	ve	všech	vztazích	si	udržujeme	pověst	důvěry.	Proto	žádné	třetí	straně	nesdělíme	
žádné	smluvní	informace	ani	podmínky	našich	obchodních	vztahů	se	subdodavateli	a	prodejci,	pokud	k	tomu	
nedostaneme	svolení.

Postupy	při	prodeji,	marketingu	a	komunikaci
Jsme	hrdí	na	kvalitu	našich	služeb	a	zavedením	etických	obchodních	standardů	jsme	se	zavázali	k	poctivé	
hospodářské	soutěži.	Budeme	usilovat	o	předkládání	pouze	přesných	a	pravdivých	informací	o	našich	produktech	
a	službách	při	prezentacích,	diskuzích	s	klienty,	reklamní	činnosti,	v	propagační	literatuře	a	veřejných	oznámeních.	
Budeme-li	požádáni,	abychom	se	srovnali	s	konkurencí,	poskytneme	dané	informace	čestně.

Manpower TechReach Training

Nabízení,	přijímání	a	požadování	darů	a	zábavních	aktivit
Při	obchodování	musíme	vždy	jednat	podle	vysokých	standardů,	abychom	si	udrželi	pověst	čestného	a	upřímného	
jednání.	Často	je	zvykem	nabízet	klientům	a	dodavatelům	drobné	obchodní	zdvořilosti,	např.	příležitostné	dárky	nízké	
hodnoty	nebo	pozornosti	jako	oběd	nebo	večeři.	Povaha	těchto	aktivit	musí	být	omezena	a	nikdy	nesmějí	ovlivnit	
(ani	zdánlivě	ovlivnit)	rozhodnutí,	které	činíme	jménem	naší	společnosti.	Při	poskytování	nebo	přijímání	obchodních	
zdvořilostí	musíme	používat	zdravý	úsudek.

Ačkoli	je	obtížné	definovat	pojmy	„je	zvykem“	nebo	„nízké	hodnoty“	formou	konkrétní	peněžní	částky,	zdravý	rozum	by	měl	
napovědět,	co	by	bylo	považováno	za	extravagantní	nebo	nepřiměřené.	Pokud	je	pravděpodobné,	že	by	nezúčastněná	
třetí	strana	usoudila,	že	dárek	či	pozornost	ovlivnily	naše	rozhodnutí,	pak	jsou	nepřiměřené.

Při	jednání	s	klientem,	potenciálním	klientem	nebo	jiným	obchodním	partnerem	nesmíme	nikdy	žádat,	poskytovat	nebo	
přijímat	hotovost	nebo	hotovostní	ekvivalenty	(např.	dárkové	poukázky).

Antimonopolní	zákony	/	zákony	o	hospodářské	soutěži
Společnost	ManpowerGroup	má	úspěch	na	trzích	s	hospodářskou	soutěží	a	otevřených	trzích.	Nás	úspěch	spočívá	
v	dokonalosti	ve	všech	oblastech	podnikání.	USA,	evropská	unie,	Organizace	pro	hospodářskou	spolupráci	a	rozvoj	
a	další	země	a	skupiny	zemí	přijaly	antimonopolní	zákony	a	zákony	o	hospodářské	soutěži,	jejichž	cílem	je	zachování	
hospodářské	soutěže	a	podpora	otevřených	trhů.	Jsme	odhodláni	jednat	zcela	v	souladu	s	těmito	zákony	a	nařízeními	
zakazujícími	dohody,	které	poškozují	čestnou	hospodářskou	soutěž	a	jsou	často	trestány	tvrdými	postihy.	Naše	
společnost	nebude	tolerovat	žádné	jednání,	které	tyto	požadavky	porušuje.

Není	přípustné,	aby	kdokoli	v	naší	společnosti	nařizoval,	dopouštěl	se,	schvaloval	nebo	toleroval	jakékoli	porušení	
antimonopolních	zákonů	a	zákonů	o	hospodářské	soutěži.	Kromě	toho	manažeři	nenesou	zodpovědnost	jen	za	své	
vlastní	jednání,	ale	i	za	jednání	jejich	týmů.

Scénář8
Správně,	nebo	nesprávně:	„Dokud	prodejce	společnosti	
ManpowerGroup	poskytuje	vysoce	kvalitní	služby,	nemusíme	
se	zajímat	o	jeho	etické	standardy	nebo	obchodní	postupy.“

Správně Nesprávně
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Vzhledem	k	tomu,	že	tyto	zákony	nejsou	ve	všech	
zemích	stejné,	je	důležité,	abyste	znali	relevantní	
antimonopolní	zákony	/	zákony	o	hospodářské	
soutěži,	které	se	vztahují	na	trh,	na	němž	působíte.	
Musíme	se	řídit	obecnými	pravidly.	Nikdo	z	nás	se	
nesmí	účastnit	diskuzí	nebo	domluv	s	konkurencí	
týkajících	se	následujících	témat:	(1) cen, slev nebo 
podmínek	prodeje;	(2)	zisků,	marží	nebo	údajích	
o	výdajích;	(3)	podílů	na	trhu,	prodejních	územích	
nebo	trhů;	(4)	rozdělování	klientů	nebo	území;	
(5)	výběru,	odmítnutí	nebo	ukončení	spolupráce	
s	klienty	nebo	dodavateli;	(6)	omezování	území	
nebo	trhů,	na	kterých	může	společnost	přeprodávat	
produkty;	(7)	omezování	klientů,	kterým	společnost	
může	prodávat.

Prevence	je	klíčem,	proto	pokud	máte	otázky	ohledně	
toho,	jak	se	antimonopolní	zákony	nebo	zákony	
o	hospodářské	soutěži	vztahují	na	minulé,	současné	
nebo	budoucí	jednání,	obraťte	se	na	hlavního	
právního	zástupce.

Získávání	informací	
o konkurenci
Soutěžíme	otevřeně	a	čestně.	Máme	povinnost	
a	právo	získávat	informace	o	jiných	obchodních	
organizacích,	např.	konkurentech,	musíme	však	
postupovat v souladu s etikou a zákony. Mezi tyto 
informace	mohou	patřit	zprávy	analytiků,	veřejné	
marketingové	materiály,	reklamy,	veřejně	známé	
články	z	novin	a	časopisů	a	další	publikované	a	ústně	
sdělované	informace.

Budeme	usilovat	o	získávání	těchto	informací	etickou	
a	zákonnou	cestou,	nikoli	formou	průmyslové	
špionáže,	odposlouchávání	nebo	zkreslování	
informací	o	naší	totožnosti.	Nepřijmeme	ani	
nepřečteme	žádné	dokumenty	konkurentů,	o	nichž	
víme,	že	byly	získány	nepatřičně.

Společnost	ManpowerGroup	respektuje	právní	
závazky,	které	můžete	mít	k	bývalému	zaměstnavateli,	
např.	zachování	důvěrnosti	a	omezení	nabídky	služeb	
zaměstnancům	a	klientům	bývalého	zaměstnavatele.	
Kdokoli	s	tímto	typem	dohody	musí	podmínky	této	
dohody	zveřejnit,	aby	byl	zajištěn	soulad.

Scénář9
Účastníte	se	schůzky	obchodních	
sdružení	a	jste	pozváni,	abyste	se	
neformálně	setkali	se	zástupci	několika	
konkurentů.	Jeden	z	nich	při	setkání	
zmíní	novou	daň,	kvůli	které	se	podnikání	
v	určité	oblasti	výrazně	prodraží.	Jiný	
navrhne,	aby	všichni	souhlasili	s	mírným	
zvýšením	ceny	u	určité	produktové	řady,	
aby	se	tak	vyvážily	náklady	spojené	
s	touto	novou	daní.	Co	byste	měli	udělat?

Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	
HOtOVO.

Tiše poslouchat, zatímco zbytek skupiny rozebírá 
možnosti.

Pečlivě si dělat poznámky, abyste měli přesný záznam 
rozhovoru.

Vrátit se do práce a navrhnout nadřízenému zvýšení ceny.

Odmítnout pokračovat v diskuzi o problému 
a distancovat se od této situace.

Náš	závazek	vůči	
místním	komunitám
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Úplatkářství	a	korupce
Máme	povinnost	dodržovat	všechny	příslušné	protikorupční	zákony	včetně	
zákona	USA	o	zahraničních	korupčních	praktikách	(FCPA)	a	všech	relevantních	
zákonů	podobné	povahy	v	zemích	a	oblastech,	v	nichž	obchodujeme.	Nesmíme	
poskytovat	úplatky	nebo	se	jinak	pokoušet	nepatřičně	ovlivnit	státní	úředníky,	
politické	strany	nebo	kandidáty	na	politický	úřad.	A	to	i	tehdy,	když	je	taková	platba	
vyžádaná	a	označená	jinak	než	jako	úplatek.	To	stejné	platí	i	v	případě,	že	k	tomu	
dochází	prostřednictvím	třetí	strany,	např.	zástupce	nebo	představitel.

Nepředpokládejte,	že	je	v	určité	zemi	povolen	určitý	typ	platby,	např.	takzvaná	
„platba	za	rychlé	vyřízení“,	státním	zaměstnancům	za	rychlejší	provedení	rutinních	
vládních	úkonů	bez	volnosti	rozhodování,	které	by	jinak	trvaly	dlouho.	Nejprve	
se	poraďte	s	hlavním	právním	zástupcem	nebo	pracovníkem	Global	ethics	
Compliance	Officer	a	ujistěte	se,	že	neporušíte	zákony	své	země	nebo	USA.

Odpovědný	přístup	k	životnímu	prostředí
Naše	již	více	než	60letá	tradice	odpovědného	přístupu	ke	komunitám,	kterým	
sloužíme,	znamená,	že	neustále	usilujeme	o	snižování	dopadu	na	životní	prostředí.	
Své	pobočky	provozujeme	v	souladu	s	nezbytnými	povoleními,	schváleními	
a	kontrolami.	Stále	hledáme	více	lepších	cest	k	tomu,	abychom	se	dostali	nad	
rámec	pouhého	dodržování	zákonů	a	standardů	o	životním	prostředí,	které	se	
na	nás	vztahují.

Můžeme	hrát	klíčovou	roli	a	mít	pozitivní	dopad	na	životní	prostředí,	pokud	si	
vezmeme	za	vzor	správné	rozhodování	a	budeme	využívat	příležitosti	k	propagaci	
odpovědného	přístupu	k	životnímu	prostředí	prostřednictvím	našich	zaměstnanců,	
dodavatelů,	partnerů	a	dalších.	Tímto	způsobem	může	společnost	ManpowerGroup	
pomáhat	s	podporou	trvaleji	udržitelných	komunit,	v	nichž	žijeme	a	pracujeme.	
Většina	iniciativ	v	rámci	životního	prostředí	společnosti	ManpowerGroup,	která	
je	založena	na	principu	„snižování	spotřeby,	opakovaného	použití	a	recyklace“,	je	
implementována	na	místní	úrovni	prostřednictvím	programů,	které	reagují	na	místní	
i	národní	potřeby.	Podněcujeme	nápady	a	účast	zaměstnanců	v	ekologických	
programech	ve	všech	podnikových	jednotkách.

Budova	naší	celosvětové	centrály	(obdržela	ocenění	LeeD	Gold	Certified)	je	
modelem,	který	dokládá,	jak	mohou	umístění,	stavební	materiály,	spotřeba	energie	
a	vody	a	provozní	zásady	snížit	dopad	na	životní	prostředí	a	budovat	dobrou	
zkušenost.	Naším	záměrem	je	použít	tento	model	ve	všech	našich	pobočkách	
v	takovém	rozsahu,	který	bude	praktický.	U	nákupů,	nemovitostí	a	dalších	
provozních	funkcí	je	třeba	vždy	zvážit,	jakými	způsoby	lze	zlepšit	ekologický	
dopad,	a	v	důsledku	toho	podněcovat	ostatní,	aby	podobné	principy	dodržovali	
i	v	soukromém	životě.

Politické	příspěvky	a	aktivity
Není	dovoleno	používat	fondy,	majetek	nebo	jiné	zdroje	společnosti	k	poskytování	
příspěvků	nebo	výhod	politickým	kandidátům,	stranám	nebo	aktivitám.	Naše	
společnost	nikoho	neodškodní	za	žádné	soukromé	příspěvky	pro	politické	účely.

Kdokoli	se	politických	aktivit	může	účastnit	ve	svém	volném	čase	a	na	vlastní	
náklady,	pokud	mu	to	nebrání	ve	výkonu	pracovních	povinností	vůči	společnosti	
ManpowerGroup.	Neposkytujte	žádné	politické	příspěvky	(formou	peněz	nebo	
osobních	služeb)	jménem	společnosti	ManpowerGroup.

ManpowerGroup World Headquarters, LEED Gold Certified
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Borderless talent Solutions
Jako	přední	odborník	na	trendy	celosvětových	trhů	práce	má	společnost	ManpowerGroup	jedinečné	
pochopení	pro	to,	jak	je	důležité	přiřazovat	našim	klientům	talentované	pracovníky,	ať	již	se	kdokoli	
z	nich	nachází	v	jakémkoli	koutě	světa.	Ve	světě,	kde	se	demografické	členění	a	výsledné	nepřiřazení	
nejvhodnějšího	talentu	stávají	stále	větším	problémem,	hraje	společnost	ManpowerGroup	zásadní	
roli	při	efektivním	a	etickém	propojování	těchto	dvou	oblastí.	Uvědomujeme	si	důležitost	mobilizace	
nejlepších	a	nejbystřejších	myslí,	aby	poskytovaly	služby	našim	klientům	po	celém	světě.

Usilujeme	o	to,	abychom	dodržovali	všechny	zákony,	které	se	vztahují	na	přeshraniční	pohyb	osob	
a	další	obchodní	aktivity.	Uplatňujeme	zásadu	nulové	tolerance	obchodu	s	lidmi	nebo	nucené	práce	
jakéhokoli	druhu	a	dodržujeme	všechny	mezinárodní	zákony	o	zaměstnání	a	imigrační	zákony	
a	nařízení	všude,	kde	působíme.	Doporučujeme	ostatním	subjektům,	aby	se	řídily	naším	příkladem.

Usilujeme	o	to,	abychom	dodržovali	příslušné	zákony	a	nařízení	o	kontrole	exportu,	které	řídí	například	
přeshraniční	výměnu	informací,	včetně	e-mailů	a	přístupu	na	web.

Usilujeme	o	to,	abychom	dodržovali	zákony	proti	bojkotu,	které	společnosti	ManpowerGroup	zakazují	
domlouvat	se	s	ostatními	na	neobchodování	s	určitými	zeměmi	nebo	společnostmi.

Naším	záměrem	je	plně	dodržovat	všechny	odpovídající	imigrační	zákony	a	mezinárodní	standardy	
všude,	kde	působíme.	Uvědomujeme	si	význam	pracovníků	a	jejich	dovedností	i	důležitost	platného	
oprávnění	k	práci	v	hostitelské	zemi.	Osoby	pracující	mimo	rodnou	zemi	musejí	mít	všechna	patřičná	
víza	a	pracovní	povolení	vyžadovaná	zákonem	ještě	předtím,	než	do	hostitelské	země	přijedou,	a	mají	
povinnost	dodržovat	podmínky	těchto	víz	a	povolení	i	daňové	zákony,	zákony	týkající	se	měnové	
výměny	a	další	zákony	hostitelské	země.

Program souladu
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ManpowerGroup World Headquarters, the first new construction in Milwaukee, WI to receive LEED Gold Certification

Správa
Tento	kodex	spravuje	a	vykládá	pracovník	Global	ethics	
Compliance	Officer	naší	společnosti,	Michael	J.	Lynch	
(Michael.Lynch@manpowergroup.com).	Pracovník	Global	ethics	
Compliance	Officer	je	oprávněn	formulovat	a	implementovat	pravidla,	
postupy	a	vzdělávací	programy,	jejichž	účelem	je	podpora	efektivnosti	
tohoto	kodexu.	Má	také	oprávnění	odpovídat	na	otázky	týkající	se	
tohoto	kodexu	a	jeho	aplikace	v	konkrétních	situacích.

Pracovník	Global	ethics	Compliance	Officer	společnosti	
ManpowerGroup	podává	pravidelná	hlášení	představenstvu	nebo	
příslušné	komisi	správní	rady	týkající	se	dodržování	tohoto	kodexu.

Soudní	řízení	a	interní	vyšetřování
Chceme	si	počínat	zodpovědně	a	přesně	ve	všech	našich	obchodních	
záležitostech.	Proto	osoba,	která	obdrží	žádost,	stížnost,	oznámení	
nebo	se	jinak	dozví,	že	se	naše	společnost	stala	předmětem	
soudního	či	správního	řízení	nebo	vládního	vyšetřování	či	zkoumání,	
musí	okamžitě	uvědomit	našeho	hlavního	právního	zástupce,	který	
zkoordinuje	a	bude	řídit	odezvu	naší	společnosti.

Při	vyšetřování	se	často	řeší	komplexní	právní	a	obchodní	záležitosti.	
Nepokoušejte	se	sami	tyto	právní	záležitosti	vyšetřovat,	protože	byste	
mohli	ohrozit	celkové	vyšetřování.	Povinnost	určit,	zda	se	má	provést	
interní	vyšetřování	a	jaké	metody	se	při	něm	mají	použít,	má	vyšší	
vedení	společnosti.

Pokud	výsledky	jakéhokoli	interního	nebo	vládního	vyšetřování	vyžadují	
provedení	nápravných	opatření,	vyšší	vedení	určí	vhodný	postup	
a	ponese	zodpovědnost	za	implementaci	všech	opatření.

Máme	povinnost	při	všech	vyšetřováních	prováděných	naší	společností	
plně	spolupracovat.	Podle	rad	hlavního	právního	zástupce	společnosti	
nebo	externích	právních	zástupců	všem	důrazně	doporučujeme,	
aby	plně	spolupracovali,	budou-li	o	tuto	spolupráci	požádáni	
ve	spojitosti	s	vyšetřováním	výkonnými	orgány.

Při	veškerém	jednání	s	vládou,	výkonnými	orgány	nebo	interními	vyšetřovateli	
musíme	podávat	pravdivé	informace	a	nesmíme:

Ničit,	pozměňovat	nebo	zatajovat	žádné	dokumenty	nebo	jiné	potenciálně	relevantní	důkazy•	

Činit	zavádějící	prohlášení	v	souvislosti	s	jakýmkoli	vyšetřováním	vedeným	naší	společností	•	
nebo vládou

Bránit	průběhu,	podvodně	ovlivňovat	nebo	zdržovat	jakékoli	vyšetřování•	

Pokoušet	se	přesvědčit	jinou	osobu,	aby	zničila	důkazy,	poskytovala	falešné	nebo	zavádějící	•	
informace	nebo	bránila	ve	vyšetřování
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Scénář10
Která	z	následujících	tvrzení	jsou	součástí 
zásady společnosti ManpowerGroup 
o	ohlašování	porušení	souladu?

Kde	získat	radu	a	ohlásit	problém
Chcete-li	získat	pomoc	s	problémem	týkajícím	se	obchodní	etiky	či	souladu	nebo	ohlásit	
podezření	na	porušení	předpisů,	jeho	plánování	nebo	skutečné	porušení,	využijte	jednu	
nebo	více	z	následujících	možností:

Promluvte	si	se	svým	nadřízeným,	manažerem,	vedoucím	pracovníkem	pro	1. 
dodržování	zásad	nebo	pracovníkem	Global	ethics	Compliance	Officer	společnosti	
ManpowerGroup.

Využijte	linku	obchodní	etiky.	Společnost	Global	Compliance,	která	je	externím	2. 
poskytovatelem	služeb	společnosti	ManpowerGroup,	můžete	bezplatně	telefonicky	
kontaktovat	následovně:

Při	volání	ze	Severní	Ameriky:	1	800	210	3458.•	

Při	volání	mimo	Severní	Ameriku	navštivte	stránky	•	 http://www.
manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489.

Pokud	voláte	ze	země	uvedené	v	seznamu,	použijte	přímé	přístupové	
číslo	dané	země.

Pokud	voláte	ze	země,	která	v	seznamu	uvedena	není,	navštivte	
stránky	www.business.att.com/bt/access.jsp	a	najděte	zde	přístupové	
číslo	společnosti	AT&T	dané	země.	Poté	na	toto	přístupové	číslo	
zavolejte,	vyčkejte	na	tón	nebo	výzvu	a	vytočte	číslo	+1	800	210	3458.

Kontaktujte	pracovníka	Global	ethics	Compliance	Officer	a	asistenta	hlavního	3. 
právního	zástupce.

Michael	J.	Lynch

Telefon:	+1	414	906	6580

e-mail:	Michael.Lynch@manpowergroup.com

Poštovní	adresa:	100	Manpower	Place,	Milwaukee,	WI	53212,	USA

Školení	a	certifikace
Sdílíme	zodpovědnost	za	správné	jednání	se	všemi	zainteresovanými	stranami	
a	ochranu	dobré	pověsti	společnosti.	Jedním	z	nejdůležitějších	kroků	je	povinnost	
všech	zaměstnanců	absolvovat	pravidelné	školení	týkající	tohoto	kodexu	a	podnikových	
zásad.	Pracovník	Global	ethics	Compliance	Officer	připravuje	školicí	programy,	jejichž	
absolvování	pro	nás	bude	přínosné.

Protože	chceme	pomoci	zajistit	soulad	s	tímto	kodexem,	všichni	zaměstnanci	z	celého	
světa	(mimo	partnerů)	a	všichni	členové	představenstva	musejí	každoročně	vyplnit	
a	odeslat	zpět	hlášení	o	souladu	a	certifikaci.

Disciplinární	opatření
Jednání	v	rozporu	s	kodexem,	vyžadovaným	procesem	certifikace	nebo	nespolupráce	při	interním	
vyšetřování	skutečného	nebo	zdánlivého	porušení	tohoto	kodexu	může	být	důvodem	disciplinárního	
opatření,	kterým	může	být	až	ukončení	pracovního	poměru.

Zákaz odvety
Naše	společnost	zakazuje	a	nebude	tolerovat	odvetná	opatření	vůči	osobě,	která	v	dobré	víře	ohlásila	
skutečné	nebo	zdánlivé	porušení	zákona,	předpisu,	nařízení	nebo	ustanovení	tohoto	kodexu.

Odveta	nebo	odvetná	opatření	jsou	samy	o	sobě	považovány	za	porušení	tohoto	kodexu.	Pokud	se	
domníváte,	že	jste	se	stali	obětí	odvety,	neváhejte	a	celou	záležitost	ohlaste	svému	nadřízenému	nebo	
pracovníkovi	Global	ethics	Compliance	Officer.

Zaškrtněte	všechny	vhodné	možnosti	a	klikněte	na	tlačítko	hOTOVO.

Máte-li obavy, měli byste se obrátit na svého manažera, nadřízeného, vedoucího pracovníka pro 
dodržování zásad nebo pracovníka Global Ethics Compliance Officer společnosti ManpowerGroup.

Pokud ohlásíte nesoulad, bude společností ManpowerGroup okamžitě zveřejněn.

Pokud podezření na porušení předpisů ohlásíte v dobré víře, ale později se ukáže jako 
neopodstatněné, můžete být potrestáni.
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