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GXO je organizace založená na hodnotách, která nabízí 
příležitosti ke změně hry. Zaměřujeme se na dosahování 
výsledků, ale stejně tak se zaměřujeme na to, jak 
těchto výsledků dosahujeme, a zavázali jsme se, že to 
budeme dělat způsobem, který je bezpečný, rozmanitý, 
inkluzivní, etický, legální, odpovědný a udržitelný. Jako od 
obchodního partnera GXO od vás požadujeme závazek ke 
stejným standardům, které jsou uvedeny v tomto kodexu, 
a očekáváme, že naše firemní hodnoty budete sdílet 
a zavedete nezbytné mechanismy pro jejich dodržování 
a zajištění.

Společně můžeme změnit hru k lepšímu.

Malcolm Wilson 
Generální ředitel, 
GXO Logistics Inc.
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V tomto kodexu obchodního chování mají 
následující slova tento význam:

„Kodex obchodního chování“
znamená Kodex obchodního chování 
společnosti GXO, který je k nahlédnutí na 
stránce https://ethics.gxo.com/

„GXO“
znamená jakoukoli přímou nebo nepřímou 
dceřinou společnost společnosti GXO 
Logistics, Inc.

„Obchodní partner“
znamená jakéhokoli dodavatele, prodejce, 
poskytovatele, konzultanta nebo 
subdodavatele společnosti GXO.

Společnost GXO je globálním lídrem, který 
nejúspěšnějším světovým společnostem 
poskytuje služby dodavatelského řetězce. 
V průběhu našich operací komunikujeme 
s mnoha zainteresovanými stranami, 
včetně kolegů, zákazníků, dodavatelů, 
komunit a investorů. Víme, že náš i jejich 
úspěch závisí na spravedlivém, zákonném 
a etickém obchodním chování, silné 
struktuře řízení, bezpečných a inkluzivních 
pracovištích a sociální a environmentální 
odpovědnosti.

Společnost GXO se zavázala k pracovnímu 
prostředí, kde je prvořadá bezpečnost 
a kde se cení respekt a rozmanitost. 
Naším ekologickým cílem je neustále 
snižovat spotřebu energie a související 
emise skleníkových plynů a zlepšovat 
efektivitu využívání zdrojů. Netolerujeme 
korupci, podvody ani úplatky 
a zajišťujeme dodržování tohoto závazku 
prostřednictvím celopodnikových zásad 
a povinných školení.
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Úvod
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Naše základní hodnoty nás vedou ve všech 
našich činnostech: 

Buďte v bezpečí 
Buďte inkluzivní 
Mějte vliv 
Změňte hru 
Přinášejte výsledky

Společnost GXO očekává, že její obchodní 
partneři budou dodržovat všechny platné 
zákony, předpisy, nařízení a zákonné 
požadavky. Očekáváme, že obchodní partneři 
budou podnikat udržitelným a odpovědným 
způsobem, zejména s ohledem na zákony 
týkající se lidských práv, zdraví a bezpečnosti, 
životního prostředí, protikorupční, 
antimonopolní a mezinárodní obchodní 
sankce a předpisy.  Obchodní partneři musí 
se společností GXO spolupracovat ve všech 
záležitostech týkajících se společenské 
odpovědnosti a respektovat naše základní 
hodnoty.

Aniž by byla dotčena zákonná práva 
společnosti GXO, činnosti obchodních 
partnerů musí být prováděny s takovou mírou 
dovednosti, pečlivosti, opatrnosti, povědomí 
a předvídavosti, kterou lze rozumně a běžně 
očekávat od kvalifikovaného a zkušeného 
poskytovatele zabývajícího se stejným typem 
podnikání a za stejných nebo podobných 
okolností a podmínek.

Náš požadavek vůči našim 
obchodním partnerům

Všichni naši obchodní partneři jsou povinni 
dodržovat tento Kodex chování („Kodex 
chování obchodního partnera“) a provozovat 
své podnikání v souladu s jeho zásadami 
a také zásadami stanovenými v našem Kodexu 
etiky podnikání, který lze nalézt na adrese 
https://ethics.GXO.com.

Očekáváme, že naši obchodní partneři 
předají zásady stanovené v tomto Kodexu 
chování obchodního partnera svým vlastním 
poskytovatelům a subdodavatelům a že 
v nejvyšší možné míře zajistí, aby také 
dodržovali standardy a zásady, které jsou zde 
obsažené.

Jakékoli dotazy můžete zaslat etickému týmu 
společnosti GXO na adresu Ethics@gxo.com.
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Zavazujeme se udržovat si důvěru zákazníků 
a ostatních subjektů na našich trzích tím, že budeme 
jednat čestně, že budeme dodržovat pravidla čestné 
hospodářské soutěže a že budeme chránit důvěrné 
informace. Obchodní partneři musí dodržovat dobré 
etické postupy, jak je stanoveno v Kodex obchodního 
chování společnosti GXO.

Obchodní partneři se konkrétně zavazují 
k následujícímu:

Korupce

Společnost GXO netoleruje úplatkářství ani korupci 
v žádné formě, přímo ani nepřímo, bez ohledu 
na to, zda se jedná o obchodování se státním 
orgánem, komerčním podnikem nebo fyzickou 
osobou. V souladu s tím nesmí obchodní partner 
tolerovat úplatkářství ani korupci v žádné formě, 
přímo ani nepřímo, bez ohledu na to, zda se jedná 
o obchodování se státním orgánem, komerčním 
podnikem nebo fyzickou osobou ze strany svých 
představitelů, zaměstnanců, subdodavatelů nebo 
zástupců.

Obchodní partner nesmí ve vztahu k jakémukoli 
podniku nebo operacím, které provádí jménem 
společnosti GXO nebo zákazníků společnosti GXO, 
schválit, nabídnout ani přijmout úplatek, nezákonnou 
provizi ani drobnou odměnu. Mimo jiné sem patří 
nabídnutí nebo uskutečnění plateb třetím stranám 
v situacích, kdy se lze důvodně domnívat, že i jen 
část platby bude nabídnuta někomu dalšímu pro 
nevhodné účely.

Tento požadavek platí také v zemích, kde jsou úplatky, 
platby za zprostředkování a černé provize legální nebo 
jsou považovány za běžné obchodní praktiky.
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Obchodní etika
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Dary a pohoštění

Obchodní partner nesmí nabízet, poskytovat ani přijímat dary, včetně pohoštění (např. obchodní obědy 
či večeře, vstupenky na akce nebo golfové výlety), které by mohly vyvolat – nebo by se mohlo zdát, 
že vyvolávají – nepatřičný vliv na obchodní vztah nebo rozhodnutí. Od obchodních partnerů se dále 
očekává, že budou u dárků dodržovat roční limit společnosti GXO ve výši 100 USD.

Obchodní partner nikdy nesmí poskytnout dar státnímu úředníkovi ani ho zvát na pohoštění. Týká se 
to i státem vlastněných subjektů, jako je státem vlastněný letecký přepravce, námořní přepravce nebo 
poskytovatel dodávek vody a energií. Dary státním úředníkům a subjektům nebo jejich pohoštění nejsou 
nikdy přípustné.

Střety zájmů

Společnost GXO činí veškerá rozhodnutí týkající se dodavatelů, včetně rozhodnutí o nákupu, výhradně 
na základě schopnosti obchodního partnera plnit obchodní potřeby společnosti GXO. Ke střetu 
zájmů dochází, když vaše osobní zájmy nebo zájmy vašich přátel či rodinných příslušníků zasahují do 
schopnosti činit nestranná obchodní rozhodnutí.

Obchodní partner je povinen etický tým společnosti GXO na adrese Ethics@gxo.com informovat 
o jakékoli navrhované transakci, která se týká společnosti GXO a kteréhokoli ze zaměstnanců 
obchodního partnera po celém světě, rodiny zaměstnance obchodního partnera po celém světě nebo 
jakéhokoli podniku vlastněného zaměstnancem obchodního partnera nebo rodinou zaměstnance po 
celém světě. Před provedením jakékoli takové transakce provede etický tým společnosti GXO postupy 
náležité péče a pro transakci vydá písemný souhlas.



8  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 | 9

Mezinárodní obchod

Obchodní partner nesmí povolit vývoz nebo 
dovoz zboží, služeb nebo dat bez příslušného 
povolení.

Při přepravě na základě úředního povolení musí 
obchodní partner dodržovat všechny podmínky 
tohoto povolení a nesmí zásilky přesměrovat na 
jiné místo či jiné osobě, než které jsou uvedeny 
v povolení. Aby mohl obchodní partner splnit 
vládní požadavky v souvislosti s oznamovací 
povinností v mezinárodním obchodu, musí 
řádně zdokumentovat veškeré vývozní 
a dovozní transakce. Pytláctví, obchodování 
s volně žijícími zvířaty a pirátství ze strany 
obchodního partnera a jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů nebo agentů není povoleno a je 
zakázáno jezdit po nelegálních silnicích.

Obchodní partner bude dodržovat zákony 
a předpisy Spojených států amerických, 
Evropské unie a OSN o kontrole dovozu 
a vývozu a obchodních sankcích.

Obchodní partner nesmí obchodovat s žádnou 
zemí, na niž je uvaleno embargo nebo sankce, 
ani v její prospěch, ani s žádnou stranou 
podléhající zákazům nebo ekonomickým 
sankcím, pokud neobdržel příslušné vládní 
povolení a nezískal předchozí písemný souhlas 
etického týmu společnosti GXO na adrese 
Ethics@gxo.com. 

Kromě toho se obchodní partner nesmí účastnit 
žádných bojkotů, které nejsou povoleny zákony 
USA, jako jsou restriktivní smluvní ujednání, 
jejichž cílem je omezit obchodování s Izraelem.
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Hospodářská soutěž

Obchodní partner musí dodržovat soutěžní a antimonopolní 
zákony. Obchodní partner nesmí uzavřít žádnou dohodu nebo 
ujednání za účelem omezení hospodářské soutěže nebo získání 
nepatřičné výhody: je zakázáno stanovování cen, rozdělování trhů, 
omezování nebo kontrola výroby nebo kapacity, výměna informací 
o cenách společnosti GXO nebo účast na tajných dohodách.

Zpracování informací

Obchodní partner nesmí vydávat nepravdivá nebo zavádějící 
prohlášení o službách společnosti GXO nebo našich konkurentů. 
Nikdy nesmí vědomě zkreslovat skutečnosti s cílem získat 
konkurenční výhodu ani pro jiné účely.

Obchodní partner nesmí nezákonně shromažďovat důvěrné nebo 
chráněné informace, které souvisí se zaměstnanci společnosti 
GXO, trhy, zákazníky, konkurenty nebo jinými třetí stranami. 
Veškeré takové informace musí být shromažďovány legálním 
způsobem a musí být řádně zajištěny proti neoprávněnému 
zveřejnění nebo použití. Obchodní partner musí zajistit, aby jeho 
informační systémy byly chráněny před kybernetickými útoky, 
hackerskými technikami a přístup byl udělen pouze oprávněným 
pracovníkům. V případě jakéhokoli porušení, ztráty nebo zneužití 
informací společnosti GXO bude obchodní partner okamžitě 
společnost GXO informovat prostřednictvím etického týmu nebo 
týmu pro bezpečnost informací společnosti GXO na adrese 
information.security@gxo.com.

Jestliže se důvěrnou nebo vlastnickou informaci o konkurentovi 
nebo třetí straně dozvíte prostřednictvím předchozího 
zaměstnavatele nebo jiného neveřejného zdroje, nesmíte 
informaci použít ve spojení s obchodováním společnosti 
GXO nebo ji zpřístupnit jinému představiteli společnosti. Tyto 
informace je zakázáno přinášet do prostor společnosti GXO, 
včetně elektronických systémů používaných společností GXO, 
ani je jakýmkoli způsobem používat při vykonávání povinností 
obchodního partnera nebo řešení jakýchkoli záležitostí 
v souvislosti se společností.

Obchodní partner ani jeho zaměstnanci se nebudou vyjadřovat 
jménem společnosti GXO. Jakékoli osobní příspěvky 
a komentáře na sociálních sítích musí být zveřejněny tak, aby bylo 
nepopiratelně uvedeno, že odrážejí osobní postoje a názory.

Obchodní partner musí zajistit, aby osobní údaje jeho vlastních 
zaměstnanců a zaměstnanců nebo zákazníků společnosti GXO byly 
zpracovávány v souladu se všemi platnými zákony na ochranu údajů.
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Zdanění, praní špinavých peněz a terorismus

Obchodní partner musí v rámci svých obchodních operací podniknout všechny nezbytné kroky, aby 
zabránil praní špinavých peněz. Obchodní partner se nesmí zapojit do programu praní špinavých peněz.

Obchodní partner nesmí financovat terorismus a nesmí jednat se společnostmi, které jsou spojeny 
s terorismem nebo financováním teroristických aktivit. 

Obchodní partner musí dodržovat všechny platné daňové zákony. Ve vztahu ke svým zaměstnancům 
nebude používat žádný typ mzdové účetní společnosti nebo interní vnitropodnikové systémy, které 
využívají nebo aplikují praktiky (zejména včetně práce mimo mzdu), které jsou nebo by mohly být 
považovány za vyhýbání se daňovým povinnostem, bez ohledu na jakékoli údajné zákonnosti.

Plán kontinuity podnikání

Obchodní partner musí být připraven na jakékoli narušení jeho podnikání, jako jsou události vyšší moci, 
teroristické útoky, kybernetické zločiny nebo vypuknutí nemocí, a musí zavést jasné plány.

10  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22  |  11



10  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 |  11Kodex chování obchodního partnera  |  11

Společnost GXO se zavazuje provozovat podnikatelskou činnost způsobem, který respektuje lidská 
práva a důstojnost všech lidí. Nebudeme tolerovat žádné jednání, které přispívá k obchodování s lidmi, 
dětské práci, nucené nebo povinné práci nebo jinému porušování lidských práv, podporuje je nebo je 
usnadňuje.

Společnost GXO se zavázala k hodnotě „Být inkluzivní“ a snaží se spolupracovat s obchodními partnery, 
kteří sdílejí stejný závazek.

Obchodní partneři se konkrétně zavazují k následujícímu:

03

Lidská práva a základní práva

Zákaz diskriminace

Společnost GXO netoleruje žádnou formu 
obtěžování nebo diskriminace na základě 
jakékoli chráněné kategorie nebo třídy. 
Obchodní partner se nesmí zapojit vůči svým 
zaměstnancům, subdodavatelům pracovníků 
nebo zástupcům do žádného diskriminačního, 
urážlivého, obtěžujícího nebo urážlivého chování, 
ať už verbálního, fyzického nebo vizuálního, 
a bude mít za tímto účelem zavedeny zásady.

Obchodní partner musí o zaměstnání 
rozhodovat bez ohledu na rasu, barvu 
pleti, věk, pohlaví, náboženství, národnost, 
mentální nebo fyzické postižení, zdravotní 
stav, stav v souvislosti s mateřskou/
rodičovskou dovolenou nebo pracovní 
neschopností, rodinný stav, sexuální orientaci, 
genderovou identitu nebo jakýkoli jiný stav 
chráněný zákonem. Patří sem rozhodování 
týkající se zaměstnání, pracovního zařazení, 
kariérního postupu, ukončení pracovního 
poměru, disciplíny, pracovního volna, 
odměňování, benefitů a školení. Pracovník, 
který trpí obtěžováním nebo diskriminací, 
musí mít možnost nahlásit tuto skutečnosti 
jmenovanému zástupci obchodního partnera 
a/nebo společnosti GXO. Pracovníci, kteří 
vyjadřují obavy, musí být při hlášení takových 
skutečností chráněni před odvetou.

Dětská práce

Všichni pracovníci musí mít přiměřený 
věk a obchodní partner je musí dodržovat 
Úmluvu MOP 138.

Pokud vnitrostátní zákony nebo předpisy 
umožňují dětem ve věku od 13 do 15 let 
vykonávat lehkou práci, je taková práce 
povolena pouze v případě, že nezletilý může 
dokončit povinnou školní docházku nebo 
odbornou přípravu.
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Nucená nebo povinná práce

Obchodní partner musí provést náležitou péči 
u každé osoby, která je u něj zaměstnána (např. 
prověření spolehlivosti, pracovní povolení, rejstřík 
trestů). Nevolnictví, obchodování s lidmi, otroctví, 
nedobrovolná vězeňská práce a zadržování 
migrantů nebo pracovníků bez dokumentů je 
v celém hodnotovém řetězci SPOLEČNOSTI GXO 
vždy zakázáno. Nelegální zaměstnávání je zakázáno. 
Při překračování hranic je třeba věnovat zvláštní 
pozornost všem vozidlům patřícím SPOLEČNOSTI 
GXO, Obchodnímu partnerovi nebo jakékoli třetí 
straně cestující pod hlavičkou společnosti GXO. 
Řidič nikdy nesmí být pašerák, ať už dobrovolně či 
nedobrovolně.

Obchodní partner zajistí, aby pracovníci měli volně 
k dispozici dohodnuté a zdokumentované pracovní 
podmínky, které popisují jejich zákonná a smluvní 
práva, včetně náhrady, v jazyce, kterému rozumějí. 
Pracovníkům nesmí hrozit trestní sankce ani trestní 
stíhání, duševní a/nebo fyzické násilí, zadržování, 
zadržení dokladů totožnosti nebo konfiskace 
zákonných práv nebo výsad. Všichni pracovníci 
musí mít možnost podat výpověď v rámci platných 
zákonů, předpisů a kolektivních smluv.

Společnost GXO od svých obchodních partnerů 
očekává, že provedou náležitou péči u svých 
dodavatelů a subdodavatelů a že v nejvyšší 
možné míře zajistí, aby i oni dodržovali tyto 
standardy.

Práva pracovníků, včetně pracovní doby, 
přesčasů, mezd a výhod, musí být jasně 
zdokumentována a respektována.

Pracovní doba

Obchodní partner musí zajistit, aby pracovní 
doba byla přiměřená a v souladu s platnými 
zákony a předpisy.

Obchodní partner musí pečlivě sledovat hodiny 
odpracované pracovníky, zejména těmi, kteří 
pracují na několika místech společnosti GXO, 
a musí dodržovat zákony týkající se doby 
odpočinku jeho řidičů a maximální povolené 
pracovní doby za týden.
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Odměna za práci

Mzdy musí splňovat alespoň zákonné nebo dohodnuté vnitrostátní minimální standardy. Nerovné 
zacházení s pracovníky je zakázáno. Obchodní partner zajistí stejnou odměnu za stejnou práci založenou 
na stejných dovednostech, bez ohledu na status pracovníka (migrant nebo dočasný pracovník).

Obchodní partner musí respektovat práva svých zaměstnanců na vytvoření odborů a/nebo vstoupit 
do odborů nebo z nich vystoupit. Pracovníci, kteří jsou zástupci odborů, nesmí být z tohoto důvodu 
zastrašováni nebo diskriminováni.

Pokud obchodní partner poskytuje svým pracovníkům ubytování, musí zajistit, aby veškeré poskytnuté 
ubytování splňovalo zákonné normy týkající se hygieny a pohodlí. Pokud obchodní partner účtuje svým 
zaměstnancům poplatky za ubytování, cena nesmí překročit národní průměr nebo být konfiskační.
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Společnost GXO se zavazuje zajišťovat bezpečné pracovní prostředí. Veškeré práce musí být prováděny 
v souladu s platnými předpisy BOZP.

Obchodní partneři se konkrétně zavazují k následujícímu:

Obchodní partner musí dodržovat všechna pravidla a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti 
a jakékoli další přiměřené bezpečnostní požadavky, které se kdykoliv uplatňují v kterékoli z provozoven 
společnosti GXO (nebo v jakýchkoli prostorách zákazníků společnosti GXO) nebo které jsou 
obchodnímu partnerovi doporučeny v souvislosti s jakýmikoli službami nebo operacemi prováděnými 
jménem společnosti GXO nebo jejích zákazníků.

V prostorách obchodního partnera musí obchodní partner zajistit, aby byla dodržována všechna platná 
pravidla a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti a aby byly zavedeny vhodné zásady, které 
zajistí ochranu zdraví a bezpečnosti jeho zaměstnanců. Zaměstnanci musí být v otázkách ochrany zdraví 
a bezpečnosti informováni a proškoleni. Řidičům musí být poskytnuto speciální školení, aby se zabránilo 
dopravním nehodám. Zaměstnanci musí dostat odpovídající vybavení, včetně osobních ochranných 
prostředků (OOP). Musí být zavedeno pravidelné hodnocení rizik na pracovišti, odpovídající kontroly 
nebezpečí a preventivní opatření.

Obchodní partner musí udržovat pracovní prostředí bez drog a alkoholu. Pracovníci obchodního 
partnera nesmí používat, držet, distribuovat ani zneužívat nelegální léky nebo léky na předpis. Alkohol 
a drogy (jiné než ty, které pracovník potřebuje pro zdravotní účely) nesmí být v prostorách společnosti 
GXO ani v prostorách zákazníků společnosti GXO užívány ani drženy.

Obchodní partner nebude tolerovat násilí v jakékoli formě nebo na jakémkoli místě souvisejícím s prací.

04

Zdraví a bezpečnost



14  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 |  15

Společnost GXO vykonává svou obchodní činnost způsobem, který je v souladu se všemi platnými 
zákony o ochraně životního prostředí. Naším širším cílem je neustále posilovat udržitelnost našich 
operací snižováním spotřeby energie a souvisejících emisí skleníkových plynů a zlepšováním efektivity 
využívání zdrojů. Snažíme se spolupracovat s poskytovateli, kteří sdílejí náš závazek k udržitelnosti, 
a podle potřeby budeme upřednostňovat výběr obchodních partnerů, kteří přijímají udržitelné postupy.

Obchodní partneři se konkrétně zavazují k následujícímu:

Obchodní partner musí zavést vhodné zásady a postupy, aby zajistil soulad s platnými zákony a předpisy 
o životním prostředí a aby chránil životní prostředí.

Obchodní partner se musí snažit identifikovat a předcházet všem potenciálním nebezpečím pro životní 
prostředí v důsledku nehody nebo technické poruchy (jako je únik z palivové nádrže, chladicího systému 
nebo přepravovaného zboží), které může vést ke znečištění ovzduší, vody nebo půdy vložením zavést 
účinný systém řízení ochrany životního prostředí. Společnost GXO vybízí obchodního partnera, aby se 
snažil o snížení spotřeby energie a souvisejících emisí skleníkových plynů, jakož i množství odpadu, který 
produkuje a posílá na skládku, přijetím vhodných opatření a systémů monitorování výkonu. 

Pokud se na to obchodního partnera vztahuje, musí splňovat jakékoli specifické požadavky zásad 
ochrany životního prostředí a postupů společnosti GXO nebo zákazníků společnosti GXO a společnost 
GXO očekává, že obchodní partner podnikne přiměřené kroky, aby pomohl společnosti GXO v jejím cíli 
snížit spotřebu energie a související emise skleníkových plynů a zlepšit efektivitu jakou jsou využívány 
zdroje ve vztahu k podnikání společnosti GXO a jejích zákazníků.

05

Životní prostředí
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06

Náležitá péče  
a hlášení porušení
Referenční dokumenty

Obchodní partner musí poskytnout aktuální 
kopie všech provozních licencí a dalších 
požadovaných dokumentů, aby společnost GXO 
mohla každý rok aktualizovat svou databázi. 
V případě nedostatečných

nebo neaktuálních dostupných informací 
o obchodním partnerovi si společnost GXO 
vyhrazuje právo odstranit obchodního partnera 
ze své databáze dodavatelů a přestat s ním 
obchodovat.

Hlášení

Obchodní partner musí udržovat úplné 
a přesné záznamy a informace, aby prokázal, že 
dodržuje všechny příslušné zákony, Etický kodex 
společnosti GXO a tento Kodex chování a musí 
umožnit audity ze strany společnosti GXO nebo 
jím určeného auditora.

V souladu s platnými zákony musí obchodní 
partner nastavit postup, kterým svým 
zaměstnancům umožní anonymně hlásit 
chování, které porušuje tento Kodex chování, 
musí prošetřit veškerá hlášení a zavést nezbytné 
sankce. Odveta vůči oznamovateli není 
tolerována.

Soulad s právními předpisy

Společnost GXO si vyhrazuje právo po 
přiměřeném upozornění provést audit 
kontrolního prostředí obchodního partnera. 
Jakýkoli audit nebo kontrola však v žádném 
případě nezbaví obchodního partnera jeho 
zákonných povinností. Obchodní partner musí 
společnosti GXO k provádění kontrol a auditů 
udělit přiměřená přístupová práva.

Obchodní partner musí společnosti GXO 
bez zbytečného odkladu oznámit, jakmile 
se dozví o porušení tohoto Kodexu chování 
nebo Kodexu etického obchodního chování 
společnosti GXO nebo jakýchkoli příslušných 
zákonů uvedených v kodexech. Od obchodního 
partnera se očekává, že zahájí nápravná 
opatření a přijme vhodná opatření, aby zabránil 
budoucímu opakování. V případě závažného 
nebo opakovaného porušení si společnost 
GXO vyhrazuje právo považovat je za podstatné 
porušení smlouvy, a z tohoto důvodu smlouvu 
ukončit. Obchodní partner by si měl být vědom 
toho, že některá porušení mohou také vést 
k občanskoprávním nebo trestním postihům.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný příslušný orgán 
shledá, že je kterékoli ustanovení tohoto 
kodexu chování zcela nebo zčásti neplatné 
nebo nevymahatelné, platnost ostatních 
ustanovení tohoto kodexu chování a zbývající 
části dotyčného ustanovení ani Kodex 
etického obchodního chování společnosti 
GXO tím nebude ovlivněn.

Hlášení společnosti GXO lze podávat 
v souladu s postupem stanoveným v jejím 
Kodexu etického obchodního chování úřadu 
pro dodržování předpisů (Ethics@gxo.com) 
nebo na horkou linku pro oznamovatele na 
adrese www.GXO.ethicspoint.com.



16  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 |  17 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22  |  17



18  |  Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 Kodex chování obchodního partnera společnosti GXO V1 LISTOPAD 22 | PB

07

Prohlášení 
dodavatele
Jako obchodní partner prohlašujeme, že jsme si výše uvedený etický kodex přečetli a souhlasíme s ním.

 Podpis:    
____________________________________________________________________________________

 Datum:    
______________________________________________________________________________________

 Jméno hůlkovým písmem:    
____________________________________________________________________

 Funkce ve společnosti:    
_______________________________________________________________________

 Název společnosti:    
___________________________________________________________________________

 Etický kodex vytiskněte a vraťte jej podepsaný s uvedením data společnosti GXO.


