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Působnost

Tyto zásady týkající se střetů zájmů 
(dále jen „zásady“) platí pro společnost 
GXO Logistics, Inc., včetně všech jejích 
dceřiných společností, divizí a dalších 
provozních jednotek (dále společně jen 

„GXO“ nebo „společnost“). Požadavky 
upravené těmito zásadami se vztahují 
na všechny ředitele, vedoucí pracovníky 
a zaměstnance společnosti GXO, jakož 
i třetí strany jednající jejím jménem. 
Tyto osoby zároveň odpovídají za 
jejich dodržování. Pojem „společnost“ 
používaný v těchto zásadách zahrnuje 
všechny osoby a subjekty, na něž se tyto 
zásady vztahují.

1. Přehled
Společnost GXO se zavazuje, že 
zaměstnanci, ředitelé a vedoucí 
pracovníci (dále společně jen 

„zaměstnanci“) nebudou mít žádné 
zájmy, vlivy ani vztahy, které by mohly – 
nebo by se dokonce mohly zdát – být  
v rozporu s nejlepšími zájmy 
společnosti. Od zaměstnanců se 
očekává, že budou svou práci 
vykonávat s naprostou loajalitou vůči 
společnosti. Tyto zásady upravují  
a řídí zaměstnance v případech, kdy 
existuje – nebo se zdá, že by mohl 
existovat – střet zájmů. Jejich cílem je 
zabránit zneužití majetku nebo vlivu 
společnosti nebo diskreditaci jejího 
jména či pověsti. Nejdůležitější je 
požadavek, že jakýkoli skutečný nebo 
domnělý střet zájmů musí být nahlášen.

2. Definice
2.1. Společnost: Společnost GXO 
Logistics ve všech svých obchodních 
formách, zaměstnanci společnosti 
GXO a všechny další strany, jak jsou 
definovány v bodě „Působnost“.

2.2. Významný finanční podíl: 
Významný finanční podíl je definován 
jako přímý nebo nepřímý souhrnný 
podíl vyšší než deset procent (10 %) 
na (i) jakékoli třídě cenných papírů  
v oběhu firmy nebo společnosti,  
(ii) partnerském sdružení nebo 
asociaci nebo (iii) celkových aktivech 
nebo hrubém příjmu generovaném 
firmou nebo společností zaměstnance, 
která není společností GXO.

2.3. Rodinný příslušník: Rodinným 
příslušníkem se rozumí nejbližší 
rodinní příslušníci zaměstnance, 
např. manžel(ka), děti, matka, otec, 
sourozenci, jakož i nevlastní či 
vyvdaní/vyženění příbuzní.

3. Střet zájmů:
Následující oddíly popisují řadu 
běžných kategorií střetů zájmů  
a uvádějí příklady uplatnění těchto 
zásad v určitých situacích, kdy 
nejpravděpodobněji dochází 
ke střetům zájmů. Nejsou však 
všezahrnující a nepokrývají všechny 
možné situace, kdy by mohlo dojít  
ke střetu zájmů.

3.1. Externí zájmy zaměstnance 
v subjektech obchodujících se 
společností nebo v konkurenčních 
subjektech

3.1.1. Pokud je zaměstnanec 
zaměstnán v jakémkoli podniku nebo 
subjektu, který obchoduje nebo může 
obchodovat se společností nebo 
jí konkurovat, nebo pokud v něm 
zastává jakoukoli pozici nebo v něm 
vlastní významný finanční podíl, pak 
by měl veškeré podrobnosti týkající 
se takového zaměstnání, pozice nebo 
významného finančního podílu nahlásit.

3.1.2. Pokud je zaměstnanec v pozici, 
kdy by mohl ovlivnit obchodní vztahy 
společnosti s rodinným příslušníkem, 
který je zaměstnaný  
v jakémkoli podniku nebo subjektu, 
který obchoduje nebo může 
obchodovat se společností nebo jí 
konkurovat, nebo který v něm zastává 
jakoukoli pozici nebo v něm vlastní 
významný finanční podíl, a ví  
o takovém rodinném příslušníkovi, pak 
musí zaměstnanec nahlásit veškeré 
podrobnosti týkající se takového 
zaměstnání, pozice nebo vlastnictví.

3.1.3. Vedoucí pracovníci společnosti 
mohou čas od času působit jako 
členové představenstev jiných 
společností. Abychom v takových 
situacích předešli střetu zájmů, 
přijali jsme zásady a oznamovací 
mechanismy týkající se obchodních 
transakcí, v nichž mohou být tyto 
osoby považovány za osoby s 
obchodním zájmem vyplývajícím  
z jiné funkce vedoucího pracovníka. 
Další informace naleznete v Zásadách 
pro schvalování transakcí se 
spřízněnými stranami.

3.1.4. Příklady externích zájmů 
zaměstnanců, které je třeba nahlásit:

Máte na starosti nákup zboží od 
dodavatele. Jste spoluvlastníkem 
tohoto dodavatele.

Máte na starosti nákup zboží od 
dodavatele. Váš syn je vlastníkem této 
dodavatelské společnosti.

3.2. Vztahy mezi zaměstnanci

Osobní vztahy s rodinnými příslušníky 
a přáteli, které společnost rovněž 
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zaměstnává, by mohly vést ke střetu 
zájmů. Vždy bychom měli dbát na 
to, aby takové vztahy nevhodně 
neovlivňovaly naše obchodní 
povinnosti nebo naši schopnost 
přijímat nestranná a objektivní 
obchodní rozhodnutí.

3.2.1. Příklady vztahů (např. 
rodinných nebo romantických) mezi 
zaměstnanci, které je nutné nahlásit:

Nedávno jste byl(a) jmenován(a) 
regionální(m) HR manažerem/
manažerkou. Vaše dcera pracuje v HR 
oddělení pro daný region.

Máte vztah (např. rodinný nebo 
romantický) s jiným zaměstnancem, 
který je vaším přímým nebo 
nepřímým podřízeným.

3.3. Zneužití obchodních příležitostí

3.3.1. V některých případech se 
můžete díky své práci nebo kontaktům 
se zákazníky, dodavateli, zhotoviteli 
nebo poradci dozvědět o příležitosti 
k nákupu nebo investici, o kterou by 
mohla mít společnost zájem.  
O takové příležitosti musíte 
neprodleně informovat svého 
nadřízeného, aby ji společnost mohla 
vyhodnotit. Osobní využití příležitosti, 
o které jste se dozvěděl(a) díky 
svému zaměstnání ve společnosti, 

je zakázáno, a to i v případě, že 
společnost odmítla tuto  
příležitost využít.

3.3.2. Příklady zneužití obchodních 
příležitostí, které musíte nahlásit:

Během výkonu své funkce ve 
společnosti GXO se dozvíte o zajímavé 
nové technologii a trávíte celé noci  
a víkendy prací na její komercializaci  
ve svůj osobní prospěch.

Během výkonu své funkce ve 
společnosti GXO se dozvíte  
o zajímavé nové technologii  
a upozorníte na ni svého nadřízeného. 
Společnost tuto technologii vyhodnotí 
a rozhodne se, že se jí nebude 
dále zabývat. Poté trávíte celé noci 
a víkendy prací na komercializaci 
zamítnuté technologie ve svůj  
osobní prospěch.

3.4. Insider trading (obchodování na 
základě neveřejných informací)

3.4.1. Federální a státní zákony 
Spojených států amerických 
zakazují nákup, prodej nebo jiné 
převody cenných papírů (včetně 
akcií společnosti) osobami, jež 
mají podstatné informace, které 
nejsou obecně známé ani dostupné 
veřejnosti. Tyto zákony rovněž zakazují 
osobám s podstatnými neveřejnými 

informacemi sdělovat tyto informace 
jiným osobám, které s nimi mohou 
obchodovat. Tyto zákazy se vztahují 
na osoby mimo USA, pokud jsou 
obchodované cenné papíry kótovány 
na americké burze cenných papírů 
(např. kmenové akcie společnosti 
obchodované na newyorské burze 
cenných papírů). Další informace 
naleznete v Zásadách týkajících se 
insider tradingu.

3.4.2. Příklady insider tradingu,  
které je třeba nahlásit:

Během své práce se dozvíte 
o podstatných neveřejných 
informacích, které budou mít za 
následek významnou finanční ztrátu 
pro společnost. Na základě těchto 
podstatných neveřejných informací 
prodáte akcie společnosti.

Během své práce se dozvíte  
o podstatných neveřejných informacích, 
které povedou k významnému 
finančnímu zisku pro společnost. 
Řeknete o tom svému tchánovi a ten na 
základě těchto podstatných neveřejných 
informací koupí akcie společnosti.

3.5. Přijímaní darů a pohoštění, 
cestování

3.5.1. Přijímaní peněz, darů, 
dárkových karet, dárkových certifikátů, 
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laskavostí nebo služeb zaměstnancem 
nebo jeho rodinným příslušníkem 
od jakékoli osoby nebo organizace, 
o níž se zaměstnanec důvodně 
domnívá, že může obchodovat nebo 
usilovat o obchodování se společností, 
představuje porušení těchto zásad, 
pokud takový dar nebo laskavost 
nepředstavuje nic víc než běžnou 
společenskou slušnost, jak je definována 
v příslušných zásadách společnosti 
týkajících se darů, pohoštění a cest. Dary, 
pohoštění nebo cesty – bez ohledu na 
jejich hodnotu – by nikdy neměly být 
přijímány, pokud porušují zákon  
nebo jsou v rozporu s jinými  
platnými zásadami.

Příklady darů, pohoštění a cest, které 
je třeba nahlásit:

Podílíte se na výběru externího 
dodavatele pro významný projekt 
společnosti. Jeden z dodavatelů, 
který se účastní výběrového řízení, 
vám domů dodá zcela novou 3D HD 
televizi a krátce poté s ním společnost 
uzavře smlouvu.

Podílíte se na výběru externího 
dodavatele pro významný projekt 

společnosti. Jeden z dodavatelů, 
který se účastní výběrového řízení, 
věnuje vaší matce zcela novou 3D 
televizi a nechá ji doručit k ní domů.

Jste pozváni na oběd s dodavateli, 
kde mnoho různých dodavatelů 
propaguje své produkty a služby 
široké škále zaměstnanců i mnoha 
dalším lidem pracujícím pro jiné 
společnosti. Nemáte žádnou 
pravomoc učinit konečné rozhodnutí 
o tom, zda bude společnost  
s některým z dodavatelů obchodovat. 
Během oběda se koná losování  
a vy vyhrajete zpáteční letenky.

3.6. Chráněné vnitrofiremní a jiné 
důvěrné informace společnosti

3.6.1. Pokud k tomu nejste řádně 
zmocněni, nesmíte žádné externí 
organizaci ani fyzické osobě 
poskytovat informace o nabídkách, 
specifikacích, finančních údajích nebo 
transakcích, vlastnostech výrobků, 
podrobnostech procesů nebo jiných 
záležitostech (včetně počítačově 
generovaných informací jakékoli 
povahy), pokud takové poskytnutí 
zahrnuje důvěrné nebo chráněné 

vnitrofiremní informace nebo by jinak 
mohlo být v rozporu s nejlepšími 
zájmy společnosti.

Příklady poskytnutí chráněných 
vnitrofiremních a jiných důvěrných 
informací společnosti, které musí  
být nahlášeny:

Pracujete v oblasti prodeje. Vaše 
dcera nedávno nastoupila na pozici 
v prodejním oddělení jiné logistické 
společnosti, která není přímým 
konkurentem společnosti. Abyste jí 
pomohl(a) v začátcích, poskytnete jí 
seznam zákazníků společnosti, včetně 
kontaktních jmen a telefonních čísel, 
aby je mohla začít kontaktovat.

Zákazník vyhlásí výběrové řízení,  
v němž poptává nabídky pro velký 
projekt. Specifikace výběrového řízení je 
nejasná, pokud jde o přesnou formu  
a obsah požadované odpovědi. 
Na letišti se potkáte s bývalým 
spolupracovníkem, který nyní pracuje 
pro konkurenční společnost, která se 
rovněž uchází o získání projektu. Bavíte 
se o tom, jak nejlépe odpovědět, včetně 
formy a obsahu vašich jednotlivých 
odpovědí, abyste byli „na stejné lodi“.
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3.7. Používání majetku a zdrojů 
společnosti

3.7.1. Zaměstnanci nesmí během 
pracovní doby společnosti vykonávat 
žádnou činnost ani používat nebo 
umožnit používat zařízení, vybavení 
(včetně jakýchkoli výpočetních zdrojů), 
materiály nebo zásoby společnosti 
pro své osobní pohodlí nebo zisk,  
s výjimkou případů, kdy to výslovně 
dovolují zásady společnosti.

Příklady používání majetku a zdrojů 
společnosti, které je třeba nahlásit:

Vzhledem k povaze vaší práce vám 
společnost poskytuje nákladní 
automobil vlastněný společností. 
Během nocí a víkendů používáte 
nákladní automobil vlastněný 
společností pro své osobní  
podnikání v oblasti terénních úprav.

Abyste si přivydělal(a), začnete 
prodávat různé zboží na internetových 
marketingových stránkách. S blížícími 
se svátky se práce ve společnosti trochu 

zklidňuje, ale váš internetový prodej 
vzkvétá. Abyste udrželi krok s poptávkou, 
začnete každý den několik hodin 
používat svůj služební počítač k práci na 
svém internetovém marketingu.

4. Kdy a jak hlásit:
Všechny skutečné nebo domnělé 
střety zájmů je nutné nahlásit. Pokud 
máte pochybnosti – nahlaste je.

4.1. Skutečné nebo domnělé střety 
zájmů by měly být oznámeny Oddělení 
pro zajištění etiky a souladu (Ethics and 
Compliance Office, ethics@gxo.com) 
prostřednictvím formuláře pro nahlášení 
střetu zájmů, který je k dispozici na 
našich stránkách věnovaných etickým 
otázkám: ethics.gxo.com

4.2. Pokud se dozvíte informace, které 
naznačují, že dochází nebo došlo 
ke střetu zájmů nebo nezákonnému 
jednání zaměstnance, rodinného 
příslušníka, zákazníka, zhotovitele, 
poradce nebo dodavatele, které  
má vliv naspolečnost, musíte  
to nahlásit.

4.3. Střety zájmů jsou průběžně 
kontrolovány. Z tohoto důvodu 
byste měl(a) pravidelně aktualizovat 
nahlášené skutečnosti, abyste se 
ujistil(a), že o něm ví současné vedení.

4.4. Mnoho nahlášených činností 
nemusí vyvolávat závažné problémy 
se střetem zájmů. V některých 
případech však může být nutné 
přijmout nápravná opatření. 
Povinnost oznámit okolnosti slouží 
k informování společnosti a zároveň 
vás chrání před škodlivými účinky 
jakéhokoli následného odhalení 
činností, spojení nebo zájmů, které 
by mohly představovat zakázaný střet 
zájmů. Společnost bude respektovat 
zákonná práva dotčené osoby.

4.5. Porušení těchto zásad může mít 
za následek disciplinární řízení, na 
jehož konci může být výpověď  
ze zaměstnání.
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