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Působnost

Tyto Zásady boje proti obchodování s lidmi (dále jen „zásady“) 
platí ve společnosti 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.

V rozsahu, v jakém se tyto zásady liší od požadavků 
místních zákonů či předpisů, které mohou mít přísnější 
požadavky než tyto zásady, se ve vztahu k činnostem 
společnosti GXO v rámci dané jurisdikce upřednostní 
podmínky místních zákonů či předpisů.

1. Přehled
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 práci nebo povinné práci, usnadňuje je či 
je podporuje. Podporujeme vládní politiky USA a dalších 
zemí, které bojují proti obchodování s lidmi, a očekáváme, 
že naši zákazníci, subdodavatelé a dodavatelé budou 
dodržovat zákony o lidských právech.

Obchodování s lidmi představuje porušování lidských práv, 
při kterém jsou oběti zbavovány svých základních svobod. 

Mezi tyto činnosti patří použití síly, podvodu nebo nátlaku 
za účelem podrobení osoby nedobrovolnému otroctví, 
získání práce od osoby pod pohrůžkou vážné újmy této 
nebo jiné osobě, obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, obstarávání komerčních sexuálních služeb  
a další činnosti, které brání základním svobodám.

Společnost GXO zakazuje svým zaměstnancům, 
subdodavatelům, zprostředkovatelům, prodejcům, 
partnerům a dalším subjektům, s nimiž společnost  
GXO obchoduje, zapojovat se do praktik souvisejících  
s obchodováním s lidmi, včetně:

•  zapojení do jakékoli formy obchodování s lidmi,

•  obstarávání sexuálních služeb při plnění zakázky,

•  obstarávání nebo podílení se na sexuálních službách  
v pracovní době nebo s využitím majetku  
společnosti GXO,

•  využívání nucené práce při výkonu jakékoli práce 
související se zakázkou, 

•  zničení nebo odepření přístupu k dokladům totožnosti, 
jako je řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný  
doklad totožnosti,

•  využívání služeb náborářů, kteří nedodržují místní 
pracovní zákony v zemi, kde nábor probíhá,

Zásady boje proti  
obchodování s lidmi

Zásady obchodní etiky

©2021 GXO. Všechna práva vyhrazena



©2021 GXO. Všechna práva vyhrazena

•  účtování poplatků za nábor uchazečů,

•  nezajištění zpáteční dopravy pro zaměstnance, kteří 
přicestovali do země za účelem práce pro  
společnost GXO,

•  poskytování ubytování, které nesplňuje standardy 
hostitelské země,

•  neposkytnutí pracovní smlouvy nebo pracovního 
dokumentu v případech, kdy to vyžaduje zákon.

2. Oznamování
Všechny osoby, na něž se vztahují tyto zásady, musí 
neprodleně nahlásit jakékoli pochybení nebo potenciální 
porušení těchto zásad nebo platných antidiskriminačních 
zákonů. Společnost GXO nepřipouští žádné odvetné 
jednání vůči osobě, která v dobré víře nahlásila jakékoli 
obavy, pochybení nebo potenciální porušení zásad 
společnosti či platných zákonů.

Své obavy můžete nahlásit přímo kterémukoli 
nadřízenému, pracovníkovi personálního oddělení 
nebo oddělení pro zajištění etiky a souladu (Ethics & 

Compliance Office) na adrese ethics@gxo.com. Můžete 
také navštívit naši webovou stránku věnovanou etickým 
otázkám na adrese https://ethics.gxo.com, kde najdete 
další alternativy, jak nahlásit své obavy. Své obavy můžete 
také nahlásit anonymně, pokud to nezakazují platné místní 
zákony. Další informace o možnostech nahlášení svých 
obav naleznete v Kodexu obchodní etiky společnosti.

Další informace a pokyny k těmto zásadám vám na 
vyžádání poskytne oddělení pro zajištění etiky a souladu 
(Ethics & Compliance Office) na adrese ethics@gxo.com.

3. Výjimky
Veškeré výjimky a odchylky od těchto zásad musí písemně 
schválit hlavní ředitel pro oblast zajištění souladu  
(Chief Compliance Officer).

4. Nedodržení zásad
Nedodržení těchto zásad by mohlo mít pro společnost 
i zúčastněné osoby závažné důsledky, včetně 
občanskoprávního nebo trestního stíhání, pokut  
a možného odnětí svobody. Porušení těchto zásad může 
rovněž vést k závažným disciplinárním opatřením, včetně 
ukončení pracovního poměru.
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