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1. Zpráva od CEO Skupiny
V souvislosti s kontinuálním růstem našich aktivit jsme si vědomi toho, že v zájmu zvyšování naší
hodnoty a budování dobrého jména je zapotřebí nejen loajality zaměstnanců, nýbrž i důsledného
dodržování souladu s právními předpisy, nastavení firemní kultury a kladení velkého důrazu na
odpovědnost, bezúhonnost a bezpečnost ve všem, co děláme.
Jsme inovátorem v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Díváme se do budoucnosti. Vedle
geografické expanze nás proto také zajímají související nové technologie. Například propojení
fotovoltaiky s bateriovými uložišti či výrobou vodíku. Jdeme vstříc globální poptávce po zelené
energii, která trvale dynamicky roste.
Jsme na dobré cestě.
Tento Kodex obchodního chování a etiky (dále jen „Kodex“) stanovuje přehledný seznam
standardů, které musíme všichni dodržovat. Zahrnuje právní předpisy a zásady, které určují naše
chování a rozhodování nejen v současné době, nýbrž i v budoucnu.
Budeme-li naši podnikatelskou činnost i nadále provozovat zákonným, zodpovědným a etickým
způsobem, pomůžeme si tím zajistit dlouhodobý úspěch.

Zdeněk Sobotka
Zakladatel, majoritní vlastník & CEO
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2. Ustanovení zásad
2.1.

Cíl

Skupina SOLEK (dále jen „Skupina“) včetně všech svých dceřiných společností (dále jen
„Mateřská společnost“ či „Společnost“) si udržuje reputaci subjektu, který svou podnikatelskou
činnost vykonává zcela etickým a profesionálním způsobem. Pověst a bezúhonnost Skupiny totiž
patří k jejím nejdůležitějším cennostem, kterými docílila svého podnikatelského úspěchu.
Zachovávat tyto vyšší etické a profesní standardy je úkolem každého zaměstnance, officera a
ředitele Skupiny bez ohledu na jeho pozici.
Skupina se při své podnikatelské činnosti řídí vyššími standardy a pokaždé usiluje o dodržení
ducha i litery zákona. Nezohlednění dopadu jednání Skupiny na její akcionáře, zákazníky,
zaměstnance a trhy může vyvolat značnou negativní publicitu a poškodit její dobré jméno,
přestože nedochází k porušení zákona.
Vysoké standardy podnikatelské etiky a bezúhonnosti jsou součástí firemní kultury Skupiny.
Podnikatelská etika a bezúhonnost se týká každé osoby, která ve Skupině působí, a měla by být
považována za nedílnou součást podnikatelské činnosti Skupiny.
2.2.

Rozsah působnosti

Rozsah působnosti dokumentu se vztahuje na tuto oblast: Kodex obchodního chování a etiky
2.3.

Definice a zkratky

Kodex

Term

Kodex Obchodního Chování a Etiky

Description

Skupina

Skupina zahrnující všechny dceřiné společnosti SOLEK

Mateřská společnost
či Společnost
Zaměstnanec

Všechny dceřiné společnosti skupiny SOLEK

Dary

Úplatek

Odměny za urychlení
řízení
Obchodní partneři

Všichni zaměstnanci, officeři, smluvní strany, ředitelé či členové
statutárních orgánů všech Mateřských společností
Jakýkoli materiální předmět, prokázání pohostinnosti (pozvání na
oběd či společenskou akci), soukromé prohlídky, peněžní příspěvky
či jejich ekvivalenty a další benefity
Jakýkoli dar nabídnutý, přislíbený či věnovaný za účelem získání
jakéhokoli prospěchu pro sebe samého či jiný subjekt (např.
obchodní, smluvní či osobní)
Peněžní částky zaplacené úředníkovi za účelem urychlení či
zprostředkování jeho úkonu
Všichni zástupci, prodejci, dodavatelé, nezávislí dodavatelé, poradci
či partneři ve společných podnicích a jakákoli další třetí strana
jednající naším jménem
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3. Kodex Obchodního Chování a Etiky
3.1.

Rozsah působnosti

Účelem Kodexu je podpora čestného, etického a profesionálního obchodního chování a zajištění
souladu se zákony, nařízeními, předpisy, standardy souvisejících samoregulačních organizací
a kodexem chování vztahujícím se na celosvětovou činnost Skupiny (souhrnně jako „soulad se
zákony, předpisy a standardy“) tak, aby bylo možné chránit podnikání a dobré jméno Skupiny
i zájmy jejích akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů.
Kodex nezahrnuje každý problém, který může v rámci podnikatelské činnosti Skupiny nastat,
avšak stanovuje hlavní zásady, podle kterých by se měl zaměstnanec Skupiny řídit. Každý
zaměstnanec je povinen jednat v souladu s tímto Kodexem a snažit se vyvarovat všemu, co by se
mohlo jevit jako nevhodné chování. Některá ustanovení tohoto Kodexu se vztahují rovněž na
subjekty mimo Skupinu (např. dodavatele, obchodní partnery a další zástupce třetích stran)
z České republiky, Chile a dalších zemí, ve kterých Skupina působí.
Zaměstnanec, který poruší zásady Kodexu, bude čelit disciplinárnímu řízení v mezích
stanovených platnými zákony.
3.2.

Soulad se zákony, předpisy a standardy

Je zřejmé, že Skupina musí jednat v souladu se zákony, předpisy a standardy platnými pro její
podnikatelskou činnost. Přestože zaměstnanci nejsou povinni znát všechny podrobnosti těchto
právních předpisů, měli by se s nimi seznámit natolik, aby byli schopni určit, kdy mají vyhledat
pomoc u svých nadřízených a/nebo na Legal & Compliance oddělení Společnosti.
3.3.

Docílení a podpora obchodního a profesního etického chování

Zaměstnanci jsou povinni vykonávat své pracovní povinnosti v souladu s „dobrými mravy“
a s ohledem na etické zásady Skupiny, které zahrnují respekt a úctu ke všem kolegům,
zákazníkům a dalším osobám.
Zaměstnanci vykonávají své povinnosti čestně, v dobré víře a bezúhonně a jednají s náležitou
péčí, způsobilostí, prozíravostí a pečlivostí a vždy uplatňují svůj nejlepší nezávislý úsudek.
3.4.

Střet zájmů

Povinnost vykonávat podnikatelskou činnost Skupiny čestným a etickým způsobem obnáší etické
řešení skutečných, domnělých či potenciálních střetů zájmů mezi osobními a obchodními vztahy.
Ke „střetu zájmů“ může dojít za různých okolností.
Zaměstnanci jsou povinni vyvarovat se vědomému osobnímu jednání, situacím, vztahům či další
osobní účasti, kvůli které by se Skupina mohla skutečně či potenciálně ocitnout ve střetu zájmů.
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Zaměstnanci nesmějí využívat svého postavení ani znalostí, které na své pozici získali,
k soukromému či osobnímu zisku. Dále jsou povinni neprodleně informovat svého nadřízeného
o jakékoli transakci, vztahu či situaci, které by mohly vyústit ve skutečný či potenciální střet
zájmů. Tento požadavek se vztahuje rovněž na transakce, vztahy či situace s účastí jiné osoby,
kvůli kterým by mohl potenciální střet zájmů nastat.
Vedle zaměstnání vykonávaného v rámci pracovního poměru mohou zaměstnanci provozovat
výdělečnou činnost, jejíž náplň odpovídá činnosti Společnosti, výhradně s jejím předchozím
písemným souhlasem. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. Toto omezení se nevztahuje na
výkon vědecké, pedagogické, novinářské, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnanec, který skutečný či potenciální střet zájmů zaznamená, by měl s touto skutečností
obeznámit nadřízeného, manažera či Legal & Compliance oddělení dané Společnosti.
3.5.

Mlčenlivost

Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které jim
svěřila Skupina nebo její klienti. Tato povinnost neplatí, jestliže k jejich sdělení udělí souhlas
Legal & Compliance oddělení Společnosti nebo je vyžadují právní předpisy.
Důvěrné informace, týkající se zejména obchodních strategií a operací, jsou důležitými cennostmi
Skupiny. Mezi tyto informace patří údaje o cenách a nákladech, 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 vývojová data, která ještě nebyla zveřejněna. Veškeré informace, které má Skupina
k dispozici, mohou být použity výhradně pro její prospěch, a nikoli pro osobní zisk.
Jakýkoli dotaz související s důvěrnými informacemi by měl směřovat na Legal & Compliance
oddělení Společnosti.
Skupina je povinna dodržovat bezpečnostní opatření, která byla přijata za účelem ochrany
osobních údajů, a zajistit jejich neustálé zlepšování. Povinnost jednat v souladu s přijatým
obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR se vztahuje na všechny zaměstnance.
Tato povinnost platí i po ukončení pracovního poměru či obchodního vztahu s Společností, a to
v souladu s platnými právními předpisy.
3.6.

Ochrana a správné používání majetku Skupiny

Zaměstnanci by měli usilovat o ochranu majetku Skupiny a zajistit jeho efektivní využití. Krádeže,
nedbalost a plýtvání mají přímý dopad na ziskovost Skupiny. Majetek Skupiny nelze využívat pro
osobní zisk ani obchodní účely, které nesouvisejí se Skupinou.
Technologie, vybavení a další zdroje Skupiny by neměly být používány pro obchodní účely, které
se netýkají Skupiny, avšak příležitostné použití k soukromým účelům může být výslovně
dovoleno.
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Zaměstnanci jsou povinni chránit majetek Skupiny včetně jejích chráněných informací. Mezi
chráněné informace patří především duševní vlastnictví, ale také obchodní a marketingové plány
i plány služeb, technické a výrobní nápady, systémy, softwarové programy, projektování,
databáze (včetně databáze klientů a obchodních partnerů), záznamy, údaje o platech a jakékoli
nezveřejněné finanční údaje a zprávy. Veškeré softwary je nutno používat legálně v souladu
s licencemi, na jejichž základě nám bylo uděleno právo software používat.
Nedovolené použití či distribuce těchto informací by představovaly porušení zásad Skupiny,
mohly by být protiprávní, a vést tak k občanskoprávním a/nebo trestněprávním sankcím. Jakékoli
podezření na podvod či krádež by mělo být neprodleně oznámeno nadřízenému či Legal &
Compliance oddělení, aby se celá záležitost prošetřila.
3.7.

Vedení evidence

Veškeré obchodní informace Skupiny, včetně obchodních a finančních záznamů, musejí být
evidovány přesně a úplně v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy. Je zakázáno vést
jakoukoli vedlejší či doplňkovou účetní knihu nebo záznam. Zaměstnanci, kteří mají zpracování
finančního a nákladového účetnictví na starosti, jsou povinni zpracovávat tyto informace
transparentně a podle jejich původu s přihlédnutím k zásadě průkaznosti nákladů.
3.8.

Úplatkářství a korupce

Skupina v žádném případě netoleruje úplatkářství ani korupci.
Nabízení, slibování či poskytování úplatku nebo jeho vyžadování, sjednávání či přijímání jsou
trestné činy, za které může být fyzická či právnická osoba trestně odpovědná. Úplatkářství navíc
představuje jednání, které naplňuje znaky nekalé soutěže.
K úplatkářství dochází v případě, že jsou dary přímo či nepřímo poskytovány jednotlivcům, včetně
státních úředníků, obchodních partnerů, klientů či potenciálních klientů, s cílem ovlivnit rozhodnutí
dle vlastního uvážení. Skupina vyžaduje, aby protikorupční předpisy byly dodržovány ve všech
zemích a oblastech, ve kterých podniká.
Odměny za urychlení řízení jsou podle legislativy většiny zemí světa nezákonné. Na základě
svých zásad a všech platných zákonů Skupina zakazuje odměny za urychlení úkonů. Obdrží-li
zaměstnanec žádost o odměnu za účelem urychlení řízení nebo má-li v této souvislosti jakékoli
pochyby, měl by kontaktovat Legal & Compliance oddělení.
Obecně platí, že Skupina netoleruje žádnou formu trestné činnosti na straně zaměstnance
související s jeho prací a plněním povinností. Snaha zabránit trestní odpovědnosti je jedním
z hlavních cílů Skupiny. Zaměstnanci mají povinnost jednat čestně a vynaložit veškeré úsilí
k tomu, aby zbránili trestné činnosti fyzických osob, která by mohla být Skupině přisuzována.
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3.9.

Dary, zábava a sponzorství

Skupina musí provozovat svou podnikatelskou činnost vždy v souladu s vysokými standardy, aby
si uchovala svou pověst slušného a bezúhonného subjektu. Často je zvykem nabídnout klientům
a dodavatelům drobné obchodní pozornosti jako např. příležitostné dary nízké hodnoty či pozvání
na oběd nebo večeři. Povaha těchto činností má však své meze a nesmí nikdy ovlivnit (či
zdánlivě ovlivnit) rozhodnutí učiněná státními úředníky, obchodními partnery, klienty či
potenciálními klienty. Při poskytování a přijímání obchodních pozorností musejí zaměstnanci
uplatňovat dobrý úsudek. Nabízení či přijímání peněžních darů je zakázáno. Vouchery a jiné
dárkové poukazy nejsou dovoleny, jsou-li směnitelné za peněžní hotovost.
Obchodní cesty hrazené třetí stranou si zaměstnanec může pro soukromé účely prodloužit pouze
na vlastní náklady a ve svém volném čase. Uhrazení účasti rodinného příslušníka na obchodní
cestě třetí stranou není dovoleno.
Je přísně zakázáno přijímat jakékoli dary v průběhu výběrového řízení (i neformálního).
Každý se může ve svém volném čase a na vlastní náklady zapojovat do politických aktivit,
nebrání-li mu tato činnost v plnění pracovních povinností, které vůči Skupině má. Zaměstnanci
nesmějí jménem Skupiny poskytovat politickým subjektům žádné příspěvky (ve formě peněz nebo
osobních služeb).
Jakékoli podezření na porušení těchto zásad či další protiprávní čin by mělo být neprodleně
oznámeno nadřízenému či Legal & Compliance oddělení, aby se celá záležitost prošetřila.
3.10.

Vztahy s obchodními partnery

Skupina bude vykonávat svou podnikatelskou činnost způsobem, který je pro její dodavatele,
partnery a zákazníky důvěryhodný. Od dodavatelů a partnerů se rovněž očekává, že budou
dodržovat etické standardy, které Skupina předepisuje. Skupina předpokládá, že obchodní
partneři budou poskytovat legitimní služby a splňovat standardy etického a profesního chování,
které tento Kodex stanovuje.
Výběr obchodních partnerů proběhne na základě objektivních kritérií, jako je jejich kvalita,
technická úroveň, náklady/cena, harmonogram/dodávka, služby a závazek ke společensky
odpovědnému a etickému podnikání. Žádný obchodní partner by neměl být požádán o poskytnutí
služeb pro naši Skupinu bez řádné prověrky a bez smlouvy s podrobným popisem služeb
a platebních podmínek.
Snahou Skupiny bude zajistit, aby rozhodnutí o koupi nebyla nikdy ohrožována osobními vztahy
nebo ovlivňována přijetím nevhodných darů, laskavostí či nepřiměřené zábavy.
Skupina od obchodních partnerů vyžaduje potvrzení o tom, že svůj závazek budou dodržovat a
podporovat prostřednictvím každodenní podnikatelské činnosti, klíčových postupů v oblasti
společenské odpovědnosti firem, které odpovídají zásadám Asociace solárního energetického
průmyslu, Mezinárodní organizace práce a dalším celosvětovým standardům, ke kterým se
Skupina zavázala.
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3.11.

Komunikace

Zaměstnanci vždy jednají tak, aby neuváděli třetí strany v omyl a poskytovali pouze pravdivé
a přesné informace. Jsou si vědomi toho, že svým chováním a vystupováním reprezentují
Skupinu. Jednají transparentně a podporují dobré mravy. I na všech elektronických médiích
a sociálních sítích se chovají takovým způsobem, aby Skupinu nevystavovali riziku. Je důležité
zabránit náhodnému úniku důvěrných informací. Veškeré dotazy a žádosti o informace ze strany
veřejnosti, analytiků či zástupců médií musejí být okamžitě přesměrovány na marketingové
oddělení příslušné Společnosti. Týká-li se dotaz globálního problému či pochází-li z investiční
společnosti, musí být adresován nebo předán marketingovému oddělení Skupiny.
Při užívání IT systémů a zpracovávání dat dbají zaměstnanci odpovídající bezpečnostní ochrany.
Bez předchozího souhlasu nesmějí být třetím stranám poskytovány žádné smluvní informace
či podmínky našich obchodních vztahů se subdodavateli a obchodními partnery ani
informace o jednotlivých zaměstnancích, konkurenci či probíhajících vyšetřováních.
Zaměstnanci dbají na zdvořilou, profesionální a aktuální komunikaci s našimi partnery. Informace,
které sdělují (zejména úřadům či veřejnosti), musejí být úplné, pravdivé, výstižné, objektivní,
aktuální a srozumitelné ve všech podstatných ohledech.
3.12.

Rovnost a různorodost

Skupina je hrdá na svůj mezinárodní tým, který tvoří 15 národností z různých částí světa. Široké
škály perspektivy a kompetence, kterou s sebou tato rozmanitost přináší, si Skupina váží
a podporuje ji. Různorodost definuje Skupina jako rozdílnost založenou na rase, etnickém
původu, národnosti, náboženství, kulturním prostředí, pohlaví, věku, zdravotním postižení, kastě,
rodinném stavu, unijním občanství, politické příslušnosti, těhotenství, zdravotním stavu, sexuální
orientaci a genderové identitě. Skupina očekává a podporuje vzájemný respekt a pochopení mezi
lidmi s rozdílnou životní situací a zázemím. Diskriminace jakéhokoli druhu nebude tolerována.
Jakékoli podezření na porušení těchto zásad by mělo být neprodleně oznámeno nadřízenému
či Legal & Compliance oddělení, aby se celá záležitost prošetřila.
3.13.

Zásady pracovních podmínek

Skupina zakazuje využívat jakékoli formy nucené práce, včetně práce vězňů, námezdní práce,
dluhového otroctví, vojenské práce, otrocké práce a jakékoli formy obchodování s lidmi, jak
stanovují platné úmluvy Mezinárodní organizace práce. Skupina se zavazuje ke zrušení dětské
práce v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jako je např. úmluva o minimálním
věku či úmluva o nejhorších formách dětské práce. Ve všech zemích, ve kterých Skupina působí,
musí být podle platných zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i vnitřních předpisů
zaručeno bezpečné a zdravé pracoviště.
3.14.

Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní zákony

Cílem Skupiny je dosáhnout úplného souladu s právními předpisy, které zakazují smlouvy
narušující spravedlivou hospodářskou soutěž a volné trhy. Jakkoli směřovat k porušování
antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži, přímo se na něm podílet, schvalovat
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jej či tolerovat je přísně zakázáno. Chování, kterým jsou tyto požadavky porušovány, nebude
Skupina tolerovat. V případě jakýchkoli dotazů ohledně uplatňování antimonopolních zákonů
či zákonů o hospodářské soutěži kontaktují zaměstnanci Legal Department Společnosti či Legal &
Compliance oddělení Skupiny.
3.15.

Přístup k životnímu prostředí

Veškeré zásady práce Skupiny v oblasti obnovitelných zdrojů vytvářejí hodnotu, která přispívá
k lepšímu životnímu prostředí a snižuje emise oxidu uhličitého. Ve všech zemích, ve kterých
Skupina působí, dodržuje předpisy a nařízení místních úřadů, včetně takových, které upravují
ochranu životní prostředí. V dané zemi upřednostňuje Skupina vždy místní dodavatele, čímž
přispívá ke vzniku pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Při veškerých svých činnostech
klade Skupina důraz na třídění odpadu.
3.16.

Sdělování podnětů

Soulad s platnými právními i vnitřními předpisy považuje Skupina za jednu ze svých hlavních
priorit.
Všichni zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany mohou vznést obavy nebo nahlásit jakoukoli
situaci, které byli svědky a která je v rozporu s Kodexem a poškozuje dobré jméno Skupiny.
To platí i pro případy, kdy mají důvodné podezření na porušení platných zákonů či vnitřních
předpisů Skupiny.
Pro obdržení pokynů, jak postupovat v případě znepokojení ohledně souladu s podnikatelskou
etikou, nebo nahlášení domnělého, plánovaného či skutečného porušení platných zákonů
a vnitřních předpisů Skupiny lze kdykoli a v jakémkoli jazyce využít následujících postupů:
osobně kontaktovat Group Compliance Officer;
odeslat dopis na následující adresu:
SOLEK HOLDING SE, Group Compliance Officer, Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika;
odeslat e-mail na: compliance@solek.com;
kontaktovat příslušného ombudsmana, jehož post byl v dané Společnosti pro tyto účely
zřízen.
Oznamovateli je v každém případě zaručena ochrana, naprostá důvěrnost a dle potřeby
anonymita.
Všechna oznámení prošetří Legal & Compliance oddělení Skupiny objektivním a nezávislým
způsobem. Na základě zjištění jsou přijímána nápravná opatření. Zanechá-li oznamovatel
na sebe kontakt, bude o výsledku šetření informován.
Vzor oznámení tvoří Příloha č. 1 tohoto Kodexu.
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4. Místní implementace
Není nutné, aby byl Kodex vydán v místních verzích, avšak musí striktně dodržovat místní
nařízení, finanční standardy a auditní kritéria.
4.1.

Povinné školení

Každá Společnost má na starosti pravidelné školení všech svých zaměstnanců v oblasti
obchodního chování a etiky, a to alespoň jednou za rok.
4.2.

Potvrzení o poučení

Každá Společnost zajistí, aby všichni její zaměstnanci podepsali písemné potvrzení o tom, že
obdrželi kopii Kodexu, pečlivě si jej přečetli a budou dodržovat jeho podmínky. Porušení tohoto
Kodexu může být důvodem pro závažné potrestání jako rozvázání pracovního poměru, a to
v rozsahu povoleném platnými zákony.

5. Přílohy
5.1.

Příloha č. 1:
- Vzor oznámení

6. Podpis schvalovacího orgánu a datum
Praha, dne 1.11.2021

.........................................................................................
Zdeněk Sobotka, CEO Skupiny
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Příloha č.1:

Vzor oznámení
1. Označení adresáta oznámení (zejména subjekt či vedení Skupiny):
_________________________________________________________________________
2. Označení osoby (či více osob), kterou oznamovatel důvodně podezřívá z jednání, které je
v rozporu s Kodexem obchodního chování a etiky (dále jen “Kodex”) platným pro skupinu
SOLEK nebo jinými platnými právními či vnitřními předpisy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Popis skutečnosti/skutečností, které jsou nebo mohou být (v případě důvodného podezření)
v rozporu s Kodexem, nebo naznačení negativních důsledků tohoto chování pro Skupinu
nebo Společnost:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Označení důkazů (včetně svědků) vypovídajících o tom, že nahlášená skutečnost je nebo
může být v rozporu s Kodexem či jinými platnými právními a vnitřními předpisy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Přílohy, na které oznámení odkazuje:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Datum oznámení:_____________________
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