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ÚVOD 

Standardy společnosti Cloud Software Group  

Tento kodex definuje naše očekávání ohledně jednání všech obchodních partnerů 

a třetích stran, které spolupracují se společností Cloud Software Group (například 

včetně dodavatelů, obchodníků, partnerů, distributorů, prodejců, subdodavatelů, 

zástupců a jejich zaměstnanců, personálu a dalších smluvních partnerů – dále 

souhrnně označovaných jen jako „dodavatel/partner“).  

I když se tento kodex zabývá mnoha záležitostmi, jeho cílem není být vyčerpávající ani 

řešit všechny situace, které mohou nastat.  

Pokud se budete řídit uvedenými základními pokyny, pomůžete společnosti Cloud 

Software Group zachovat si vysoký standard obchodního chování:  

• Vždy dodržujte ustanovení tohoto kodexu, příslušné zákony a také zásady 

společnosti Cloud Software Group, používejte úsudek, zdravý rozum a v plné míře 

také standardy etického chování.  

• Se všemi zaměstnanci, zákazníky, partnery společnosti Cloud Software Group 

a všemi ostatními třetími stranami jednejte čestným a férovým způsobem.  

• Informujte o aktivitách, finančních zájmech a vztazích, které jsou anebo mohou být 

považovány za střet zájmů. V případě potřeby si dopředu obstarejte písemný 

souhlas s aktivitami.  

• Pomozte vytvořit prostředí, ve kterém zaměstnanci cítí, že mohou vyjádřit svůj 

názor.  

• Chraňte a řádně využívejte proprietární a důvěrné informace, aktiva a zdroje 

společnosti Cloud Software Group, stejně jako informace, aktiva a zdroje 

zákazníků a partnerů společnosti Cloud Software Group a také třetích stran. 

• Nebojte se kdykoli vznést jakékoli dotazy nebo vyjádřit jakékoli obavy ohledně 

možného nebo skutečného porušení zákonů, tohoto kodexu nebo zásad 

společnosti Cloud Software Group, včetně neetického chování. Pokud si to přejete 

a pokud je to ve vaší zemi povolené, můžete tak učinit důvěrně a anonymně. 

Podrobnosti najdete v části „Pokládání dotazů a informování o možných 

problémech“ na konci tohoto kodexu.  

• Spolupracujte s pracovníky společnosti Cloud Software Group během jejich 

dotazů, auditů nebo vyšetřování.  
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Společnost Cloud Software Group se zavazuje podniknout rychlé a konzistentní kroky 

vůči každé třetí straně, která poruší požadavky tohoto kodexu nebo jakékoli související 

zásady. Výsledkem může být mimo jiné disciplinární opatření, ukončení obchodního 

vztahu nebo jiné právní kroky. 

 

ETICKÉ JEDNÁNÍ  

Pracoviště společnosti Cloud Software Group  

Se všemi zaměstnanci je nutné zacházet spravedlivě a s respektem.  

Společnost Cloud Software Group si cení rozmanitosti zaměstnanců a rovné příležitosti 

pro každého. Kromě toho je pro nás velmi důležitý prospěch a blaho všech 

zaměstnanců. Společnost Cloud Software Group kromě toho respektuje jak prostředí, 

ve kterém působí, tak lidi, na jejichž činnosti je závislá.  

Dodavatel/partner nesmí v žádném ohledu v rámci pracovního poměru tolerovat 

diskriminaci nebo obtěžování na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, 

etnického původu, národnosti, těhotenského stavu, porodu či souvisejících zdravotních 

potíží, zdravotního postižení, věku, rodinného stavu, zdravotního stavu, veteránského 

statusu, občanství, sexuální orientace, genetických informací, jakéhokoli jiného důvodu 

chráněného federálním, státním nebo místním zákonem, vyhláškou nebo nařízením 

nebo jakýchkoli jiných faktorů, které nesouvisejí s kvalifikací osoby související s prací a 

oprávněným obchodním zájmem dodavatele/partnera.  

V rámci závazku společnosti Cloud Software Group zajistit pozitivní, zdravé a bezpečné 

pracovní prostředí společnost Cloud Software Group očekává, že dodavatel/partner 

bude dodržovat její základní hodnoty, jimiž jsou integrita, poctivost a respekt. 

Dodavatel/partner musí zakázat jakékoli chování, které by vytvářelo zastrašující, 

urážlivé nebo nepřátelské pracovní prostředí nebo které by narušovalo pracovní výkon.   

Nikdy se nesmíte dopouštět násilí ani jiného škodlivého jednání. Mezi takové způsoby 

jednání může patřit:  

• Vyhrožování fyzickou nebo psychickou újmou 

• Násilné nebo šikanující chování 
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• Distribuce, prodej nebo držení nelegálních drog nebo jiných regulovaných látek 

(kromě těch, které jsou určené ke schváleným lékařským účelům) v prostorách 

nebo na akcích společnosti Cloud Software Group, dodavatele/partnera nebo 

zákazníka  

Zaměstnanci dodavatele/partnera se nesmějí zdržovat v prostorách společnosti Cloud 

Software Group, na akcích společnosti Cloud Software Group nebo na pracovišti, pokud 

užívají nelegální drogy nebo jiné regulované látkami nebo jsou pod jejich vlivem 

(s výjimkou látek schválených k lékařským účelům). Dodavatelé/partneři musejí zajistit 

bezpečné, zdravé a hygienické pracovní prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodavatelé/partneři musejí rovněž dodržovat 

všechny platné zákony týkající se zaměstnaneckého poměru, mimo jiné zákony týkající 

se dětské práce, mezd, pracovní doby a pracovních podmínek. Společnost Cloud 

Software Group dále zakazuje a nebude tolerovat jakoukoli formu otroctví nebo 

obchodování s lidmi ani využívání nucené nebo dětské práce kýmkoli 

z dodavatelů/partnerů společnosti Cloud Software Group. Dodavatelé/partneři jsou 

povinni dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se otroctví a obchodování s lidmi 

a nucené nebo dětské práce a podnikat pozitivní kroky k jejich potírání. Zároveň jsou 

povinni dodržovat všechny i všechny zákony na ochranu životního prostředí, které se 

vztahují na jejich činnosti nebo případně na výrobu a balení jejich zboží. 

Dodavatelé/partneři musejí mít zavedené vhodné zásady a systémy pro řízení 

environmentálních rizik.  

Vyhýbání se střetům zájmu  

Střetem zájmů se rozumí jakákoli okolnost, která by mohla zpochybnit schopnost 

dodavatele/partnera jednat zcela objektivně v souvislosti s prodejem produktů a služeb 

společností Cloud Software Group, jejím jménem nebo v její prospěch. V případě, že se 

dodavatel/partner domnívá, že by mohlo dojít ke střetu zájmů nebo potenciálnímu střetu 

zájmů se společností Cloud Software Group nebo s jakýmikoli zaměstnanci či 

smluvními partnery společnosti Cloud Software Group, měl by všechny příslušné 

podrobnosti nahlásit oddělení pro dodržování předpisů společnosti Cloud Software 

Group. Dodavatel/partner musí nahlásit všechny situace, kdy je současný 

zaměstnanec, vedoucí pracovník, ředitel nebo ředitel dodavatele/partnera současným 

zaměstnancem společnosti Cloud Software Group nebo přímým rodinným příslušníkem 

zaměstnance společnosti Cloud Software Group. K přímým rodinným příslušníkům patří 

rodiče, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka nebo děti, a to i v případě, že 
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takový vztah vznikl sňatkem (např. švagr, tchyně, nevlastní dítě apod.). 

 

OCHRANA NAŠEHO PODNIKÁNÍ  

Ochrana majetku společnosti  

Ochrana aktiv společnosti Cloud Software Group a našich zákazníků, partnerů 

a dodavatelů, zejména důvěrných informací  

Aktiva společnosti Cloud Software Group vždy používejte k legitimním obchodním 

účelům a v souladu se svým vztahem se společností Cloud Software Group. Pokud 

vám byla tato aktiva svěřena, jste zodpovědní za to, že zkontrolujte, zda existují 

odpovídající ochranná opatření, která zabrání jejich neoprávněnému použití, ztrátě 

nebo zničení. Dodavatelé/partneři jsou povinni tato aktiva, včetně důvěrných informací, 

chránit způsobem, který je v souladu se standardy společnosti Cloud Software Group 

nebo podmínkami vaší smlouvy se společností Cloud Software Group.  

Důvěrné informace společnosti Cloud Software Group jsou cenným majetkem. Důvěrné 

informace smíte používat pouze v souladu se svým oprávněním a pouze pro potřeby 

společnosti Cloud Software Group.  

Co jsou důvěrné informace?  

Důvěrné informace zahrnují všechny neveřejné informace, které by mohly být v případě 

prozrazení užitečné pro konkurenci nebo škodlivé pro společnost Cloud Software Group 

nebo její zákazníky, partnery či dodavatele a ke kterým máte během spolupráce se 

společností Cloud Software Group přístup.  

Patří sem i určité informace třetích stran, které společnost Cloud Software Group obdrží 

a které je povinna udržovat v tajnosti (například na základě smlouvy o zachování 

důvěrnosti nebo smlouvy o mlčenlivosti). Do této kategorie mohou patřit údaje, ke 

kterým nám naši zákazníci umožňují přístup za účelem poskytování služeb.  

Pokud se domníváte, že jste vy nebo kdokoli jiný mohli prozradit důvěrné informace 

nebo jinak zneužít prostředky společnosti Cloud Software Group, a to i neúmyslně, 

musíte to oznámit kontaktní osobě společnosti Cloud Software Group nebo společnosti 
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Cloud Software Group prostřednictvím zdrojů uvedených v části „Pokládání dotazů 

a informování o možných problémech“ na konci tohoto kodexu.  

Chraňte duševní vlastnictví skupiny Cloud Software Group  

Duševní vlastnictví je pro společnost Cloud Software Group jedním z pilířů její 

činnosti – jakousi „živou vodou“. Proto je vždy respektujte a chraňte.  

Duševní vlastnictví společnosti Cloud Software Group  

Je nezbytné stanovit, chránit a hájit práva skupiny Cloud Software Group týkající se 

duševního vlastnictví s ohledem na jeho hodnotu pro podnikání skupiny Cloud Software 

Group. Musíte provést opatření na ochranu těchto prostředků bez ohledu na to, zda 

jsou označeny jako proprietární nebo důvěrné, nebo zda obsahují upozornění na 

autorská práva či jiné označení.  
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Co je to duševní vlastnictví?  

K duševnímu vlastnictví patří také obchodní tajemství, know-how, patenty, autorská 

práva, ochranné známky včetně jejich vzoru, jako je např. zdrojový kód.  

Práva k duševnímu vlastnictví ostatních  

Kromě ochrany práv duševního vlastnictví společnosti Cloud Software Group musejí 

dodavatelé/partneři respektovat také práva vyplývající z duševního vlastnictví ostatních 

subjektů. V celé řadě zemí může krádež a zneužití duševního vlastnictví jednotlivci vést 

k zahájení trestního stíhání.  

Mějte vždy na paměti následující:  

• Přímo ani nepřímo nepůjčujte, nekopírujte, nestahujte, nepoužívejte ani nešiřte 

důvěrné informace třetích stran a nezpřístupňujte je neoprávněným osobám 

(včetně neoprávněných zaměstnanců dodavatele/partnera či externích osob), 

pokud tak nečiníte v souladu s podmínkami dohodnutými mezi 

dodavatelem/partnerem a třetí stranou  

• Nezačleňujte software třetích stran (včetně softwaru s otevřeným zdrojovým 

kódem) do služeb a produktů dodávaných společnosti Cloud Software Group, 

pokud jste k tomu nebyli výslovně oprávněni 

• Kontrolujte a dodržujte podmínky licenčních smluv na software (například 

ustanovení o zákazu kopírování, reverzního inženýrství nebo šíření programů).  

Ochrana osobních údajů  

Vždy chraňte soukromí našich zaměstnanců, smluvních partnerů, zákazníků a třetích 

stran. 

V rámci obchodní činnosti společnosti Cloud Software Group může společnost Cloud 

Software Group shromažďovat a uchovávat osobní údaje o svých zákaznících 

a partnerech, stejně jako o jejich zaměstnancích, zákaznících a prodejcích (dále jen 

„osobní údaje společnosti Cloud Software Group“). Osobní údaje společnosti Cloud 

Software Group zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo 

identifikovatelné osoby nebo informace, které jsou s osobou spojeny nebo je lze s ní 

spojit, a mohou zahrnovat informace o vzdělání, financích, zaměstnání nebo osobním 

zdraví.  Mezi běžné typy osobních údajů patří jména, adresy, telefonní čísla, IP adresy, 
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adresy, data narození, čísla sociálního zabezpečení a další identifikující čísla a čísla 

platebních karet nebo bankovních účtů.  

V rámci závazku společnosti Cloud Software Group chránit soukromí a dodržovat platné 

zákony na ochranu dat musí dodavatelé/partneři jednat následujícím způsobem:  

• vždy chraňte důvěrnost veškerých osobních údajů společnosti Cloud Software 

Group, se kterými se setkáte nebo které shromáždíte v rámci pracovního poměru 

se společností Cloud Software Group; 

• k osobním údajům společnosti Cloud Software Group přistupujte a využívejte je 

výhradně v rozsahu, který je nezbytný pro vykonávání vaší funkce;  

• s osobními údaji společnosti Cloud Software Group nakládejte způsobem, který 

brání jejich náhodné ztrátě nebo změně či před neoprávněným přístupem;  

• nikdy nepředávejte osobní údaje společnosti Cloud Software Group nikomu mimo 

vaši organizaci bez zvláštního povolení společnosti Cloud Software Group; 

• důvěrné informace společnosti Cloud Software Group po dokončení 

jednorázového projektu nebo po ukončení obchodního vztahu se společností 

Cloud Software Group (a kdykoli k tomu dostanete pokyn od společnosti Cloud 

Software Group) vždy vymažte; 

• Nezapomeňte se seznámit s podmínkami smluv se společností Cloud Software 

Group týkajících se nakládání s osobními nebo důvěrnými informacemi, včetně 

podmínek společnosti Cloud Software Group, s Bezpečnostními standardy pro 

dodavatele a Dodatkem o zpracování údajů dodavatelem a všechny požadavky 

dodržujte.  

Pokud se domníváte, že osobní údaje společnosti Cloud Software Group byly použity 

neoprávněně, ztraceny nebo zveřejněny, měli byste na to neprodleně upozornit na 

adrese privacy@cloud.com nebo použít zdroje uvedené v části „Pokládání dotazů 

a informování o možných problémech“ na konci tohoto kodexu.  

Mějte na paměti, že společnost Cloud Software Group může monitorovat informační 

systémy, prostředky a infrastrukturu s cílem zajistit plnění firemních, regulačních nebo 

právních požadavků.   

  

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/about/citrix-supplier-security-standards.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/about/citrix-supplier-security-standards.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/about/supplier-data-processing-addendum.pdf
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JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY A TŘETÍ STRANOU 

Řádné obchodní jednání  

Obchodní jednání dodavatelů/partnerů musí být vždy etické, čestné a spravedlivé  

Uvádějte vždy jen pravdivé skutečnosti.  

Nikdy se neuchylujte k nepravdivým, nečestným či zavádějícím ústním nebo písemným 

prohlášením. Toto pravidlo se vztahuje na všechny oblasti podnikání vaší společnosti 

i všechny její obchodní vztahy bez ohledu na to, kde potenciálně k ústnímu nebo 

písemnému nepravdivému prohlášení došlo.  

Vedení přesných a poctivých záznamů.  

Dodavatel/partner se zavazuje poskytovat v podstatných oblastech úplné, přesné 

a včasné informace o finanční situaci a obchodních výsledcích společnosti. Účetní knihy 

a záznamy dodavatele/partnera musí vždy přesně a férově odrážet všechny transakce 

se společností Cloud Software Group, ať už jde příchozí nebo odchozí transakce. Vždy 

zajistěte, aby veškerá vámi odeslaná nebo schválená dokumentace byla úplná, přesná, 

včasná a doplněná o nezbytná oprávnění a podpisy. K tomu patří objednávky, náklady, 

prodeje, zásilky, finanční informace, výkazy výdajů, pracovní výkazy a všechny další 

důležité informace o společnosti.  Všechny strany jakékoli transakce musí být úplně 

a přesně uvedeny v řádně schválených a podepsaných smlouvách a podpůrné 

dokumentaci. Partneři by měli zadávat pouze objednávky, které odpovídají závaznému 

závazku nákupu od koncového uživatele. 

Informace získávejte řádným způsobem.  

S cílem zajištění konkurenceschopnosti je často nutné shromažďovat informace 

o konkurenci. Dodavatel/partner tak musí činit zákonně a v souladu se zásadami 

společnosti Cloud Software Group pro shromažďování těchto informací. Informace 

o ostatních společnostech (včetně konkurence) a obchodních příležitostech lze 

shromažďovat pouze za použití přiměřených metod.  

Nelegální praktiky, jako je vniknutí na cizí pozemek, vloupání, zkreslování informací, 

odposlechy, hackerské útoky, podvody a krádeže, jsou zakázané. Nikdy nevyžadujte 

ani vědomě nepřijímejte důvěrné informace od současných nebo bývalých 
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zaměstnanců, smluvních partnerů, zákazníků nebo třetích stran, jako jsou partneři či 

dodavatelé konkurence.  

Dárky nebo zábavní benefity musí být vždy přiměřené.  

Veškerá zábava, dárky nebo jiné výhody musí být přiměřené a vhodné.  

Veškeré dary nebo pohoštění musí být legální a musí sloužit k legitimním obchodním 

účelům souvisejícím s vaší činností ve společnosti Cloud Software Group. Pojmy „dary 

a zábava“ zahrnují cokoli hodnotného, co může být nabídnuto nebo přijato, včetně jídla, 

nápojů, vstupenek na akce, cestování, předmětů s logem, dárků nebo věcných cen. 

Poskytování a přijímání darů nebo pohoštění je často běžnou obchodní praxí, jejímž 

cílem je legitimně posílit obchodní vztahy. Dodavatelé/partneři však musí dbát na to, 

aby dary a pohoštění poskytované a přijímané od současných nebo potenciálních 

partnerů, dodavatelů a zákazníků (včetně zaměstnanců nebo smluvních partnerů 

společnosti Cloud Software Group) byly skromné povahy a nevzbuzovaly ani zdání 

nevhodnosti. 

Na státní zaměstnance a úředníky se vztahují přísná omezení nebo zákazy ohledně 

přijímání darů a pohoštění, zejména od dodavatelů nebo potenciálních dodavatelů.  

Dodavatelé/partneři jsou odpovědní za to, aby věděli, kdy jednají se zaměstnancem 

nebo úředníkem státního/veřejného sektoru, a všechna tato omezení a zákazy 

dodržovali.  Další informace najdete níže. 

Nikdy nedávejte, nepožadujte ani nepřijímejte nic hodnotného – zejména dary, 

pohoštění nebo jiné výhody –, co by mohlo ovlivnit (nebo zdánlivě ovlivnit) obchodní 

vztah vybudovaný na principech „dobré víry“ mezi vámi a druhou stranou. Nikdy také 

nesmíte dávat, nabízet nebo přijímat hotovost nebo její ekvivalenty (například dárkové 

karty nebo kupony) v souvislosti s jakoukoli obchodní činností společnosti Cloud 

Software Group, ať už přímo nebo nepřímo.  

Dávání darů nebo poskytování pohoštění je často obvyklou, běžnou obchodní praxí, 

jejímž cílem je legitimně posílit obchodní vztahy. Dodavatelé/partneři však musí dbát na 

to, aby dary a pohoštění poskytované a přijímané od současných nebo potenciálních 

partnerů, dodavatelů a zákazníků (včetně zaměstnanců nebo smluvních partnerů 

společnosti Cloud Software Group) byly skromné povahy a nevzbuzovaly ani zdání 

nevhodnosti.  



 

 

Cloud Software Group — 851 W Cypress Creek Rd. Fort Lauderdale, FL 33309 11 

Pokud zákazníci a partneři společnosti Cloud Software Group zakazují poskytovat svým 

zaměstnancům dary jakéhokoli druhu nebo hodnoty (přímo či nepřímo), musíte jejich 

zásady respektovat.  

Nikdy nevyužívejte žádnou třetí stranu (například externího konzultanta, prodejce, 

dodavatele nebo zástupce) k tomu, abyste se vyhnuli omezením nebo zákazům 

týkajícím se darů nebo je jakkoli obešli.  

Dary, pohoštění a jiné výhody musí být řádně zaznamenány a zaúčtovány ve finančních 

záznamech společnosti.  Vytváření jakýchkoli vedlejších nebo „mimoúčetních“ fondů za 

jakýmkoli účelem je přísně zakázáno. 

Zákaz uplácení a nabízení nepřiměřených výhod  

Společnost Cloud Software Group zakazuje používání úplatků, provizí a dalších 

nepatřičných plateb, a to bez ohledu na místní zvyklosti nebo náročnost 

konkurenčního prostředí.  

Zákony a pravidla upravující nabízení nebo poskytování hodnotných věcí státním 

zaměstnancům a úředníkům jsou složité. Co může být přípustné u osob ze soukromého 

sektoru, může být u zaměstnanců nebo úředníků státního/veřejného sektoru 

nezákonné. Odpovědnost se může vztahovat nejen na zúčastněné subjekty, ale i na 

fyzické osoby.  Mějte na paměti, že zaměstnanci společností, které jsou vlastněny 

státem i jen částečně, mohou být také považováni za státní zaměstnance nebo 

úředníky.  

Dodavatelé nesmějí nikdy nenabízet, dávat, vyžadovat ani přijímat peníze ani hodnotné 

dary, které mají sloužit k následujícím účelům:  

• získávání, udržení nebo řízení obchodů, zakázek či podnikatelské činnosti nebo  

• poskytování nebo přijímání jakéhokoli zvýhodněného zacházení nebo 

neoprávněné obchodní výhody.  

Dodavatelé/partneři nikdy nesmějí využít třetí stranu (například externího konzultanta, 

prodejce, dodavatele nebo zástupce) k tomu, aby se tomuto zákazu vyhnuli nebo jej 

obešli. Nesmíte například dát peníze nebo cokoli hodnotného třetí straně, pokud máte 

důvod se domnívat, že by to mohlo být předáno jiné třetí straně, například státnímu 

zaměstnanci nebo úředníkovi. Odměny, provize a výdaje vyplácené externím 
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konzultantům, prodejcům nebo třetím stranám musí vycházet z řádného vyúčtování, 

přiměřených norem a skutečně poskytnutých služeb.  

Vždy v plném rozsahu dodržujte protikorupční zákony související s podnikáním skupiny 

Cloud Software Group, včetně zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) 

a britského zákona o úplatkářství, které se vztahují na skupinu Cloud Software Group 

i její třetí strany bez ohledu na to, kde je podnikání prováděno.  

Příspěvky ze strany nebo jménem společnosti Cloud Software Group poskytované 

(přímo či nepřímo) jednotlivým politikům, kandidátům nebo držitelům vládních funkcí 

nebo politické straně, výboru nebo charitativní organizaci jsou zakázány.  

Účelem veškerého marketingového sponzoringu společnosti Cloud Software Group 

musí být propagace podnikání společnosti Cloud Software Group, našich produktů, 

služeb nebo značky a nesmí z nich přímo či nepřímo plynout nevhodný prospěch žádné 

osobě. 

Zaměstnanci dodavatele/partnera, kteří pracují nebo cestují v některých zemích 

v souvislosti s podnikáním společnosti Cloud Software Group, mohou být někdy 

zahraničními vládními zaměstnanci nebo úředníky či jinými osobami upozorněni, že 

musí zaplatit za určitá privilegia, služby nebo úkony, které by za normálních okolností 

nic nestály. Tyto typy plateb, často označované jako usnadňující platby, nejsou 

povolené a společnost Cloud Software Group je nebude vyplácet ani proplácet.  

 

Lobbování 

Pokud se dodavatel/partner zapojí do lobbistické komunikace, ať už přímo nebo 

nepřímo, s jakýmkoli členem nebo zaměstnancem zákonodárného orgánu nebo 

s jakýmkoli vládním úředníkem či zaměstnancem při tvorbě právních předpisů nebo 

veřejné politiky, musí dát takovému vládnímu úředníkovi nebo zaměstnanci jasně 

najevo, že mluví svým vlastním jménem, a nesmí vyvolat dojem, že mluví jménem 

společnosti Cloud Software Group nebo jejích přidružených společností nebo že je 

zastupuje. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu právního ředitele 

společnosti Cloud Software Group je lobbování ze strany dodavatele/partnera jménem 

společnosti Cloud Software Group přísně zakázané.  Dodavatelé/partneři jsou 

zodpovědní za to, aby věděli, kdy jejich vlastní činnost související s obchodními 
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transakcemi skupiny Cloud Software Group může představovat lobbování podle 

místních zákonů, a aby dodržovali všechny související požadavky na pořizování 

záznamů a podávání zpráv.  Externí konzultanti/lobbisté společnosti Cloud Business 

Group neposkytují poradenství dodavatelům/partnerům ani je ani nezastupují – 

dodavatelé/partneři si musí zajistit vlastní služby samostatně. 
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DŮLEŽITÉ ZÁKONY A PŘEDPISY 

Respekt ke kontrolám mezinárodního obchodu  

Na podnikání skupiny Cloud Software Group se vztahují složité a vysoce 

regulované kontroly mezinárodního obchodu.  

Mnoho zemí z různých důvodů, včetně národní bezpečnosti a zahraniční politiky 

reguluje mezinárodní obchodní transakce, jako je dovoz, vývoz a mezinárodní finanční 

transakce.  

Veškeré činnosti dodavatele/partnera musí být plně v souladu se zákony a nařízeními 

USA o kontrole obchodu, jakož i s podobnými zákony platnými v zemích, ve kterých 

společnost Cloud Software Group a dodavatel/partner podnikají.  

Předpisy o správě vývozu omezují zejména vývoz z USA a zpětný vývoz ze zámoří 

u produktů, které využívají funkce šifrování, včetně produktů společnosti Cloud 

Software Group s touto funkcí. Tyto výrobky mohou před vývozem nebo zpětným 

vývozem vyžadovat přezkoumání nebo povolení Ministerstva obchodu USA. Tyto 

předpisy rovněž omezují uvolňování určitých technologií osobám mimo USA bez ohledu 

na to, kde k takovému uvolnění může dojít.  

Produkty společnosti Cloud Software Group mohou také podléhat předpisům, které 

zakazují většinu transakcí s některými určenými zeměmi, subjekty a osobami.  

Jste zodpovědní za to, abyste věděli, zda se na vaši spolupráci se společností Cloud 

Software Group vztahují obchodní kontroly USA (i mimo Spojené státy).  

Za všech okolností poctivé konkurenční jednání  

Společnost Cloud Software Group se zavázala k volné, spravedlivé a otevřené 

soutěži na globálním trhu.  

Dodavatel/partner musí dodržovat všechny zákony, které podporují hospodářskou 

soutěž, a vyvarovat se obchodních aktivit nebo jednání, které by nezákonně omezovaly 

hospodářskou soutěž. Při jednání s konkurenty, prodejci, distributory, prodejci, partnery 

nebo zákazníky se mohou objevit otázky týkající se antimonopolních pravidel, nekalé 

soutěže nebo regulace obchodu.  
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Při poskytování služeb pro společnost Cloud Software Group dbejte na to, abyste se 

vyhnuli těmto činnostem:  

• Nevhodné sdílení důvěrných informací společnosti Cloud Software Group nebo 

dodavatele/partnera za účelem získání tržní výhody  

• Účast na jednání se zaměstnanci konkurentů v rámci obchodních sdružení, 

normalizačních orgánů, konsorcií a jiných průmyslových organizací o nákladech, 

cenách, podmínkách prodeje, územích, konkurenčních nabídkách nebo zákaznících  

 

SDĚLTE NÁM SVÉ OBAVY 

Ozvěte se a sdělte nám své obavy  

Povinností dodavatelů/partnerů je klást otázky a informovat o možných problémech ve 

spojení s potenciálním porušením znění tohoto kodexu, zásad společnosti Cloud 

Software Group či zákonů. Protože je důležité, abyste se při kladení otázek 

a informování o možných problémech cítili komfortně, společnost Cloud Software Group 

se zavazuje poskytnout vám různé možnosti, jak to udělat důvěrně a anonymně, pokud 

si to budete přát. Upozorňujeme, že v některých zemích, kde společnost Cloud 

Software Group působí, není možné nahlásit možné problémy anonymně.  

Žádná odvetná opatření  

Společnost Cloud Software Group netoleruje žádná odvetná opatření nebo nepříznivé 

reakce vůči vaší osobě za to, že v dobré víře informujete nebo pomůžete vyřešit 

případný problém s potenciálním porušením zákona, znění tohoto kodexu nebo zásad 

společnosti Cloud Software Group. Pokud jste přesvědčeni, že proti vám byla zahájena 

jakákoli odvetná opatření, informujte o této skutečnosti některý z níže uvedených 

kontaktů.  

Pokud se prokáže zapojení do odvetných opatření, proti dané osobě mohou být 

zahájena disciplinární opatření nebo ukončení jakéhokoli obchodního vztahu. 

Zde naleznete způsob, jak se můžete důvěrně a anonymně ptát a informovat 

o možných problémech, pokud si to přejete a pokud je to ve vaší zemi povoleno.  
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Než požádáte o pomoc, nemusíte mít jistotu, že došlo k porušení Kodexu obchodního 

chování dodavatele/partnera, zásad společnosti Cloud Software Group nebo zákona či 

nařízení, pokud o problému informujete v dobré víře. Abychom vám nabídli vodítko, 

brali vaše informace či obavy vážně a řešili problémy, na které nás upozorníte, uvádíme 

níž zdroje, které můžete využít.  

Použijte online linku pomoci společnosti Cloud Software Group EthicsPoint – 

Cloud Software Group** 

Společnost Cloud Software Group neprodleně přezkoumá všechny nahlášené 

skutečnosti. V některých případech může společnost Cloud Software Group nahlásit 

porušení zákona regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. 

** Služby linky pomoci (HelpLine) společnosti Cloud Software Group spravuje třetí 

strana, aby bylo zajištěno, že můžete v dobré víře a důvěrně nahlásit problém a zůstat 

v anonymitě, je-li to ve vaší zemi zákonem povoleno. Na lince pomoci vám poradí, jak 

zůstat v anonymitě a zda je to povolené. 
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