
Společnosti, které jsou součástí skupiny Letiště Praha (dále „Společnosti“), se v rámci svých činností a podnikatelských 

aktivit dobrovolně zavázaly k integraci zásad společenské odpovědnosti. Otevřeně deklarujeme závazek chovat se 

v souladu s našimi hodnotami, etickými principy, právními předpisy a závaznými pravidly. Jedním z klíčových závazků 

je také nulová tolerance korupčních jednání.

Závazky Společností prosazovat etické principy v podnikání jak uvnitř Společností, tak i navenek jsou formulovány 

v našich strategických dokumentech: 

 y Pravidla chování a etické principy,

 y Etický kodex obchodních partnerů.

V obou těchto dokumentech se představenstva Společností bez výhrad hlásí k nulové toleranci vůči trestným 

činům, včetně podvodů, korupce a terorismu, kterých by se dopustili zaměstnanci, osoby jednající za Společnosti 

nebo obchodní partneři. Společnosti přijímají svoji odpovědnost ve smyslu platný právních a závazných předpisů, 

včetně mezinárodních norem pro potírání korupce a dalších nekalých jednání a současně se zavazují vytvářet a rozvíjet 

k tomu odpovídající podmínky v podobě dostatečných lidských a finančních zdrojů, řídicí struktury a kontrolních 

mechanismů.

Nulová tolerance korupce 
 y Netolerujeme jednání mající charakter trestných činů, zejména korupce a podvodů. 

 y Vyzýváme k oznamování takových jednání a oznamovatelům garantujeme důvěrnost a ochranu 

(Etická linka Compliance).

 y Podezření na nekalá jednání důsledně prošetřujeme a na výsledky adekvátně reagujeme.

Prevence korupce 
 y Máme zavedená pravidla prevence střetu zájmů, včetně povinnosti oznamovat potenciální střety zájmů. 

Střety zájmů i jiná rizika z oblasti integrity zaměstnanců prověřujeme.

 y V prevenci nekalých jednání cíleně školíme vedoucí pracovníky a zaměstnance na rizikových pozicích.

 y Vyhodnocujeme a případně ošetřujeme rizika v závazkových vztazích s našimi obchodními partnery 

(proces Know Your Customer/Supplier).

 y Deklarujeme, že dary od obchodních partnerů zásadně nevyžadujeme a jejich přijetí se vyhýbáme.

V Praze 15. 11. 2022

The companies of the Prague Airport Group (“Companies”) have made a voluntary commitment to implement 

the rules of social responsibility in terms of their activities and business. We openly declare the commitment to act 

in accordance with our values, ethical principles, laws and regulations and binding rules. Zero tolerance for corruption 

is one of our main commitments.

The Companies’ commitments to enforce ethical principles within and outside the Companies are formulated in our 

strategic documents:

 y Code of Conduct and Ethical Principles,

 y Business Partner Code of Ethics.

In both of these documents, the Companies’ Boards of Directors unconditionally declare zero tolerance for crimes, 

including fraud, corruption and terrorism, committed by employees, persons acting on behalf of the Companies 

or business partners. The Companies accept their responsibilities in terms of applicable laws and binding regulations, 

including international standards for combating corruption and other wrongdoings, and at the same time undertake 

to create and develop appropriate conditions in the form of sufficient human and financial resources, management 

structure and control mechanisms.

Zero Tolerance for Corruption
 y We don’t tolerate criminal conduct, in particular corruption and fraud.

 y We encourage the reporting of such actions and guarantee the confidentiality and protection of whistleblowers 

(Compliance Ethics Line).

 y We investigate suspected wrongdoings thoroughly and respond appropriately to the results.

Preventing and Combating Corruption 
 y We have implemented rules to prevent conflict of interest, including the duty to report potential conflicts 

of interest. We investigate conflicts of interest and other risks in terms of employee integrity thoroughly.

 y To prevent wrongdoings, we organise targeted trainings for managers and employees in high-risk positions.

 y We assess and address the risks in contractual relations with our business partners 

(Know Your Customer/Supplier process).

 y We declare that we absolutely don’t require gifts from our business partners and we avoid accepting them.

In Prague on November 15, 2022
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