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DEKLARACE PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ 
společnosti CorCo Systems a.s. 

NAŠE KRÉDO:  
„ODMÍTÁME A NETOLERUJEME JAKÉKOLIV KORUPČNÍ JEDNÁNÍ!“ 

My, společnost CorCo Systems a.s., činíme veškeré nezbytné kroky v rámci nastavení a 
přijetí účinného protikorupčního systému řízení (tzv. Protikorupčního programu) společnosti 
podle mezinárodně uznávané protikorupční ISO normy 37001. Součástí těchto aktivit je i 
jednoznačná deklarace společnosti potírat jakékoliv korupční jednání a připojit se aktivně k 
boji proti korupci. Zavazujeme se tímto dodržovat tento Protikorupční program za účelem 
vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání v naší společnosti. 

ZÁVAZNOST 

Protikorupční program je závazný pro všechny vrcholové představitele, zaměstnance a externí 
spolupracovníky společnosti i každého, kdo jedná jejím jménem, nebo s ní je v obchodním 
vztahu. 

PRIORITY 

Naší prioritou je zcela odstranit či v maximální míře omezit příležitosti pro vznik korupčního 
jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich 
eliminaci nebo minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, odhalení a důkladné prošetření 
korupčního jednání a na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti i vlastním 
spolupracovníkům. 

PRINCIPY A BENEFITY 

• Chceme se chovat čestně, eticky a v souladu se všemi stanovenými pravidly včetně 
veškeré související legislativy;  

• chceme zabránit jakémukoliv korupčnímu jednání, příp. jej včas odhalit a účinně na něj 
reagovat; 

• chceme podpořit a zvýšit firemní kulturu a důvěryhodnost společnosti; 
• chceme jít ostatním příkladem; 
• chceme dlouhodobě snížit náklady společnosti. 

NÁSTROJE PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU 

Za účelem dosažení priorit a cílů Protikorupčního programu budujeme systém vnitřních 
kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak 
spolupracovníků, tak i třetích osob včetně smluvních či obchodních partnerů. 
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PRAVIDLA CHOVÁNÍ 

Nikdy nepřijímáme, nenecháváme si slíbit a nepožadujeme jakoukoliv odměnu, laskavost či 
jakýkoliv jiný prospěch od nikoho včetně zaměstnanců, externích spolupracovníků, 
dodavatelů, smluvních partnerů či příjemců našich služeb za účelem nečestného ovlivnění 
našeho jednání nebo úsudku. Stejně tak ani úplatek v jakékoliv formě nikomu včetně veřejných 
činitelů a úředních osob neposkytujeme, nenabízíme a neslibujeme. 

Oznamujeme i potenciální konflikt našich osobních zájmů se zájmy společnosti, tak aby mohla 
být přijata opatření, která zajistí jednoznačnou nestrannost našich jednání a postupů. 

Deklarujeme tedy, že každý představitel, vedoucí zaměstnanec, externí spolupracovník, ani 
žádná jiná třetí osoba jednající jménem společnosti: 

• nepřijme, nenechá si slíbit a nepožaduje od nikoho úplatek; 
• neposkytne, nenabídne a neslíbí nikomu úplatek;  
• nebude provozovat žádnou formu nepřímého úplatkářství, při které by nabízela nebo 

obdržela jakýkoli úplatek prostřednictvím další osoby; 
• nebude v konfliktu zájmů. 

OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ ČI JINÉ NEETICKÉ JEDNÁNÍ 

Poskytneme plnou podporu každému, kdo odmítne jednat korupčně, a to bez ohledu na příp. 
vzniklé nepříjemnosti typu ztráta obchodních příležitostí, zvýšení nákladů atp. 

Máte-li podezření, že jakýkoliv představitel společnosti, zaměstnanec, externí spolupracovník 
nebo kdokoli jiný jednající za společnost či jejím jménem, jedná korupčně, oznamte to prosím 
neprodleně společnosti, a to vč. možnosti oznámení anonymního. 

Garantujeme, že každé oznámení učiněné v dobré víře bude řádně prošetřeno naším 
Compliance manažerem a společností budou následně přijata odpovídající opatření bez 
ohledu na to, koho se toto oznámení týká. 
Rovněž garantujeme, že nikdo nebude za to, že v dobré víře oznámí podezření na korupční či 
jiné neetické jednání, vystaven jakémukoliv postihu ani jinému znevýhodnění.  

Veškerá oznámení je možno učinit prostřednictvím těchto komunikačních kanálů: 

Elektronická adresa:  oznameni@corrency.cz 

Adresa sídla:  Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00 (v případě doručení poštou je 
třeba na obálku vždy výraznou formou uvést: „Neotvírat – 
oznámení podezření“) 

 

Tato Deklarace protikorupčního jednání byla přijata členem správní rady Petrem Stuchlíkem 
dne 2. 8. 2022. 


