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Úvod
Tento Etický kodex je politikou, která definuje, 
jak bychom – jako společnost, jako tým a jako 
zaměstnanci – měli jednat mezi sebou navzájem, s 
klienty, obchodními partnery, dodavateli, konkurenty 
a autoritami v každé situaci, kdy reprezentujeme 
Sweco. Účelem je ujištění, že Sweco je úspěšné na 
trhu udržitelným způsobem. Definuje naši firemní 
zodpovědnost ve společnosti. Pokud bychom 
nejednali v souladu s tímto kodexem, mohlo by to 
velmi poškodit naši společnost.

Pochopení a řízení se tímto kodexem je povinné pro každého, kdo 
pracuje pro Sweco, včetně všech našich většinově vlastněných 
dceřiných společností, včetně jejich zaměstnanců a obchodních 
partnerů. Řídit se tímto kodexem je pro každého jeho osobní 
zodpovědností. Ještě vyšší očekávání klademe na naše manažery, 
kteří mají jako součást své vedoucí zodpovědnosti být příkladem a 
podporovat členy svého týmu, aby se řídili tímto kodexem.

Generální ředitel je ze samé podstaty zodpovědný za tento Kodex a 
jeho implementaci a od každého zaměstnance pracujícího ve Swecu 
se očekává, že bude žít kodexem. Dohlížíme na jeho dodržování 
například skrze roční přehledy výkonnosti, zaměstnanecké 
dotazníky a interní a externí audity.
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Zpráva od  
prezidentky a CEO

Naše společnost
Snažíme se, aby nás naši klienti, zaměstnanci a další relevantní zúčastněné 
strany považovali za nejrespektovanější evropskou znalostní společnost v 
oblasti konzultačního inženýrství, environmentální technologie a architektury.

Sweco model je založen na týmech, které jsou místní a 
blízké klientovi a jejichž manažeři mají plnou obchodní 
zodpovědnost delegovanou skrze liniový management. 
To klade vysoké požadavky na firemní zodpovědnost a na 
zodpovědnost každého zaměstnance. Náš decentralizovaný 
obchodní model znamená, že každý zaměstnanec má 
dalekosáhlou zodpovědnost za Sweco i za klientovo podnikání. 
Vzhledem k tomu, že klienti hledají naše znalosti a odborné 
znalosti, zodpovídáme za udržování aktuálního vývoje v našich 
příslušných odborných oblastech. Společnost Sweco se snaží 
neustále zlepšovat náš způsob práce.

Všichni zaměstnanci Sweca reprezentují značku 
naší společnosti a naši pověst. Činí tak nejen skrze 
řešení, která vytváříme, ale také skrze naše chování a 
odbornost, kterou předáváme svému okolí v práci a do 
určité míry i když právě nepracujeme.

Naši klienti jsou středobodem všeho, co děláme. 
Existence společnosti Sweco jako společnosti je 
založena na přidávání hodnoty našim klientům. Náš 
organizační model staví na skutečnosti, že nejlepší 
rozhodnutí jsou činěna v čele organizace zaměstnanci, 
kteří jsou oprávněni k těmto rozhodnutím společně s 
našimi klienty. Naším cílem je vždy zajistit, aby klienti 
dostávali služby, které požadují, s vysokou kvalitou 
a porozuměním současných a budoucích požadavků 
zákonodárců a dalších zúčastněných stran. Spokojenost 
našich klientů je neustále měřena a sledována. Ambice 
společnosti Sweco přispívat k udržitelnému rozvoji 
společnosti slouží jako základ pro všechny naše akce. 
Všechny provozované hlavní země jsou certifikovány v 
oblasti kvality, životního prostředí a zdraví a bezpečnosti 
v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001 nebo ISO 45001.

To, jak jednáme, určuje, kým jsme. Proto je pro nás důležité 
vést neustálý dialog o našem chování. To, jak jednáme jako 
společnost, jako týmy a jako zaměstnanci, vytváří naši identitu. 
Účelem tohoto Etického kodexu je pomoct si, abychom 
prosperovali a zároveň vykazovali respekt druhým, sobě i 
životnímu prostředí. Náš Etický kodex je jedním ze základů 
Sweco. Představuje, za čím stojíme a čemu se odmítáme 
propůjčit. Předpokládám, že každá osoba, která pracuje pod 
jménem Sweco, následuje tento Kodex a chci, aby to věděli 
všichni naši klienti a ostatní zúčastněné strany. Důvod je 
jednoduchý: náš Etický kodex pro nás mnoho znamená. 
Definuje, kým jsme a jaké by mělo být Sweco. Definuje naši 
zodpovědnost ve společnosti a jako zaměstnavatele. 
 
ÅSA BERGMAN PREZIDENTKA A VÝKONNÁ ŘEDITELKA
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Udržitelná činnost
Sweco usiluje o vedení svých činností nejlepším způsobem, kde 
systematicky minimalizujeme náš negativní dopad na životní prostředí 
a vytváříme pozitivní stopu, kdykoli je to možné.

Sweco přispívá společnosti primárně skrze své projekty, 
které se řídí 17 Cíli udržitelného rozvoje OSN. Snažíme 
se také dosáhnout co nejlepšího energetického výkonu 
a používat nejvhodnější technické systémy v našich 
vlastních kancelářských prostředích. Mezi naše vlastní cíle 
patří být klimaticky neutrální nejpozději do roku 2040 a 
každá operační jádrová země musí být ve svém národním 
kontextu průkopníkem. Společnost Sweco se zavázala plnit 
cíle založené na vědě. Kromě klimatického cíle, který si 
společnost Sweco stanovila pro svůj provoz, se snažíme 
být vzorem v oblasti udržitelnosti a dodržovat zásady 
Global Compact, tj. dobrovolné iniciativy pod záštitou OSN. 
Veškeré podrobnosti o našem úsilí jsou uvedeny ve výroční 
zprávě a zprávě o udržitelném rozvoji společnosti Sweco.

Sweco vede zodpovědné a udržitelné podnikání. Znamená 
to, že bychom měli vždy jednat zodpovědně ke společnosti i 
k životnímu prostředí v rámci zákonů země, v níž působíme. 
Podporujeme a respektujeme veškerá lidská práva tak, jak 
jsou definována OSN ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 
Sweco netoleruje dětskou práci v žádné části své činnosti 
ani v činnosti kteréhokoli obchodního partnera a nepovoluje 
nelegální nebo nucenou práci. Společnost Sweco se rovněž 
řídí etickým kodexem formulovaným Mezinárodní federací 
poradenských inženýrů (FIDIC), a přestože není signatářem, 
pracuje v souladu s principy globálního kompaktu OSN. 
Porušení lidských práv není nikdy povoleno. Společnost 
Sweco netoleruje dětskou práci v žádné části svých vlastních 
operací nebo v operacích žádného obchodního partnera a 
nedovoluje nelegální nebo nucené práce.

Photo: TMRW
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Naši lidé
Sweco, to je podnikání zaměřené na lidi a na klienty. Náš úspěch závisí na tom,  
že spolupracujeme s těmi nejdostupnějšími a nejangažovanějšími experty.

Měli bychom usilovat o to, abychom měli nejlepší lidi v 
oboru. Abychom toho dosáhli, mělo by Sweco nabírat, 
rozvíjet a oceňovat lépe, než naši konkurenti. Tím, že máme 
strukturované hodnocení výkonu a proces řízení talentů, 
vytváříme pro naše zaměstnance příležitosti k rozvoji a 
průběžnému učení. Podporováním kultury zpětné vazby a 
prací s poznatky ze zaměstnaneckých dotazníků zvyšujeme 
zapojení našich zaměstnanců. Za podpory Sweca jsou 
zaměstnanci zodpovědní za svůj osobní a profesní rozvoj.

Rozmanitost je důležitá přednost uvnitř společnosti i ve 
vztazích s klienty a s externími zúčastněnými stranami. 
Sweco podporuje rovnost práv a příležitostí na pracovišti 
bez ohledu na pohlaví, transgenerovou identitu nebo její 
vyjádření, příslušnost k etniku, náboženství nebo jinou víru, 
invaliditu, sexuální orientaci nebo věk atd. Výše platu za 
stejnou nebo rovnocennou práci se nesmí lišit, pokud není 
objektivně motivovaná a všichni zaměstnanci mají rovné 
příležitosti pro profesní rozvoj v rámci stávajícího postavení 
i v nových oblastech.

Sweco usiluje o udržování pracovního prostředí, v němž 
se mohou zaměstnanci rozvíjet a prospívat v psychické a 
emoční pohodě. Chceme, aby naši zaměstnanci byli pyšní 
na svoji práci a aby cítili, že je jejich práce smysluplná pro 
ně i pro společnost obecně.

Zdraví a bezpečí všech zaměstnanců Sweco je vrcholnou 
prioritou. Sweco má vizi „nula incidentů“. Je to 
zodpovědnost, kterou sdílí Sweco jako zaměstnavatel i 
manažeři a zaměstnanci Sweco. Sweco se zavazuje, že 
zajistí informace, instrukce, trénink a supervizi v oblasti 
BOZP, aby dosáhlo naší vize „nula incidentů“. Náš Etický 
kodex stanoví požadavky na skupinu v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví, které jsou dodržovány místními pokyny 
pro ochranu zdraví a bezpečnost a / nebo místními předpisy 
v obchodních oblastech. Společnost Sweco systematicky 
pracuje na vyšetřování, vedení a monitorování operací 
takovým způsobem, aby předcházela nemocem a úrazům 
při práci a neustále zlepšovala pracovní prostředí v souladu 
s požadavky na zapojení zástupců zaměstnanců.

Uznáváme, že konzultanti a zaměstnanci Sweca jsou hráči 
v jednom týmu. Znamená to, že bychom měli být loajální 
a stát po boku svých kolegů. Zacházíme se svými kolegy, 
klienty a prodejci s respektem, důstojně, férově a zdvořile. 
Jsme profesionální v našem vzájemném postoji, držíme své 
sliby a to, co jsme slíbili, plníme včas. Pokud se vyskytnout 
překážky, informujeme postižené.
Na základě toho by měli být lídři ve Swecu vzorem chování, 
které bychom rádi viděli v naší organizaci. Lídři ve Swecu 
vytváří klientský a obchodní úspěch a rozvíjí svoje lidi – 
svým budováním vztahů, řízením výkonu a umožněním 
rozvoje. Jsou zaujatí prací na prostředí bez diskriminace, 
obtěžování a msty. Podporují otevřenou komunikaci, v níž 
je názor každého vítaný a respektovaný. Pokud je učiněno 
rozhodnutí, respektujeme to a jednáme společně podle 
tohoto rozhodnutí.

Zaměstnancům Sweco není dovoleno pracovat nebo 
nepřímo vykonávat služby pro společnosti, které konkurují 
nebo obchodují se Sweco.
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Komunikace 
ve Sweco
Naše komunikace by měla 
ukazovat, že jsme přístupní třetím 
stranám a že odpovídáme na jejich 
požadavky rychle a správně.

Jako zapsaná společnost máme zodpovědnost sdílet 
cokoliv, co se vztahuje ke společnosti a k jejímu obchodu, 
k finančnímu stavu a k výsledkům v souladu se zákony a 
pravidly, která platí pro zapsané společnosti. Transakce 
jsou reportovány správně, pravdivým a férovým způsobem.

Struktura Sweco kolem tiskových mluvčích popisuje, kdo  
by měl co komentovat. Všichni manažeři jsou zodpovědní za 
to, aby se ujišťovali, že jsou stejně jako jejich zaměstnanci 
v souladu s pokyny pro komunikaci a souvisejícími 
dokumenty o komunikaci.

Každý zaměstnanec má nárok na informace, které jsou pro něj 
a pro jeho práci nezbytné. Zároveň má každý zaměstnanec 
zodpovědnost aktivně vyhledávat a užívat informace, které 
se týkají jeho práce. Zaměstnanci musí prokázat náležitou 
péči, když sdílí informace skrze sociální média a jiné digitální 
platformy, aby se vyhnuli střetu zájmů se společností a aby si 
byli jisti, že značku Sweco posilují a neoslabují.
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Právní soulad
Sweco sleduje a dodržuje platné zákony, nařízení a další použitelné požadavky v 
zemích, kde je Sweco aktivní. V některých případech naše standardy a požadavky 
přesahují zákonné požadavky. Náš Etický kodex stanoví minimální požadavky a 
vztahuje se na všechny části organizace, bez ohledu na to, kde sídlíme nebo kde se 
provádějí naše projekty.

Musíme jednat a soutěžit v souladu s právními předpisy 
každé země a podporovat řádnou soutěž. Sweco 
neakceptuje podvody, korupci ani nepovolené praktiky 
omezování hospodářské soutěže. Jsme odhodláni 
podporovat mezinárodní a místní snahy o odstranění 
korupce a finanční kriminality. Nikdy se nesmíme zavázat 
k činnostem, které nemůžeme hájit nebo za ně být 
odpovědní, nesmíme rozhodovat na základě osobních 
zájmů nebo nečestných vztahů.

Zaměstnanci se nesmí zapojovat do aktivit, v nichž 
hrozí riziko střetu zájmů. Být v souladu se stávajícími 
zákony, pravidly a regulacemi je absolutním požadavkem 
na všechny zaměstnance Sweco. Respektujeme a 
dodržujeme protikorupční zákony, pravidla soutěže, 
zákony trhu práce a jakákoli jiná nařízení nebo ustanovení 
vztahující se na naši činnost.

Žádný zaměstnanec nesmí, přímo ani nepřímo:

• využít své pozice k osobnímu zisku na náklady 
společnosti, klientů nebo obchodních partnerů

• požadovat nebo přijmout nevhodnou platbu nebo 
nevhodné dary

• nabídnout nebo poskytnout platby za usnadnění, 
přestože jsou v některých zemích legální

• nabídnout nebo poskytnout platby nebo jiné druhy 
náhrad, které lze považovat za nevhodné buď 
jednotlivci, organizaci, nebo skupinám osob s nimi úzce 
spojenými

• účastnit se zakázaných aktivit v rozporu se soutěží, 
např. uzavírat nelegální dohody o stanovení cen, sdílení 
trhu nebo zneužít dominantního postavení

Sweco provádí správné a přesné účetnictví a reportuje v 
souladu s účetními pravidly dané země. Všichni manažeři a 
zaměstnanci musí podnikat takovým způsobem, aby mohlo 
Sweco předkládat správné a přesné účetnictví.

Respektujeme soukromí jednotlivců a uznáváme důležitost 
osobních dat svěřených nám našimi zákazníky, našimi 
zaměstnanci a dalšími stranami. S důvěrnými informacemi, 
které Sweco obdrželo od klientů a dalších externích stran, 
by mělo být zacházeno a měly by být chráněny stejným 
způsobem, jako Swecu vlastní důvěrné informace. Je 
zodpovědností každého zaměstnance, aby zpracovával 
a chránil veškerá osobní data v souladu s příslušnými 
právními předpisy o ochraně soukromí příslušným a 
správným způsobem.

Všichni zaměstnanci by měli být ostražití před 
kybernetickými útoky a dalšími digitálními hrozbami a 
přijmout přiměřená opatření na ochranu společnosti před 
takovými riziky.

Podnikáme v rámci platných profesních standardů, 
národních zákonů a předpisů společně se zásadami a 
standardy Sweco. Etický kodex to aplikuje na všechny části 
organizace Sweco.

Pro Sweco je dodržování Kodexu povolením k 
činnosti. Soulad s kodexem buduje naše podnikání.

Sledování, zda je dodržován Kodex, je součástí našeho 
každodenního podnikání. Manažeři ve Swecu mají zvláštní 
zodpovědnost za vedení svým příkladem a zajištění, aby 
byl tento Kodex uveden do praxe v jejich týmech. Všichni 
manažeři jsou zodpovědní za to, aby se ujistili, že jsou 
zaměstnanci, obchodní partneři a další relevantní strany 
informování o tomto Kodexu. V případě zaměstnanců by 
to mělo být součástí náboru, přijetí a projednáno během 
přezkumu výkonu.

Když podnikáme, děláme to řádně a klienti by měli 
být vždy schopni spolehnout se na informace, které 
jim poskytujeme. Tato zodpovědnost rovněž zahrnuje 
spolupráci se zodpovědnými obchodními partnery.

Náš pohled na dary a zábavu by měl být charakterizován 
naší umírněností a dobrým úsudkem. Chápeme, že 
existenci určité praxe rozšířené v našem odvětví nelze 
považovat za implicitní schválení takového jednání. 
Nesmíme nabízet ani přijímat takové věci, které by mohly 
zpochybnit naši upřímnost, objektivitu nebo náš etický 
způsob podnikání. Všechny dary a zábava by měly být 
snadno spojitelné s naším podnikáním.

Dodržování tohoto Kodexu je záležitostí výkonného vedení 
skupiny a manažerů na všech úrovních skupiny směrem 
dolů až po jednotlivého zaměstnance. Všichni manažeři 
jsou zodpovědní za to, aby jejich zaměstnanci měli vše, 
co potřebují k dodržování zásad a pokynů společnosti 
Sweco. Všichni zaměstnanci jsou povinni seznámit se s 
obsahem zásad a pokynů, přijmout je a dodržovat je. Jako 
zaměstnanci máme také povinnost pomáhat svým kolegům 
a externím obchodním partnerům, aby dělali to samé.

Tento Kodex poskytuje pokyny ohledně standardů 
bezúhonnosti a obchodního jednání, které Sweco očekává, 
ale zároveň nenahrazuje používání dobrého úsudku. V 
případě pochybností vyhledejte další rady a podporu u kolegů, 
manažerů, právníků, personalisty nebo oddělení komunikace. 
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Co mám dělat, když narazím na situaci, která se týká 
etické výzvy, možného porušení našeho Etického kodexu? 
Všichni si přejeme, abychom udělali správnou věc, ale 
vědět, co je správné, může být někdy obtížné. Pokud se 
vyskytnou pochybnosti ohledně správného etického 
postupu, použijte jako oporu tyto otázky. Odpovědi vám 
poskytnou návod, jak postupovat.

1. Může to být nějakým způsobem nelegální?

2. Je to v rozporu s kulturou společnosti Sweco a se 
způsobem, jakým podniká?

3. Může to mít jakýkoli negativní dopad na obchodní 
značku společnosti Sweco nebo obchodní značku 
Vašeho zákazníka?

4. Existují jiné možné dopady na jiné osoby než na Sweco 
a na Vašeho zákazníka?

5. Pomůže Vám k učinění rozhodnutí získání více 
informací?

6. Pomůže Vám, pokud Váš problém vysvětlíte kolegovi, 
abyste tak získali názor někoho jiného?

7. Jaký by byl následný veřejný názor v případě, že by byly 
Vaše kroky zveřejněny v médiích?

8. Jde o spravedlivé jednání vůči našim konkurentům?

9. Je to v souladu se zdravým rozumem a se správným 
úsudkem?

10. Máte ze situace dobrý pocit?

Pokud máte dotazy ohledně správného rozhodnutí, 
promluvte si se svým nadřízeným, s právním zástupcem 
nebo s pracovníkem pro dodržování předpisů.

Zaměstnanci Sweco musí oznámit jakékoli porušení 
obchodní etiky, ke kterému dojde v průběhu jejich práce, 
přestože se Sweco přímo nezúčastňuje ani není součástí 
příslušné dohody. Obraťte se na liniového manažera, 
manažera liniového manažera, HR oddělení, pracovníka 
pro dodržování předpisů nebo na právního zástupce. Kromě 
toho mohou zaměstnanci anonymně hlásit incidenty, které 
by mohly být porušením obchodní etiky, na Sweco Linku 
Etiky, tj. náš externí a zabezpečený systém pro hlášení 
obchodní etiky.

Sweco Linku Etiky naleznete na externí webové stránce,  
www.sweco.se/en a na intranetu pod záložkou „O Swecu“.

Usilujeme o transparentní kulturu, v níž jsme si vědomi 
etických výzev a chápeme, že tato témata mohou a měla 
by být vznášena. Takové chování umožňuje učení se 
od sebe navzájem, hlubší porozumění těmto rizikům a 
neustálé zlepšování.

Co když?
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Důsledky nedodržování 
předpisů

Shrnutí

Sweco má nulovou toleranci, pokud jde o úplatkářství 
a korupci, podvody a jiné typy nedodržování našeho 
Etického kodexu.

Pokud bude ohlášeno nebo existuje podezření na nedodržení Etického 
kodexu, přijmeme opatření k prošetření a případně k nápravě situace. Na 
ty osoby, které poruší náš Etický kodex, jiné zásady a pokyny nebo jakékoli 
zákony, budou učiněna příslušná disciplinární opatření, která mohou 
zahrnovat ukončení pracovního poměru. Pokud kterýkoli z obchodních 
partnerů Sweco poruší náš Etický kodex, považujeme to za důvod k 
ukončení našeho obchodního vztahu.

Dodržování tohoto Kodexu je důležité pro nás pro všechny ve Swecu a pro naše 
zúčastněné strany. Pomáhá to budovat naše podnikání a pomáhá nás chránit. 
Dodržujeme všechny zákony, předpisy, zásady a směrnice Sweco. A pokud 
narazíme na něco, o čem máme podezření, že by mohlo porušit Sweco program 
dodržování předpisů, nahlásíme to.

SWECO AB
Ve Stockholmu, 17. prosince 2019 
Představenstvo
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SWECO AB
VE STOCKHOLMU 
15. PROSINCE 2020 
PŘEDSTAVENSTVO


