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Úvod 

Společnost HP se zavázala dodržovat právní předpisy a nejvyšší standardy obchodní etiky. 
Své důvěryhodnosti dosahujeme tím, že s ostatními jednáme bezúhonně, poctivě a s úctou. 
Tyto hodnoty musíme každodenně prokazovat v rámci veškerého svého jednání. 
 

Oblast platnosti 

Tyto zásady se vztahují na všechny osoby, které nejsou zaměstnanci („dočasné pracovníky“) 
a poskytují služby společnosti HP na provozovně společnosti HP, alternativním pracovišti (např. 
při práci z domova), provozovně zákazníka společnosti HP či jiném pracovišti, které společnost 
určí, a všechny dodavatele krátkodobých pracovníků pro společnost HP. Navíc se vztahují na 
pracovníky společnosti HP, kteří mají na starost smlouvy a přidělování krátkodobých pracovníků. 

Zásady 

Musíme si být jisti, že naši externí pracovníci a dodavatelé externích pracovníků sdílejí náš 
závazek obchodovat bezúhonně. Externí pracovníci musejí jednat v souladu s nejvyššími 
standardy obchodní etiky a nesmějí se dopouštět žádného podvodného, nezákonného nebo 
neetického jednání či chování. 
 
Všichni externí pracovníci musejí, v souladu s pokyny svých příslušných zaměstnavatelů 
a pod jejich vedením, dodržovat ustanovení, jež jsou uvedena v tomto kodexu chování 
externího pracovníka. Externí pracovníci zároveň musejí dodržovat všechny právní předpisy, 
pravidla a vládní nařízení, jež pro společnost HP platí v místě, ve kterém se nacházejí. 
 
Všichni dodavatelé dočasných pracovníků pro společnost HP musí dodržovat tento etický 
kodex pro dočasné pracovníky a všechny zákony, pravidla a vládní nařízení vztahující se na 
jejich příslušnou provozovnu společnosti HP a zajistit, že jejich zaměstnanci s nimi budou 
seznámeni, vyškoleni na ně a v souladu s nimi. 
 
Kromě tohoto etického kodexu pro dočasné pracovníky musí dočasní pracovníci dodržovat 
veškeré zásady společnosti HP, u kterých je uvedeno, že se vztahují na dočasné pracovníky. 
Veškeré zásady společnosti HP uvedené v tomto etickém kodexu a jakékoli další zásady 
vztahující se na dočasné pracovníky naleznete v adresáři se zásadami. 
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Rovné příležitosti 
 
Nezákonná diskriminace na pracovišti je zakázána. Externí pracovníci při práci pro 
společnost HP nesmějí nikoho diskriminovat na základě pohlaví, barvy pleti, rasy, 
etnického nebo národního původu, náboženského vyznání, věku, rodinného stavu, 
sexuální orientace, pohlavní identity a jejího vyjádření, postižení, těhotenství, uznaného 
statusu veterána, chráněných genetických údajů nebo politické příslušnosti či jakékoliv 
vlastnosti chráněné právními předpisy. 

 

Pracovní prostředí 
 

Společnost HP přijala závazek udržovat pracovní prostředí bez diskriminace a obtěžování 
a zajistit, aby se k zaměstnancům přistupovalo důstojně a s úctou. Obtěžování na pracovišti 
je zakázáno. Externí pracovníci se při práci pro společnost HP nesmějí chovat neuctivě, 
nepřátelsky ani násilně a nesmějí nikoho zastrašovat, ohrožovat ani obtěžovat.1  
 
Sexuální obtěžování může mít různé podoby, přičemž všechny jsou nepřípustné. Patří sem 
jakékoli chování vůči jakémukoli zaměstnanci či dočasnému pracovníkovi ze strany 
nadřízeného či spolupracovníka, které zahrnuje nevítané sexuální návrhy, žádosti o sexuální 
laskavosti, vystavování sexuálně explicitních materiálů nebo jakékoli jiné slovní či fyzické 
jednání sexuální povahy. 

 
Externí pracovníci musejí dodržovat zásady a postupy ochrany zdraví, bezpečnosti a 
životního prostředí a odstranit či ohlásit veškerá ohrožení zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí. Násilné jednání na pracovišti nebude tolerováno. Násilí na pracovišti zahrnuje 
fyzické násilí nebo výhrůžky fyzickým násilím a jednání, které je natolik nepříjemné, útočné 
nebo zastrašující, že v jeho důsledku má jiná osoba strach či obavy o svoji bezpečnost nebo 
bezpečnost své rodiny či svého majetku. 
 

Zákaz korupce 
 
Externí pracovníci nesmějí nabízet úplatky nebo provize ani jinak jednat korupčně. Externí 
pracovníci musejí dodržovat všechny etické normy a platné právní předpisy v každé zemi, 
v níž společnost HP vyvíjí obchodní činnost. 
 
Externí pracovníci nesmějí nabízet ani poskytovat úplatky, provize nebo dary za účelem 
získání či udržení zakázek nebo nepatřičného ovlivnění obchodního rozhodnutí.  Externí 
pracovníci nesmějí v žádné zemi přímo ani nepřímo prostřednictvím zaměstnanců či jiných 
stran žádné osobě nabízet, slibovat nebo předávat peníze ani cokoliv cenného za účelem 
obdržení či udržení zakázek nebo získání jiné obchodní výhody.  
 
Zákon o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“) Spojených států amerických 
a protikorupční zákon Spojeného království („UKBA“) platí pro činnost všech zaměstnanců 

 
1 Pracovní prostředí společnosti HP je takové prostředí, ve kterém dočasní pracovníci vykonávají obchodní činnosti 
jménem společnosti HP osobně, telefonicky, v prostorech pro virtuální schůzky, e-mailem nebo prostřednictvím 
jiných internetových komunikačních kanálů, v prostorách společnosti HP, na událostech sponzorovaných 
společností HP nebo během cest jménem společnosti HP. 



   
 

 

společnosti HP i dceřiných společností, společných podniků, externích pracovníků, agentů 
a zástupců společnosti HP. 
 
FCPA a UKBA zakazují veškeré platby a dary státním úředníkům a zaměstnancům, politickým 
stranám, uchazečům o veřejnou či politickou funkci a členům královských rodin za účelem 
získání či udržení zakázek.  Patří k nim všechny subjekty, které jsou z více než 50 % vlastněné 
nebo řízené státem. UKBA zároveň zakazuje veškeré platby nebo dary obchodním subjektům 
za účelem získání či udržení zakázek. 
 
Korupce mimo jiné zahrnuje přijetí či hrazení: 

• jakékoli hodnotné položky poskytované za účelem získání nebo udržení zakázky; 
• jakékoli formy úplatku nebo provize 

 

Usnadňující platby 
 
Pokud externí pracovníci nejsou vystaveni nátlaku, nesmějí žádným státním úředníkům 
přímo ani nepřímo nabízet ani provádět usnadňující platby za výkon běžné činnosti státního 
orgánu. K nátlaku dochází, když se externí pracovník obává fyzické újmy či odnětí svobody 
v případě, že neposkytne usnadňující platbu, a když nelze postupovat jinak než vyhovět 
požadavku. Výjimku v případě nátlaku lze uplatnit pouze na jednorázovou platbu zpravidla 
nižší hodnoty. Opakované usnadňující platby či usnadňující platby vysoké hodnoty nejsou 
povoleny. Veškeré požadavky usnadňujících plateb a jejich uhrazení je nutné hlásit 
právnímu oddělení společnosti HP do 24 hodin od platby. 
 

Obchodní dary a zábava 
 
Externí pracovníci nesmějí poskytnout ani přijmout obchodní dary (dary, pohoštění, služby, 
zábavu a jakékoliv jiné cennosti), pokud by takové počínání působilo nevhodně nebo 
vyvolalo dojem nepřípustného vlivu. Toto omezení platí pro dary, které přijali nebo předali 
zástupci společnosti HP nebo její současní či potenciální zákazníci, prodejci, dodavatelé 
nebo jiní obchodní partneři či konkurenti. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na 
svého zaměstnavatele nebo odešlete zprávu na amenities@hp.com. 
 

Zákaz obchodování s lidmi 
 
Očekáváme, že dočasní pracovníci se budou ke všem chovat korektně, uctivě a s respektem. 
Společnost HP nedovoluje zaměstnávání dětí ani vězňů, nucenou práci nebo zaměstnávání obětí 
obchodu s lidmi. Dodavatelé dočasných pracovníků a dočasní pracovníci mají zakázáno podílet se 
na obchodu s lidmi, což mimo jiné zahrnuje nezákonnou přepravu lidí, pašování lidí, sexuální 
zneužívání a používání nucené nebo dětské práce v libovolné podobě. Společnost HP se zavázala 
bojovat s obchodem s lidmi, dětskou prací a nucenou prací na svých provozovnách. Pokud k této 
aktivitě dojde, může společnost HP v reakci na ni ukončit smlouvu a přijmout další opatření, která 
zajistí, že nevhodná aktivita nebude pokračovat. 
 
Společnost HP, její zaměstnanci, smluvní strany, subdodavatelé (včetně dodavatelů a jednatelů), 
dočasní pracovníci a další osoby vykonávající práci jménem společnosti HP mají zakázáno: 

• podílet se během období plnění smlouvy na „závažných podobách obchodu s lidmi“; 

mailto:amenities@hp.com


   
 

 

• zajišťovat během období plnění smlouvy komerční sexuální služby; 

• používat během období plnění smlouvy nucenou práci; 

• ničit, skrývat, zabavovat nebo jinak odepírat pracovníkům přístup k jejich dokladům 
totožnosti či imigračním dokumentům; 

• používat zavádějící či podvodné náborové postupy (např. nepředložení základních údajů) 
nebo při náboru zaměstnanců závažně zkreslovat klíčové pracovní podmínky včetně mzdy 
a benefitů, případně nebezpečné povahy dané práce; 

• účtovat zaměstnancům či uchazečům o práci náborové poplatky; 

• odmítnout poskytnutí určité zpáteční dopravy či uhradit náklady na zpáteční dopravu 
po skončení zaměstnání (je-li to relevantní); 

• poskytovat nebo zařizovat ubytování, které nesplňuje ubytovací a bezpečnostní 
normy hostitelské země, a případně neposkytnout pracovní smlouvu, dohodu 
o náboru či jiný pracovní dokument v písemné podobě v jazyce, kterému 
zaměstnanec rozumí, a to alespoň 5 dní před změnou působiště zaměstnance 

 
Každý dočasný pracovník, který se domnívá, že se stal obětí obchodu s lidmi, dětské práce či 
nucené práce, případně ví o podobných porušeních, musí podle zásad Open Door Policy 
společnosti HP oznámit tento incident svému nadřízenému, jinému vedoucímu, oddělení People 
Organization nebo kanceláři Ethics and Compliance Office. 

 

Poctivé zaměstnávání 
 
Informace, které dodavatelé dočasných pracovníků při náboru zaměstnanců poskytují 
potenciálním uchazečům s ohledem na nabízenou práci, musí být dostatečné, a uchazečům 
nesmí být účtovány uchazečské ani náborové poplatky. Dodavatelé dočasných pracovníků musí 
dodržovat platné zákony o mzdě a pracovní době a navíc: 

• musí zaměstnancům vyplácet pravidelnou mzdu, a to v intervalech nepřekračujících jeden 
měsíc2; 

• musí mzdy vyplácet v souladu s místními a národními platnými mzdovými směrnicemi 
a nesmí z nich nic strhávat v rámci disciplinárních opatření; 

• nesmí narušovat správu a přístup svých zaměstnanců k jejich dokladům totožnosti nebo 
pasům či právu kdykoli podat výpověď 

  
 

Svoboda sdružování 
 
Dodavatelé externích pracovníků musejí dodržovat právo zaměstnanců na vstup do odborových 
organizací a na kolektivní vyjednávání v souladu s místními právními předpisy a zavedenými 
postupy.  

 

Poplatky za zprostředkování 
 
Dočasní pracovníci nesmí uzavírat žádné komisionářské smlouvy a dohody o poplatcích, 
s výjimkou písemných smluv s důvěryhodnými komerčními distributory, obchodními 

 
2 Platí veškeré právní předpisy dané země a dohody pracovní rady 



   
 

 

zástupci, jednateli či konzultanty. Všechny tyto komisionářské smlouvy a dohody 
o poplatcích musí být předem schváleny oddělením globálních právních záležitostí 
společnosti HP. 
 

Střety zájmů 
 
Při práci pro společnost HP se externí pracovníci musejí vždy rozhodovat v nejlepším zájmu 
společnosti HP a v souladu se smlouvou se svým zaměstnavatelem. V souvislosti s jakýmikoliv 
transakcemi zahrnujícími společnost HP nesmějí externí pracovníci dosáhnout žádného 
osobního zisku či výhody kromě odměny od svého zaměstnavatele. 
Externí pracovníci nesmějí vykonávat: 

• žádnou činnost, jež by ve vztahu k jejich zaměstnavateli nebo společnosti HP 
představovala střet zájmů 

• žádnou činnost, již by ve vztahu k jejich zaměstnavateli nebo společnosti 
HP bylo možné vnímat jako potenciální střet zájmů 

 

Obchodní činnost s příbuznými či přáteli 
 
Během plnění svých úkolů pro společnost HP musejí externí pracovníci svého zaměstnavatele 
a společnost HP informovat o všech případech, v nichž by mohli vykonávat obchodní činnost 
se členy své rodiny, se svými přáteli nebo s jinými osobami, ke kterým mají blízký osobní vztah.  
Pokud má externí pracovník dotazy k okolnostem, za kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů, 
měl by se poradit se svým nadřízeným nebo s kontaktní osobou ze společnosti HP. 

 
Práce s třetími stranami 
 
Mezi třetí strany patří konkurenti, distribuční partneři, dodavatelé (jiní, než je zaměstnavatel 
dočasných pracovníků) společnosti HP a další její obchodní partneři a zákazníci. Pokud to uvádí 
nebo zahrnuje smlouva s jejich zaměstnavatelem, nesmí dočasní pracovníci během svého 
přidělení ve společnosti HP pracovat pro žádnou třetí stranu. Smlouva společnosti HP 
s dodavatelem musí uvádět pravidla platná pro vztah s jakoukoli třetí stranou (např. distribučními 
partnery, konkurenty a zákazníky neuvedenými ve smlouvě). 
 
Použití zdrojů společnosti HP 
 
Veškerý majetek, zdroje či vybavení společnosti HP, včetně firemních počítačů a informačních 
systémů, lze využít výhradně pro účely práce pro společnost HP a toto využití musí být 
v souladu se všemi zásadami a pokyny společnosti HP. Externí pracovníci nesmějí použít 
žádný zdroj společnosti HP v rozporu s právními předpisy a nesmějí jiným osobám včetně 
členů rodiny a přátel dovolit využití zdrojů společnosti HP. Externí pracovníci se musejí 
vyhnout jakémukoliv využití, jež by mohlo mít za následek ztrátu či poškození, včetně zanesení 
virů či porušení IT bezpečnosti společnosti HP. Krádež či neoprávněné držení majetku 
společnosti HP jsou zakázány. 
 
Zdroje společnosti HP nelze použít pro vytvoření, přenos, uložení, kopírování či zobrazování zpráv, 
obrázků nebo materiálů, jež jsou: 



   
 

 

• určeny pro osobní zisk 
• nemravné 
• řetězovými dopisy 

• výhružné, pornografické, sexuálně explicitní, obtěžující, ponižující nebo jinak urážlivé 

 
Společnost HP může v rozsahu, který jí povolují místní platné právní předpisy, přistupovat ke 
všem zdrojům společnosti HP, jež mohou používat externí pracovníci, a tyto zdroje 
kontrolovat, a to včetně počítačů, serverů a systémů, telefonů, hlasových schránek a e-
mailových systémů, pracovních stolů, skříněk, skříní, úložných prostor a vozidel společnosti 
HP a jiného zařízení patřícího společnosti HP. Společnost HP může z důvodu bezpečnosti, 
kontroly, zabezpečení a jiných obav kdykoliv a bez předchozího oznámení kontrolovat osoby 
a majetek v prostorách společnosti HP v rozsahu, který povolují místní platné právní předpisy. 

 
Externí pracovníci by neměli předpokládat, že v souvislosti se zprávami a záznamy, jež 
vytvoří, přenesou či uloží prostřednictvím systémů společnosti HP, bude zachováno jejich 
osobní soukromí. Společnost HP vlastní všechny pracovní e-maily, záznamy v hlasových 
schránkách a veškeré neosobní údaje jakéhokoliv druhu, jež jsou uloženy či přeneseny na 
zařízení společnosti HP. V rozsahu, který povolují místní platné právní předpisy, může 
společnost HP k těmto údajům kdykoliv přistupovat a kdykoliv je obnovit. 
 

Předcházení narušení systému 
 
Zabezpečení HP systémů proti neoprávněnému přístupu a zveřejnění je odpovědností 
každého z nás. Všichni musíme rozumět Zásadám, standardům a specifikacím společnosti 
HP pro zabezpečení údajů. Nikdy nikomu neposkytujte přístup k našim systémům nebo 
citlivým údajům, pokud tyto informace nemůžete poskytnout bezpečně při dodržení 
oficiálních procesů a postupů společnosti HP. Musíte se také ujistit, že příjemce: je tím, za 
koho se vydává, je oprávněn k přístupu a má opodstatněnou obchodní potřebu. 
 

Jak předcházet virům a narušením 
• Nikdy nikomu nesdělujte své heslo (hesla).  

• Zabezpečte své pracovní místo, když se vzdálíte.  

• Používejte pouze hardware a software dodaný nebo schválený společností HP.  

• Nikdy nestahujte ani nepoužívejte pirátský software nebo software z neschválených 
zdrojů.  

• Nikdy nepřistupujte k naší síti prostřednictvím neautorizovaných zařízení nebo 
aplikací.  

• Dávejte si pozor na phishingové podvody – neotvírejte podezřelé odkazy nebo přílohy 
v e-mailech.  

• Zabezpečte svou domácí kancelář a síť.  

• Nikdy nepoužívejte nedůvěryhodné jednotky USB – mohou obsahovat viry. 

• Nikdy nedovolte neoprávněným osobám používat vaše služební zařízení (včetně přátel 

a rodiny).  
 

 
 



   
 

 

Chraňte HP fyzická aktiva 
 
Je důležité, abyste se podíleli na ochraně majetku společnosti HP — včetně telefonů a počítačů — 
před krádeží, ztrátou, poškozením a plýtváním. Nikdy nepoužívejte prostředky společnosti HP 
k prosazování svých osobních zájmů ani nedovolte jiným osobám, například přátelům nebo rodině, 
prostředky společnosti HP používat. Kromě toho byste měli při odchodu ze společnosti HP 
dodržovat postupy společnosti HP pro opětovné použití, přemístění a vrácení veškerého 
pracovního vybavení. 
 

Chraňte HP elektronická aktiva 
 
Buďte zodpovědní při používání hardwaru, softwaru, hlasové schránky a e-mailu společnosti HP. 
Omezte osobní použití na minimum a nikdy nepoužívejte HP systémy k porušování zákona. 
 

Vyhýbat se: 
• Zasílání pracovních e-mailů obsahujících citlivé informace na osobní e-mailový účet 

• Diskuse o citlivých informacích na veřejných místech, jako jsou letadla, výtahy 
a restaurace 

• Půjčování nebo používání majetku společnosti HP k podnikání mimo společnost HP bez 
předchozího souhlasu 

• Používání osobních nebo neschválených cloudových služeb k ukládání údajů společnosti 
HP 

• Používání neschválených platforem pro zasílání rychlých zpráv pro důvěrnou obchodní 
komunikaci 

• Stahování nebo používání pirátského softwaru nebo softwaru z neschválených zdrojů 

 

Důvěrná informace 
 
Externí pracovníci se musejí seznámit s konkrétními podmínkami důvěrnosti, jež mezi sebou 
dohodli jejich zaměstnavatel a společnost HP, a musejí tyto podmínky dodržovat. Pokud 
nebyla uzavřena dohoda o ochraně důvěrných informací, externí pracovníci musejí 
předpokládat, že důvěrné jsou veškeré informace, jež obdrží během práce pro společnost HP. 
Mezi tyto informace patří rovněž informace třetích stran, jež společnost HP obdrží, například 
informace od dodavatelů, zákazníků nebo obchodních partnerů společnosti HP. Důvěrné 
informace lze použít pouze pro oprávněné pracovní účely a externí pracovníci je musejí 
chránit před zveřejněním třetím stranám se stejnou mírou péče jako důvěrné informace svého 
zaměstnavatele.  
 
Externí pracovníci musejí být srozuměni se zásadami společnosti HP, jež se týkají ochrany 
důvěrných informací a používání sociálních sítí včetně uživatelských fór, blogů, chatů 
a nástěnek, a musejí tyto zásady dodržovat. Externí pracovníci nesmějí na sociálních sítích 
nikdy diskutovat o duševním vlastnictví, obchodních tajemstvích a jiných důvěrných 
informacích společnosti HP. 
 
Důvěrné informace třetí strany 

• bývalí zaměstnavatelé: Externí pracovníci musejí dodržovat veškerá platná 
omezení zveřejnění či použití důvěrných informací svých současných i bývalých 

https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx
https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx


   
 

 

zaměstnavatelů.  Bez předchozího písemného souhlasu příslušných bývalých 
zaměstnavatelů se tyto důvěrné informace nesmějí v žádném hmotném nebo 
čitelném formátu přinášet do prostor společnosti HP. 

• konkurenti: Externí pracovníci nesmějí požadovat, přijímat, používat ani 
sdílet důvěrné informace konkurentů společnosti HP. 

• jiné třetí strany: Externí pracovníci nesmějí zveřejňovat důvěrné 
informace zákazníků, obchodních partnerů ani dodavatelů, a to ani 
neveřejné informace o stanovování cen. 
 

Externí pracovníci nikdy nesmějí nikoho navádět k porušení povinnosti mlčenlivosti. 

 
Záznamy 
 
Veškeré záznamy vytvořené během výkonu práce pro společnost HP musejí být úplné 
a přesné a musejí být uchovávány, chráněny a likvidovány v souladu se zásadami 
společnosti HP. Všechny skutečné platby uhrazené jménem společnosti HP je nutné řádně 
zaznamenat. Externí pracovníci nesmějí uzavřít žádnou postranní dohodu ani pro jakýkoliv 
účel zřídit neveřejný či nezaznamenaný fond společnosti HP. Záznamy zahrnují rovněž e-
mailové a jiné zprávy. Externí pracovníci by měli komunikovat profesionálním způsobem.  
 

Obchodování na šedém trhu 
 
Obchodování na šedém trhu je obchodování s produktem prostřednictvím distribučních 
kanálů, které nejsou oficiální, schválené nebo zamýšlené společností HP. Dočasní pracovníci 
musí být ostražití, aby zabránili situacím, které mohou vést k obchodování s produkty HP na 
šedém trhu. Dočasní pracovníci musí jakoukoli aktivitu vzbuzující podezření z obchodování 
na šedém trhu okamžitě oznámit svému zaměstnavateli a také kanceláři Ethics and 
Compliance Office společnosti HP. 
 

Dodržování předpisů o zahraničním obchodu 
 
Dočasní pracovníci musí chápat a dodržovat zásady a postupy společnosti HP týkající se 
celosvětového obchodu a musí zajistit, aby se produkty, služby a technologie 
společnosti HP nedovážely, nevyvážely a nepředávaly bez dodržení platných zákonů. 
 

Obchodování zasvěcených osob 
 
Externí pracovníci mohou mít občas přístup k podstatným neveřejným informacím, což jsou 
veřejnosti nepřístupné důvěrné informace, které se týkají obchodu, financí či strategií 
společnosti HP a které by případný investor mohl považovat za důležité při rozhodování, zda 
koupit, prodat nebo držet cenné papíry. Obchodování s akciemi nebo vyvolání obchodu 
s akciemi na základě podstatných neveřejných informací představuje porušení právních 
předpisů Spojených států amerických o cenných papírech a v závislosti na okolnostech také 
právních předpisů jiných zemí, a to bez ohledu na obchodovanou hodnotu nebo místo, v němž 
se obchodník nachází. Na každého, kdo poruší tyto právní předpisy, se mohou vztahovat 
přísné občanskoprávní nebo trestní sankce. 
 



   
 

 

Práce v jiných zemích 
 
Když externí pracovník vykonává práci pro společnost HP mimo zemi svého bydliště, musí 
dodržovat právní předpisy v oblasti přistěhovalectví a získat řádná povolení (včetně 
pracovního povolení a víza) v každé zemi, ve které pracuje nebo obchoduje. 
 

Diskuze v tisku či médiích 
 
Externí pracovníci nejsou oprávněni hovořit v médiích jménem společnosti HP. Veškerá 
sdělení investorům, analytikům a médiím týkající se obchodní činnosti společnosti HP musí 
nejprve schválit oddělení HP pro vztahy s investory, oddělení pro firemní sdělení nebo 
příslušní odborníci společnosti HP na komunikaci. Pokud se na vás obrátí pracovník médií, 
odkažte ho přímo na oddělení HP pro firemní vztahy s médii na adrese 
mediarelations@hp.com. 
 
Ochrana údajů 
 
Když externí pracovníci vykonávají práci pro společnost HP nebo když využívají online a offline 
systémy, postupy, výrobky a služby, jež zahrnují použití, uložení či přenos jakýchkoliv osobních 
údajů zákazníků, obchodních partnerů či zaměstnanců společnosti HP nebo jiných fyzických osob, 
musejí dodržovat normy a ustanovení uvedené v zásadách ochrany osobních údajů společnosti 
HP a rovněž veškeré externí kodexy chování a normy, jež společnost HP vyžaduje. Osobními údaji 
se rozumí veškeré informace o identifikované osobě nebo informace, jež lze přímo či nepřímo 
použít k identifikaci určité osoby. 
 

Zákaz nabízení 
 
Externí pracovníci nesmějí využívat zaměstnance společnosti HP v jejich pracovní době pro 
jakékoliv účely, jež nesouvisejí s jejich prací pro společnost HP. Externí pracovníci nesmějí 
v pracovních prostorách společnosti HP distribuovat texty nebo jiné materiály ani nabízet 
či rozdávat materiály pro jakýkoliv účel, jenž nesouvisí s jejich prací pro společnost HP, a to 
ani pro charitativní účely. 
 

Spolupráce při vyšetřováních a auditech 
 
Dočasní pracovníci musí plně a poctivě spolupracovat při všech interních šetřeních 
a auditech společnosti HP a předložit veškeré platné dokumenty. Dočasní pracovníci nesmí 
ničit nebo pozměňovat jakékoli záznamy a nesmí o interním šetření mluvit s jinou osobou 
uvnitř nebo mimo společnost HP, pokud to nemají povoleno interními vyšetřovateli nebo 
pokud to nevyžadují zákony dané země při komunikaci se státními úřady. 
 

Dodatečná ustanovení 
 
Tento kodex chování externího pracovníka je nutné přečíst a dodržovat ve spojení s platným 
kodexem chování a případnými zásadami zaměstnavatele externího pracovníka. Výše 
uvedený výčet požadavků není vyčerpávající. Zakazuje se veškeré jednání, které by mohlo 
zpochybnit závazek společnosti HP dodržovat předpisy a nejvyšší standardy obchodní etiky. 
V případě dotazů týkajících se tohoto kodexu chování externího pracovníka by se externí 

mailto:mediarelations@hp.com


   
 

 

pracovníci měli obrátit na svého zaměstnavatele, člena vedení společnosti HP nebo na 
oddělení společnosti HP pro etiku a dodržování předpisů. 
 

Hlášení porušení 
 
Dočasní pracovníci jsou povinni okamžitě oznámit jakékoli podezření z porušení předpisů, 
ať se jedná o zaměstnance, klienty, smluvní strany, partnery a dodavatele společnosti HP.  
 
Dočasní pracovníci musí vše oznamovat svému zaměstnavateli a členovi vedení 
společnosti HP, případně kanceláři Ethics and Compliance Office společnosti HP. 
Společnost HP netoleruje odvetná opatření vůči komukoli, kdo upozorní na problém. 
 
Oddělení společnosti HP pro etiku a dodržování předpisů lze kontaktovat: 

• Telefon: Zavolejte na tuzemskou telefonní linku a nahlaste potíže z jakéhokoli místa na 
světě.  Seznam příslušných telefonních čísel je k dispozici zde.   Telefonní linka je 
dostupná 24 hodin denně a přijímá i anonymní hlášení. 

• Webový formulář: Nahlaste potíže pomocí nástroje pro odeslání webového 
formuláře.  Tato metoda podporuje anonymní zprávy. 

• poštou na adrese:  
HP Inc. 
Ethics and Compliance Office 
Mailstop 1560 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1112 
United States 
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