
TOTAL S.A.
Sídlo společnosti:
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – Francja
Tel.: + 33(0)1.47.44.45.46
Základní kapitál: €5 963 168 812,50
542 051 180 RCS Nanterre

Těšíme se na Vás na:
www.total.com
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Total je celosvětově jedna z největších olejářských společností působící ve více než 130 zemích.  
Skupina patří i mezi nejvýznamnější firmy v chemickém průmyslu. Se 100 000 zaměstnanci působí 
ve všech oblastech průmyslového odvětví – objevování nových nalezišť,  zpracování ropy a zemního 
plynu, těžba, marketing a nové energie. Total se snaží pomoci pokrýt celosvětové potřeby energie, 
a to jak dnes, tak i v budoucnu.
 www.total.com

Vydání únor 2015

KODEX CHOVÁNÍ
RESPEKT - ZODPOVĚDNOST- PŘÍKLADNÉ VEDENÍ



Působíme ve více než 130 zemích v nejrůznějších prostředích a náš 
dlouhodobý růst a životaschopnost jsou založeny na společných 
hodnotách, které jsou určující pro veškeré naše aktivity:

Respekt, zodpovědnost, příkladné vedení. 
Kodex chování popisuje způsoby, kterými tyto hodnoty uplatňujeme v 
každodenní praxi. Vysvětluje naše závazky a očekávání vůči zúčastněným 
osobám, poskytuje vodítka zaměstnancům a všem našim spolupracovníkům.

PRO ÚSPĚCH NAŠÍ ZODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI JSOU KLÍČOVÉ TYTO 
TŘI HLAVNÍ OBCHODNÍ ZÁSADY:

 Závazek nejvyšší úrovně bezpečnosti našich provozů, stejně tak ochrana 
zdraví a životního prostředí.

 Dodržování nejvyšších morálních standardů, zejména potírání korupce, 
podvodného jednání a praktik nekalé konkurence.

 Respekt vůči mezinárodně přijímaným standardům v oblasti ochrany 
lidských práv.

Za prosazování takových hodnot a zajištění dodržování těchto obchodních 
zásad je zodpovědné vedení každé obchodní jednotky.

V případě jakýchkoliv nejasností v oblasti Kodexu chování, zejména při přijímá-
ní citlivých rozhodnutí, se můžete s důvěrou obrátit na Etickou komisi Skupiny.

Výkonný výbor i já jsme přesvědčeni, že každý z nás bude svou práci vykonávat 
v souladu s Kodexem chování. Společnou prací dosáhneme trvale udržitel-
ného růstu, staneme se příkladem pro všechny naše partnery a posílíme náš 
závazek pro lepší energii.

Patrick Pouyanné
Předseda a Generální ředitel
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CO JE    
KODEX CHOVÁNÍ?

KODEX CHOVÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÍ 
UŽIVATELÉ

uuu   Nastavuje principy chování 
celé Skupiny.

uuu   Vy ž a d u j e  d o d r ž o v á n í 
obchodních zásad firmy Total 
po všech jejích spolupracovní-
cích.

uuu   Definuje naše očekávání 
od zaměstnanců při jejich 
každodenním rozhodování ve 
vztazích s okolím.

uuuVysvětluje hlavní úlohy Etické 
komise.

uuu   Poskytuje poradenství v pří-
padě otázek nebo problémů.

uuu   Uvádí odkazy na další  
zdroje.

Kodex chování je obecný referenční dokument 
pro všechny naše manažery a zaměstnance 
na celém světě,  a le  i  pro naše smluvní 
spolupracovníky:  zákazníky, dodavatele, smluvní 
partnery, hostitelské země, místní společenství, 
obchodní partnery a další spolupracovníky.

MANAŽEŘI NESOU ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOST
uuu   Očekává se od nich zodpo-

vědnost za dodržování Kodexu 
chování jejich podřízenými a za 
správné pochopení zaměst-
nanců jeho obsahu.

uuu   Nesou zodpovědnost za 
vytvoření otevřené atmosféry, 
která umožní zaměstnancům 

diskutovat o jakékoliv proble-
matice.

uuu   Musí zajistit zavedení a 
dodržování našich obchodních 
zásad.

uuu   Při dodržování našich hod-
not musí jít vždy příkladem.

Všichni zaměstnanci musí našim obchodním zásadám v Kodexu 
chování rozumět a dodržovat je.

Od dodavatelů, smluvních a obchodních partnerů očekáváme 
dodržování stejných standardů, zejména pak od jejich zaměst-
nanců.
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Jako zodpovědná výrobní společnost 
se zavazujeme používat naše zdroje 
energie a výrobky efektivně a vhodným 
způsobem.

Zohledňujeme nejen potřeby součas-
ných zákazníků, ale máme na paměti i 
zájmy budoucích generací. Provádíme 
aktivní politiku zacházení se životním 
prostředím, která je nedílnou součástí 
naší strategie trvale udržitelného roz-
voje, o čemž poskytujeme pravdivé a 
transparentní zpravodajství.

V případě rozporu mezi Kodexem cho-
vání a místní legislativou se snažíme 
postupovat podle vyššího principu.

Zapojujeme se do činnosti mezinárod-
ních, vládních a nevládních organizací 
v záležitostech, které se týkají našeho 
podnikání, a reagujeme na jejich pod-
něty.

Tyto obchodní zásady jsou pro nás 
opěrným bodem a jdou ruku v ruce s 
našimi obchodními úspěchy při trvale 
udržitelném růstu a zvýhodňují akci-
onáře, zákazníky a zaměstnance a v 
neposlední řadě přispívají k ekonomic-
kému a sociálnímu růstu v zemích, kde 
podnikáme.

NAŠE OBCHODNÍ    
ZÁSADY

V rámci našeho podnikání zodpovídá za obecné dodržování  
a respektování Kodexu chování Etická komise Skupiny.

Všeobecná deklarace 
lidských práv

Základní  úmluvy 
Mezinárodní  
organizace práce 

Hlavní zásady o souladu 
podnikání s ochranou 
lidských práv jak je schválila 
Rada pro lidská práva OSN 
v roce 2011

Dobrovolné zásady 
bezpečnosti a 
lidských práv

Směrnice OECD  
pro nadnárodní 
společnosti

Global Compact 
OSN

Dodržujeme veškeré platné národní a mezinárodní 
zákony a předpisy

3 HLAVNÍ ZÁSADY V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY A PRAVIDLY 
SKUPINY MŮŽE KAŽDÉ PORUŠENÍ TĚCHTO OB-
CHODNÍCH ZÁSAD VÉST K VNITŘNÍM A/NEBO 
PRÁVNÍM POSTIHŮM.

uuuTotal se snaží dosahovat nejvyšší možné úrovně standardů bezpečnosti, 
ochrany zdraví a životního prostředí všude kde podniká.

uuu   Total aplikuje přísný Compliance Program (Program shody) založený 
na principu “nulové tolerance” nastavený tak, aby předcházel a odhaloval 
porušování platných zákonů na ochranu hospodářské soutěže, podvody  
a protikorupční zákony na celém světě.

uuu   Total se zavázal při své činnosti dodržovat mezinárodně uznávané stan-
dardy na ochranu lidských práv.

TOTAL SE ŘÍDÍ TĚMITO 
PRINCIPY:  
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NAŠI ZAMĚSTNANCI
Zvláštní pozornost věnujeme pracovním podmínkám 

našich zaměstnanců s přihlédnutím k osobním 
potřebám každého z nich

Máme v naše manažery a zaměstnance 
velkou důvěru, pokud se týká loajality, 
motivace, kompetencí a smyslu pro 
odpovědnost.

Pevně věříme, že náš růst je závislý na 
vzájemné důvěře a respektu mezi spo-
lečností, zaměstnanci a mezi pracovníky 
navzájem.

Všichni zaměstnanci musí ctít naše 
hodnoty a uvádět je do praxe tak, jak 
požaduje postoj firmy Total k základům 
lidského chování: naslouchání, vzájem-
ná podpora, zastupitelnost a odvaha.

Zaměstnanci si musejí být jisti, že své 
každodenní aktivity provádějí v souladu 
s Kodexem chování.

ZÁVAZKY  
SKUPINY 

1.  Všichni zaměstnanci jsou 
každoročně hodnoceni, jsou jim 
nastavovány a hodnoceny cíle, 
výkony a dodržování Kodexu 
chování, je s nimi probírán kariérní 
postup a pomoc prostřednictvím 
vhodného způsobu školení.

2. Zvláštní pozornost věnujeme 
pracovnímu prostředí našich 
zaměstnanců s přihlédnutím k 
osobním potřebám každého z nich, 
potírání jakékoliv formy diskrimina-
ce a podpoře svobody sdružování 
a kolektivního vyjednávání, stejně 
tak i bezpečnosti a ochraně jejich 
zdraví. Netolerujeme žádnou formu 
obtěžování.

3.Přibíráme naše zaměstnance 
do rozhodovacích procesů iniciací 
a usnadňováním distribuce rele-
vantních informací, konzultacemi a 
účastí na dialogu.

4. Respektujeme soukromé živo-
ty a přísně chráníme osobní údaje 
našich zaměstnanců a spolupra-
covníků.

5.  Zaměstnance př i j ímáme 
výhradně na základě našich potřeb 
a konkrétních schopností každého 
uchazeče o práci.

6. Diverzita je rozhodujícím fakto-
rem naší konkurenceschopnosti, 
atraktivity a schopnosti inovace a 
adaptace.
Rozvíjíme profesní schopnosti 
našich zaměstnanců a jejich kari-
éry bez jakékoliv diskriminace 
založené na původu, pohlaví, 
věku, postižení, sexuální orientaci, 
genderové identitě nebo přísluš-
nosti k politické, náboženské nebo 
odborové organizaci nebo menši-
nové skupině.
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OČEKÁVÁNÍ  
KONCERNU 

1. LIDSKÁ PRÁVA  
Základem v oblasti dodržování lidských práv je osobní účast 
a neustálá opatrnost každého zaměstnance.
Příručka Lidská práva společnosti Total poskytuje podrobné 
informace o našich závazcích a očekáváních.

2. STANDARDY BEZPEČNOSTI, OCHRANY 
ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    
Zaměstnanci si musí být při každodenní práci vědomi své 
osobní odpovědnosti, věnovat dostatečnou pozornost prevenci 
nehod, poškození zdraví a životního prostředí a neblahým 
vlivům na místní komunity. Od zaměstnanců se očekává 
znalost a porozumění vnitřním standardům, ale i dopadům 
našeho podnikání, v neposlední řadě i zkvalitnění řízení rizik.

3. ODMÍTNUTÍ KORUPCE, ÚPLATKŮ, PODVODŮ A 
NEKALÝCH PRAKTIK
Skupina má k těmto záležitostem nekompromisní přístup a 
dodržuje nejvyšší standardy morální zásadovosti. Zaměstnanci 
jsou povinni budovat zdravé vztahy se všemi zainteresovanými 
osobami a předcházet, vyhledávat a označovat situace, které 
by mohly překročit mantinely. Příručka Integrita v obchodních 
vztazích firmy Total obsahuje doporučení, jak dodržovat platná 
pravidla a od zaměstnanců očekáváme spolupráci s právními 
odděleními a compliance týmy.

4. ÚMLUVA O STŘETU ZÁJMŮ
Od zaměstnanců očekáváme odhalování střetu zájmů. Ozna-
čování a podávání zpráv o zjištěných nebo hrozících střetech 
zájmů umožňuje řízení rizik.
Zaměstnanci mohou minimalizovat hrozící střety zájmů:
- vyvarováním se jakýchkoliv obchodních vztahů s účastníky 
soutěží, dodavateli a zákazníky bez předchozího písemného 
svolení svého nadřízeného 
- v případě plného pracovního úvazku u firmy Total neprová-
děním žádných dalších pracovních aktivit bez předchozího 
písemného svolení svého nadřízeného.
Další rady naleznete v příručce Integrita v obchodních vztazích 
firmy Total.

5. RESPEKT K DŮVĚRNÝM INFORMACÍM, MO-
RÁLNÍMU A PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ
Zaměstnanci nesmějí prozradit důvěrné informace, a to ústně, 
písemně ani elektronicky.
Dále jsou povinni dodržovat pravidla zacházení s průmyslovým 
a morálním vlastnictvím. To platí i v případě, že zaměstnanec 
už u firmy Total nepracuje.

6. ZABRÁNĚNÍ ZNEUŽITÍ DŮVĚRNÝCH INTER-
NÍCH INFORMACÍ
Insider trading je přestupek proti pravidlům obchodování, kdy 
dojde k obchodu firemních akcií nebo jiných aktiv na základě 
použití zasvěcených informací, které dosud nejsou veřejné.
V případě pochybností se od zaměstnanců očekává konzul-
tace s právním oddělením.

7. POUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A KOMU-
NIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Výpočetní technika a komunikační prostředky jsou určeny 
pro pracovní použití. Opodstatněné osobní použití může být 
tolerováno v rámci platné legislativy a vnitřních pravidel.

8. ÚČAST NA POLITICKÝCH AKTIVITÁCH
Uznáváme práva zaměstnanců na účast na osobních politic-
kých aktivitách. V tomto případě od zaměstnanců očekáváme:
- jasné deklarování skutečnosti, že nezastupují firmu Total
- oznámení nadřízenému o možném riziku vzniku střetu zájmů.

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:  
Dodržování lidských práv je pro nás klíčovým požadavkem, i když často ve 
velice složitém prostředí. Určili jsme tři oblasti, které jsou pro naši činnost 
podstatné:

Lidská práva na pracovišti: nejen na našich pracovištích se problematika 
lidských práv zabývá zaměstnaností a pracovními podmínkami, zajímají 
nás i podmínky zaměstnanců našich smluvních partnerů (například 
odmítnutí diskriminace a obtěžování, dosažení minimální mzdy, svoboda 
shromažďování apod.).

Lidská práva a místní komunity:  z důvodů dopadu 
našeho podnikání je třeba věnovat zvláštní pozornost 
právům a zájmům místních komunit v zemích působnosti 
(například ochraně životního prostředí, vlastnickým a 
dalším právům).

Lidská práva a bezpečnost: přiměřené použití síly, 
hodnocení rizik a jednání s veřejnými a soukromými 
subjekty v kontextu bezpečnosti našich zaměstnanců 
a provozů naší firmě zajistí lepší začlenění do místního 
prostředí. 

Příručka Lidská práva firmy Total uvádí konkrétní 
příklady otázek lidských práv. V případě potřeby 
neváhejte oslovit  s žádostí o pomoc svého 
nadřízeného, právní oddělení nebo Etickou komisi.
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DALŠÍ  
ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Kodex chování vysvětluje naše závazky a očekávání 
od ostatních zúčastněných osob, které jsou pro náš 

dlouhodobý úspěch klíčové

ZÁKAZNÍCI Total poskytuje zákazníkům kvalitní výrobky a služby a vždy usiluje o nabídku dob-
rého výkonu za konkurenceschopné ceny.

Potřebám našich zákazníků věnujeme značnou pozornost. Neustále sledujeme, 
hodnotíme a vylepšujeme naše výrobky, služby, technologie a výrobní postupy, 
abychom poskytovali kvalitu, bezpečnost, energetickou účinnost a inovace v každé 
fázi vývoje, výroby i distribuce.

DODAVATELÉ  
A SMLUVNÍ PARTNEŘI

Politika firmy Total týkající se dodavatelů a smluvních partnerů je založena na respek-
tu k zájmům každé ze stran a na jasně a spravedlivě dohodnutých smluvních pod-
mínkách. Je založena na třech pilířích: dialog, profesionalita a respekt k závazkům.

OD NAŠICH DODAVATELŮ OČEKÁVÁME:
uuu Dodržování zásad odpovídajících 

našemu Kodexu chování, které jsou 
upřesněny v Základních principech 
nákupu a mohou být podrobeny kontrole.

uuu Ujištění, že jejich vlastní subdodava-
telé a smluvní partneři dodržují pravidla 
srovnatelná s našimi.

uuu Věnování zvláštní pozornosti jejich 
standardům v oblasti lidských práv a 
postupů, včetně pracovních podmínek 
jejich zaměstnanců.

Od dodavatelů 
očekáváte dodržování 
stejných principů, jaké 

jsou závazné i pro vás.
Jaké standardy 

morálních zásad má 
firma Total?

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:  
Naše morální závazky požadují po každém z nás hrát aktivní roli ve snaze 
jít příkladem v otázkách morálky. Dosahovat cílů v otázkách morálky naší 
společnosti a našich vztahů v rámci podnikání znamená bojovat proti jakékoliv 
formě korupce, podvodu, střetu zájmů a dodržovat odpovídající zákony a 
vlastní závazky. Tato očekávání jsou uvedena v Základních principech 
nákupu. Více se o našich zásadách dozvíte z příručky Integrita v obchodních 
vztazích firmy Total, ve které jsou uvedeny i konkrétní příklady a doporučení.

Chcete být vnímáni  
jako zodpovědná 

společnost.
Co děláte pro zlepšení 

vašich výrobků a služeb 
z hlediska ochrany 

životního prostředí?

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:  
Náš závazek trvale udržitelného růstu je podmínkou našeho společenského 
oprávnění dlouhodobě úspěšně podnikat. V posledních letech jsme vyvíjeli 
energeticky úsporná řešení, která snižují vliv na životní prostředí a použité 
prostředky, ale nabízejí srovnatelnou nebo vyšší kvalitu a výkon než 
konkurenční výrobky a služby. Například v roce 2009 jsme spustili program 
značení Total Ecosolutions: je zaměřený na vývoj řešení, která našim 
zákazníkům pomohou snížit energetickou náročnost a dopad na životní 
prostředí při jejich činnostech. Více se dozvíte na našich webových stránkách: 
www.total.com/en/society-environment/environment/eco-efficientsolutions
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ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:
Naší činnost mohou provázet nejrůznější očekávání místních komunit 
z hlediska zaměstnanosti, místního rozvoje a podobně. Total používá 
směrnici sociálního chování, která uvádí seznam hlavních postupů 
týkajících se všech našich činností, například pravidelná setkání se 
zainteresovanými osobami, přátelské vztahy s místními komunitami a 
představení plánu socializace a systému řízení.

Místní pracovníci jsou na jednání v těchto otázkách s místními komunitami 
a na zavádění projektů, ze kterých těží jak naše podnikání, tak i komunita, 
náležitě vyškoleni. Jako podporu našich týmů v terénu poskytujeme celou 
řadu nástrojů jako je postup pro vedení dialogu se zainteresovanými 
osobami nebo mechanismy pro nápravu škod. Zavedli jsme systém řízení 
vztahů s dodavateli, nástroj pro řízení dodavatelských vztahů, který nám 
pomáhá pochopit pohledy a pocity externích dodavatelů prostřednictvím 
diskuze s místními komunitami a vytvořit vhodný plán pro naplnění jejich 
očekávání.

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:
Ochrana našich zaměstnanců a provozů je jednou z našich nejvyšších priorit. Za 
řízení bezpečnostních rizik nesou odpovědnost veřejní a soukromí poskytovatelé 
bezpečnostních služeb. Dále zajišťují dodržování práv souvisejících komunit.

To je důvod, proč přijímáme veškerá nutná opatření k zajištění Dobrovolných 
Zásad Bezpečnosti a ochrany Lidských Práv (VPSHR). VPSHR zajišťuje dialog 
mezi vládními, nevládními a obchodními organizacemi a poskytuje doporučení pro 
těžební průmysl v oblasti dodržování lidských práv při využívání služeb veřejných 
nebo soukromých bezpečnostních subjektů.

Začlenili jsme VPSHR do naší bezpečnostní politiky a označili pět prioritních 
oblastí:
-  založení formálních vztahů mezi dceřinými společnostmi a státními orgány pro 

zajištění ochrany podle našich zásad
- k dopravě zařízení by mělo docházet pouze výjimečně a pod přísným dohledem 
- důkladné prověření bezpečnostních agentur
- zvláštní školící programy
- zpravodajství o mimořádných událostech

V březnu 2012 jsme znovu stvrdili náš zájem být řádným účastníkem této iniciativy.

Co konkrétně děláte 
pro vyvolání dialogu?

Total uznává 
Dobrovolné 

Zásady 
Bezpečnosti a 

ochrany Lidských 
Práv.

Co to znamená?

MÍSTNÍ  
KOMUNITY

Total provádí činnosti, které mají vliv na 
společnost a životní prostředí na místní 
úrovni a pravidelně je s  vedením míst-
ních komunit konzultuje.

Prostřednictví naší činnosti se podílíme 
na sociálním a ekonomickém růstu 
zemí, ve kterých působíme.

Zvlášť pečlivě dbáme na vytváření 
nejrůznějších příležitostí pro místní 
komunity.

Respektujeme práva komunit určo-
váním, předcházením a zmírňováním 
dopadů zejména na jejich prostředí a 
způsob života a tam, kde je to vhodné, 
poskytnutím náhrad. Snažíme se vyvo-
lat dialog a zavést dlouhodobé vztahy 
s komunitami již v prvních fázích půso-
bení.

Vytváříme a zavádíme efektivní místní 
mechanismus nápravy a náhrad škod 
zejména vůči zranitelným skupinám 
včetně domorodých obyvatel.
 

HOSTITELSKÉ  
ZEMĚ

Principy ochrany obchodních a lidských 
práv byly schváleny Radou pro lidská 
práva OSN v roce 2011 a uznány jako 
závazné pro ochranu a naplňování lid-
ských práv.

Při našem podnikání respektujeme 
životní prostředí a kulturu hostitelských 
zemí.

Total respektuje suverenitu hostitelských 
zemí a zdržuje se intervencí nebo pod-
něcování politických procesů. Vyhrazu-
jeme si právo vyjádřit, v případě potřeby, 
naše stanovisko vůči vládě, zaměstnan-
cům a akcionářům, přičemž věříme v 
důležitost ochrany lidských práv.
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ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL: 
Před každou investicí, zvlášť do náročného prostředí, se ujistíme, že 
jsme schopni dodržovat platnou legislativu a předpisy, a že je možné 
podnik provozovat na základě zásad Kodexu chování.
Abychom našim zaměstnancům pomohli dodržovat naše standardy, 
provádíme školení a vydáváme související dokumenty, jako je třeba 
příručka Lidská práva nebo Integrita v obchodních vztazích. Abychom 
zaručili dodržování Kodexu chování při našem podnikání, kontroluje 
dodržování etických zásad nezávislá třetí strana. Účastníme se 
také mezinárodních aktivit, například Iniciativy za transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI) a Dobrovolných zásad bezpečnosti a 
ochrany lidských práv.

Projekty firmy Total mohou 
být vystaveny rizikům z 

hlediska lidských práv nebo 
morální zásadovosti. Jak 

zajistíte dodržování principů 
uvedených v Kodexu 

chování?

OBCHODNÍ  
PARTNEŘI

Při řízení společného podniku se vždy řídíme zásadami Kodexu chování.  

V případech, kdy společný podnik nekontrolujeme, se vždy snažíme působit na 
jeho vedení tak, aby se řídilo podobnými principy.

AKCIONÁŘI Snažíme se získat a udržet důvěru akcionářů hlavně tím, že provádíme ziskové a 
trvale udržitelné investice.

Dodržujeme platné předpisy v burzovním obchodním styku a o naší finanční situaci 
informujeme vždy přesně.

Všem akcionářům pravidelně poskytujeme úplné a transparentní informace.
S akcionáři jsme v neustálém styku díky konstruktivnímu dialogu, který s nimi 
vedeme prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů. Věnujeme pozornost 
veškerým jejich očekáváním, zájmům a otázkám.

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL:
Firma Total upřednostňuje při výběru výrobních a obchodních partnerů 
subjekty, které si zakládají na podobných principech, zejména v oblasti 
bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a kvality výrobků a služeb. 
Snažíme se být plně obeznámeni o způsobech a postupech, které společný 
podnik používá, a nemít o vedení společného podniku žádné pochyby. 
Také se snažíme působit na naše partnery ve společných podnicích tak, 
aby převzali naše řídící postupy a zásady nebo se naší politice, především 
v oblasti bezpečnosti, alespoň co nejvíce přiblížili.

Provozujeme společný 
podnik s firmou Total jako 

partnerem. Jaká jsou 
vaše očekávání v oblasti 

bezpečnosti?
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ETICKÁ
KOMISE SKUPINY

Etická komise Skupiny je nejvyšším orgánem 
dohlížejícím na dodržování Kodexu chování

Etická komise může při plnění svých 
povinností požadovat pomoc od 
jakékoliv části Skupiny a zvlášť těsně 
spolupracuje s právním oddělením 
Skupiny.

Komise má právo navštívit jakékoliv 
zařízení Skupiny nebo dceřinou 
společnost. Její činnost hodnotí třetí 
strana a kontroluje úspěšnost zavádění 
našich obchodních principů. 

Předseda Etické komise Skupiny při 
své další činnosti vychází ze závěrů 
těchto kontrol.

Předseda Etické komise Skupiny 
podává pravidelné zpravodajství o 
činnosti výkonnému výboru a Etické 
komisi správní rady.

SLOŽENÍ 
A FUNKCE ČLENŮ 

KOMISE

Etickou komisi tvoří předseda jmenovaný generálním ředitelem a 
členové, zastupující hlavní aktivity společnosti. Členy komise jmenuje 
výkonný výbor na základě doporučení předsedy Etické komise. 

Členové jsou zaměstnanci Skupiny, kteří mají bohaté zkušenosti 
s nejrůznějšími oblastmi podnikání a jsou zárukou nezbytné 
nezávislosti a volnosti v rozhodování. 

Předseda Etického komise Skupiny je přímo podřízený generálnímu 
řediteli.

ROZSAH  
ČINNOSTÍ

ETICKÁ KOMISE SKUPINY
uuu Je garantem diskuze nad zásadami 

Kodexu chování a navrhuje vhodné 
změny.

uuu   Naslouchá, podporuje a vede 
zaměstnance a další zúčastněné 
osoby.

uuu   Vydává doporučení pro vedení ve 
všech etických otázkách a upozorňuje 
na rizika, která mohou z etického 
pohledu při činnostech vznikat.

uuu   V případě potřeby může prověřovat 
komunikaci zejména z hlediska etiky 
Skupiny, zvlášť s mezinárodními, 
vládními a nevládními organizacemi.

uuu   Na požádání spolupracuje na 
přípravě zvláštních místních postupů a 
strategií.

uuu   Radí  ško l íc ím oddělením př i 
začleňování principů Kodexu chování 
do školících programů, zejména 
těch, které jsou určeny pro nové 
zaměstnance a členy vedení.
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PROHLÁŠENÍ

Za dodržování Kodexu chování neseme 
zodpovědnost všichni. Uvědomujeme 
si, že každý někdy potřebuje pomoc a 
ujištění o správném postupu v souladu 
s Kodexem chování.

Potřebujete-li pomoci s rozhodováním v 
souladu se zásadami Kodexu chování, 
je vždy nejlepší oslovit svého přímého 
nadřízeného. Také můžete o pomoc 
požádat personální oddělení nebo jiné 
řídící pracovníky.

Všichni členové Etické komise jsou 
vázáni mlčenlivostí a povinností chrá-
nit osobní údaje. Nebudeme tolerovat 
opatření proti zaměstnancům, kteří v 
dobré víře podávají podněty k řešení. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně 
zásad Kodexu chování může Etickou 
komisi oslovit kterákoliv zúčastněná 
osoba.

Podporujeme otevřenost, která umožňuje podávat 
podněty týkající se dodržování zásad Kodexu chování,  

a zaručujeme podporu vedení

ODPOVĚĎ FIRMY TOTAL: 
Nejdříve můžete otázku na dodržování našich hodnot položit sami sobě.
- Je krok nebo rozhodnutí legální?
- Nejsou do procesu rozhodování zahrnuty osobní zájmy?
- Hrozí negativní důsledky pro zúčastněné osoby?
- Jaké by bylo přečíst si o tomto kroku v novinách?
- Jak budete tento krok hodnotit za pět let?

Můžete si také přečíst naše příručky a další materiály 
(viz. část “Dozvědět se více”).

Jak mohu 
posoudit, jedná-li 

se o etickou 
problematiku?

Vždy můžete požádat o pomoc Etickou komisi:

ethics@total.com
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DOZVĚDĚT 
SE VÍCE

— 
ZDROJE TOTALU  

Etická politika firmy Total je pro zaměstnance 
zveřejněna na intranetových stránkách Skupiny  

a na webových stránkách 
www.total.com

LIDSKÁ PRÁVA
PRŮVODCE

Průvodce pomáhá při porozumění a zavádění 
politiky dodržování lidských práv firmy Total. 
Doplňuje Kodex chování a další zdroje firmy Total 
v jejím snažení.

INTEGRITA  
V OBCHODNÍCH  

VZTAZÍCH

Průvodce vysvětluje standardy poctivého 
obchodování Skupiny, které jsou rozděleny do 
pěti klíčových oblastí: boj proti korupci, odmítnutí 
podvodných praktik, deklarace o konfliktu zájmů, 
dodržování zákonů obchodní soutěže a plnění 
závazků.

CHARTY

Sociální politika (interní 
dokument)

Základní principy nákupu

Jednací řád Správní rady

Politika a program  
dodržování pravidel (interní 

dokument)

Zlatá pravidla 
bezpečnosti 

Finanční etický kodex

Charta etického lobbinguCharta bezpečnosti, 
ochrany zdraví, životního 

prostředí a kvality 

Charta používání výpočetní 
techniky a komunikačních 

prostředků

Charta o domorodém 
obyvatelstvu

Charta bezpečnosti

Charta řízení rizik, vnitřní 
kontroly a auditu 

HLAVNÍ STRATEGIE, SMĚRNICE  
A PRAVIDLA

V lednu 2015, Total posílil svůj závazek jako odpovědný zaměstnavatel podpisem globální dohody s 
IndustriALL Global Union. Tato globální platforma zastupuje 50 milionů  pracovníků ve 140 zemích.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

PODPIS GLOBÁLNÍ DOHODY S INDUSTRIALL  
GLOBAL UNION
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Iniciativa EITI  spojuje těžební průmysl a představitele státních 
a občanských sdružení pro zlepšování transparentnosti transakcí 
mezi vládami a olejářskými a těžebními společnostmi.

www.eiti.org

Celosvětová asociace olejářského a plynařského průmyslu pro otázky 
životního prostředí a sociální problematiku založená v roce 1974 pomáhá 
olejářským a plynařským společnostem zlepšovat sociální problematiku a 
ochranu životního prostředí tvorbou, podporou a sdílením nejlepších postupů.
Prostřednictvím pracovních skupin bylo zveřejněno velké množství nástrojů, 
například Sada nástrojů pro školení v oblasti lidských práv, praktické 
návody na zahrnutí lidských práv do hodnocení dopadů na zdraví a životní 
a sociální prostředí nebo nástroje pro kontrolu dodržování lidských práv.

www.ipieca.org

Program OSN Global Compact je iniciativou spojující tisíce společností při 
uplatňování principů z oblasti lidských práv, práce a životního prostředí odvoze-
ných ze Všeobecné deklarace lidských práv, základních principů mezinárodní 
organizace práce (ILO) o pracovních právech a zásadách pro rozvoj a ochranu 
životního prostředí.

www.unglobalcompact.org

Hlavní zásady podnikání a lidských práv OSN:  Rada pro lidská práva OSN 
v roce 2011 schválila soubor zásad, které určují role a odpovědnosti států a 
společností v otázkách dodržování lidských práv.

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

VPSHR je iniciativa, která spojuje těžební průmysl, státy a občan-
ské organizace a poskytuje konkrétní postupy pro posuzování 
rizik a spolupráci s veřejnými a soukromými bezpečnostními 
složkami.

www.voluntaryprinciples.org

Doporučení OECD pro nadnárodní společnosti  je souborem doporučení pro 
firmy v oblastech zaměstnávání, lidských práv, životního prostředí, zveřejňování 
informací, boje proti korupci, rovné soutěže a zdanění.
Od jeho přijetí v roce 1976 bylo doporučení několikrát aktualizováno. Poslední 
vydání vyšlo v roce 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

Více o závazcích firmy Total se dozvíte na webových 
stránkách těchto mezinárodních organizací

Mezinárodní organizace práce (ILO) je součástí OSN a vydává mezinárodní 
zásady a standardy zajišťující pracovní práva, podporující rovnost pracovních 
příležitostí, posiluje sociální ochranu a dialog o pracovních otázkách.

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

DOZVĚDĚT 
SE VÍCE

— 
EXTERNÍ ZDROJE
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TOTAL S.A.
Sídlo společnosti:
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – Francja
Tel.: + 33(0)1.47.44.45.46
Základní kapitál: €5 963 168 812,50
542 051 180 RCS Nanterre

Těšíme se na Vás na:
www.total.com
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