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What makes a company successful? A good product on 
its own will not tip the scales toward success, nor is it the only 
element in a customer’s decision to buy. A company’s repu 
tation can also influence this decision. Business success 
requires something extra. Board members, managing 
directors, executives and employees working for Deutsche 
Telekom (employees) are expected to behave in a manner that 
complies with the legal obligations thus creating essentials 
such as trust, credibility, reliability and good reputation. 

That something extra also comprises integrity and each 
employee’s personal responsibility of his or her own actions. 
In less abstract terms, all these qualities together constitute 
the company’s valuebased culture of compliance. This is a 
factor that also influences the success of Deutsche Telekom 
Group (Deutsche Telekom). Business success does not stand 
above legal obligations nor is it unrelated to morality  
or integrity. The way Deutsche Telekom achieves business 
success is at least as important as the very success 
itself, and the Code of Conduct provides the framework of 
orientation for this. It combines two essential aspects. All 
employees are expected to comply with legal obligations 
and to behave with integrity. For Deutsche Telekom, the 
Code of Conduct is the combination between internal 
demands and the promise to outside at the same time. It also 
ensures that Deutsche Telekom remains a transparent and 
traceable enterprise for everybody. 

necessary, the basic principles of the Code of Conduct are 
specified in greater detail in internal policies and regulations. 
This understanding of values requires all our employees and 
management staff to show mutual respect, acknowledge 
ment and appreciation in their dealings with each other. When 
implementing the Code of Conduct, each business unit of 
Deutsche Telekom must observe both its specific national 
legal obligation and, on the basis of these, the individual 
culture of the country in which it operates respectively. 

Yet it would not be sufficient to consider the Code of Conduct 
simply as a general guideline. It must rather be filled with life 
and most actively promoted by role models. It is primarily the 
Executives of Deutsche Telekom who must assume 
this function of role modeling, not only by showing integrity, 
behaving in a legally compliant manner and exuding 
credibility. They must also ensure that their employees know 
the content of the Code of Conduct and comprehend what 
behavior is required. 

The Code of Conduct and the values it embodies are not 
limited to employees permanently working for Deutsche 
Telekom. This explains why Deutsche Telekom expects its 
suppliers and consultants to comply with the rules of behavior 

The Code of Conduct applies to all board members, mana 
ging directors, executives and employees of the Deutsche 
Telekom worldwide. Additionally it applies to people to who 
are viewed as equivalent to employees in functional  
terms, e. g. to temporary agency employees. It summarizes  

Privacy, Legal Affairs and Com

the values of Deutsche Telekom and defines what kind of 
behavior is required by those who work for it. Whenever 

For all the reasons outlined above, Deutsche Telekom has 
determined the content of its Code of Conduct as follows: 
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CO JE PRO NÁS 
CHARAKTERISTICKÉ

Díky čemu je firma úspěšná? Dobrý produkt sám o sobě 
nerozhoduje o úspěchu či neúspěchu a není ani jediným 
rozhodujícím faktorem, který zákazník při koupi zvažuje. 
Vliv na úspěch firmy má i její reputace. Úspěch v pod-
nikání vyžaduje ještě něco navíc, a sice aby se členové 
představenstva, ředitelé, manažeři i všichni zaměstnanci 
chovali v souladu s platnými právními normami. 

To vytváří důvěru, důvěryhodnost, spolehlivost a dobré 
jméno. Sem patří rovněž integrita a osobní odpověd-
nost každého jednotlivce za své jednání. Řečeno méně 
abstraktně, souhrn všech těchto vlastností představuje 
podnikovou kulturu naší společnosti z hlediska „com-
pliance“, která se opírá o etické hodnoty. Tato kultura 
podmiňuje obchodní úspěch koncernu Deutsche Tele-
kom. Úspěch v obchodě není nadřazen platným právním 
předpisům, ale ani morálce a integritě. Způsob, jakým 
Deutsche Telekom dosahuje  obchodních úspěchů, je 
totiž stejně důležitý jako úspěšné obchodování samotné. 
Rámec v tomto ohledu nastavuje ve společnosti Etický 
kodex (Code of Conduct). Sjednocuje dva důležité as-
pekty: všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné 
právní předpisy, jakož i chovat se morálně a bezúhonně. 
Pro Deutsche Telekom to znamená požadavek směrem 
do vlastních řad a zároveň příslib adresovaný navenek. 
Přispívá k tomu, aby Deutsche Telekom byl a zůstal trans-
parentní.

Etický kodex platí v koncernu Deutsche Telekom po ce-
lém světě pro všechny členy představenstev, ředitele, ma-
nažery i pro všechny zaměstnance koncernu. Platí rovněž 
pro externí zaměstnance najaté prostřednictvím pracov-
ních agentur, kteří jsou organizačně na stejné úrovni jako 
zaměstnanci kmenoví. Etický kodex poskytuje přehled 
chápání hodnot koncernu Deutsche Telekom a uvádí 
požadavky na chování jeho zaměstnanců, přičemž v kon-

krétních oblastech je dále upřesněn interními směrnice-
mi a úpravami. Mezi tyto hodnoty patří vzájemný respekt, 
uznání a úcta v každodenním vzájemném kontaktu. Kaž-
dá obchodní jednotka v koncernu Deutsche Telekom při 
uplatňování zásad Etického kodexu respektuje příslušné 
národní právo a platné zákony a v souladu s nimi rovněž 
individuální kulturu dané země.

Formulovat Etický kodex jako obecný návod však nesta-
čí. K jeho dodržování je nutné rovněž poskytovat pomoc 
a podporu. Vzorem jsou v prvé řadě manažeři koncer-
nu Deutsche Telekom – jejich chování musí být v praxi  
z právního i morálního hlediska bezúhonné a jejich úko-
lem je dále zajistit, aby zaměstnanci znali a chápali Etický 
kodex a požadavky na chování v něm stanovené.

Obsah a hodnoty Etického kodexu však nekončí za hra-
nicemi firmy. Deutsche Telekom proto i od svých dodava-
telů a konzultantů očekává, že se budou pravidly chování 
stanovenými v Etickém kodexu řídit, a snaží se je k dodr-
žování těchto pravidel zavazovat také smluvně.

Koncern Deutsche Telekom proto ve svém Etickém 
kodexu stanovil následující pravidla: 

Birgit BohleBirgit 

BohleBirgit Bohle

e 

Dr. Marie von der Groeben

Birgit Bohle Board Member for Human Resourses and 

Dr. Claudia Junker

Legal Affairs, Labour Director 

Tribe Lead Group Compliance Chief 
Compliance Officer

Head of Law & Integrity, Senior Managing 
Director

Birgit Bohlergit Bohle Dr. Marie von der Groeben Dr. Claudia Junker
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+ 01 
CORPORATE  
GOVERNANCE 
Deutsche Telekom complies with all legal regulations governing 
the management and monitoring of the company as well as 
to respect and maintain the internationally recognized 
standards of good and responsible corporate governance. 
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01
ŘÍZENÍ 
SPOLEČNOSTI
Deutsche Telekom dodržuje všechny právní předpisy platné 
pro řízení a kontrolu společnosti, jakož i mezinárodně uznávané 
standardy dobrého a odpovědného řízení firmy.

+



2.1 ACTIVE CORRUPTION 
In order to preserve the trust of its customers, business 
partners, shareholders and of the public, Deutsche Telekom 
firmly rejects any and all forms of corrupt behavior and avoids 
even the mere suggestion of such behavior. Specifically, this 
means that Deutsche Telekom employees may not offer, 
promise or grant benefits to any public officials in their local 
country or abroad, nor to any decisionmakers operating in 
the private sector in their local country or abroad, in order to 
achieve preferential treatment or a favorable decision for 
Deutsche Telekom. Deutsche Telekom employees must bear 
this in mind when dealing with gifts or invitations to business 
meals and events. 

2.2 PASSIVE CORRUPTION 
Deutsche Telekom employees may not allow themselves to 
be promised or offered benefits and shall not accept  
any benefits if this creates, or could create, the impression 
with the parties bestowing the benefits that they can  
thus influence the employees’ business decisions. Further, 
Deutsche Telekom employees must never request any benefits 
for themselves or third parties. 

2.3 PUBLIC SERVICE CONTRACTS 
The public service market is an important market for 
Deutsche Telekom. Deutsche Telekom’s employees adhere 
to the rules prohibiting undue influence in publicsector 
tenders and ensuring fair competition. 

2.4 TRADE CONTROLS 
Deutsche Telekom has international business relations. It is 
thus actively involved in the global trade in goods and 
services, and is a supporter of free trade. Within this context, 
Deutsche Telekom complies with the applicable trade 
regulations regarding import /export controls and 
embargoes. 

2.5 PROCUREMENT 

 
 
 
 
 
+ 02 

BUSINESS 
RELATION
-SHIPS 

CODE OF CONDUCT 

Deutsche Telekom Procurement and authorized parties are 
responsible for procuring goods and services in a profes 
sional manner and at optimal conditions for the benefit of 
Deutsche Telekom. Procurement acts in compliance with the 
applicable laws of the countries in which Deutsche Telekom 
operates. As bypassing Procurement can lead to disad 
vantages for Deutsche Telekom, Procurement has been 
given responsibility for all of the purchasing activities. 

 
Trust and fairness in all business decisions 
are the indispensible elements of Deutsche 
Telekom dealing with its business partners. 
The private interests or personal gain of 
employees do not have any influence on 
business decisions. 
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02
OBCHODNÍ
VZTAHY

Interakci s obchodními partnery koncernu Deut-
sche Telekom charakterizují důvěra a čestný 
přístup v obchodním rozhodování. Soukromé záj-
my ani osobní výhody pro zaměstnance nesmí mít 
vliv na obchodní rozhodnutí.

+

2.1 AKTIVNÍ KORUPCE
Aby si Deutsche Telekom udržel důvěru zákazníků, ob-
chodních partnerů, akcionářů a veřejnosti, rozhodně 
odmítá jakoukoli formu korupčního chování a vyhýbá 
se všem aktivitám s náznakem korupce. To konkrétně 
znamená, že zaměstnanci koncernu Deutsche Telekom 
nesmí v tuzemsku ani v zahraničí nabízet, slibovat či po-
skytovat výhody veřejným činitelům ani představitelům 
soukromého ekonomického sektoru odpovědným za při-
jímání rozhodnutí, pokud by bylo cílem dosáhnout zvý-
hodnění nebo ovlivnit rozhodování ve prospěch koncer-
nu Deutsche Telekom. Tuto zásadu musejí zaměstnanci 
koncernu Deutsche Telekom dodržovat také při posky-
tování darů a při rozhodování o pozváních na obchodní 
obědy/večeře a na společenské akce.

2.2 PASIVNÍ KORUPCE
Zaměstnanci koncernu Deutsche Telekom nepřijímají 
přísliby ani nabídky žádných zvýhodnění ani nevyužívají 
žádné výhody, pokud by na straně poskytovatele zvýhod-
nění mohl vzniknout dojem, že by tím mohlo být ovlivně-
no obchodní rozhodování zaměstnance. Zaměstnanci 
koncernu Deutsche Telekom zároveň nikdy nepožadují 
osobní výhody pro sebe ani pro třetí osoby.

2.3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Veřejná správa je důležitým zákazníkem koncernu Deut-
sche Telekom. Zaměstnanci koncernu Deutsche Tele-
kom dodržují pravidla pro zamezení nepřípustného ovli-
vňování při veřejných výběrových řízeních a pro zajištění 
férové   soutěže.

2.4 OBCHODNÍ KONTROLY
Deutsche Telekom udržuje mezinárodní obchodní 
vztahy. Aktivně se podílí na mezinárodním obchodu se 
zbožím a službami a podporuje volný světový obchod. 
Společnost také dodržuje relevantní obchodní kontroly 
a předpisy platné pro kontroly dovozu a vývozu i pro ob-
chodní embarga.

2.5 NÁKUP 
Nákupní oddělení koncernu Deutsche Telekom i opráv-
něné organizační jednotky nesou odpovědnost za nákup 
zboží a služeb za optimálních nákupních podmínek ve 
prospěch koncernu Deutsche Telekom. Nákup probíhá 
v souladu s právem a platnými zákony zemí, ve kterých 
Deutsche Telekom působí. Obcházení procesu nákupu 
může vést ke znevýhodnění koncernu Deutsche Tele-
kom. Nákupní oddělení proto odpovídá za veškeré ná-
kupní aktivity.
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2.6 SUPPLIERS 
Deutsche Telekom maintains business relations with its 
suppliers that are based on trust and fairness. In turn, 
Deutsche Telekom expects its suppliers to treat it with the 
same respect and integrity it shows them. Suppliers are 
frequently also customers. Deutsche Telekom refrains from 
taking unfair advantage of such situations and strictly 
separates any related purchasing and sales activities. Any 
reciprocal arrangements must be approved accordingly by 
responsible  procurement department. 

2.7 COMPETITION 
Deutsche Telekom and its employees commit themselves to 
fair competition in all business relationships. They ensure  
that no agreements are concluded with competitors, 
customers or suppliers which restrict competition on prices 
or by division of product or geographic markets. This applies,  
in particular, to tenders. Business decisions are made 
independently and without the exchange of sensitive 
information with competitors. Deutsche Telekom neither 
disseminates incorrect information on products or services of 
competitors, nor seeks to gain a competitive advantage in any 
other unfair or abusive manner. 

2.8 TRANSPARENT FINANCIAL REPORTING 
Deutsche Telekom’s financial reporting is carried out in 
compliance with local and international financial reporting 
regulations and gives a true and fair view of its assets, 
liabilities and results of its operations and financial position. 

ETICKÝ KODEX

2.6 DODAVATELÉ
Se svými dodavateli udržuje Deutsche Telekom vztahy 
založené na důvěře a na čestném přístupu. Od svých  
dodavatelů však očekává, že ke společnosti Deutsche 
Telekom budou přistupovat se stejným respektem a stej-
nou integritou. Dodavatelé jsou často také našimi zákaz-
níky. Deutsche Telekom tuto skutečnost nevyužívá k zís-
kání nepřípustných výhod a zásadně odděluje nákupní 
a prodejní aktivity. Reciproční dohody vyžadují schválení 
ze strany příslušného odpovědného pracovníka nákupu.

2.7 KONKURENCE 
Deutsche Telekom a jeho zaměstnanci se hlásí k volné 
hospodářské soutěži ve všech obchodních vztazích.  
Zajišťují, aby s konkurenty, se zákazníky a s dodavateli 
nebyly uzavírány žádné dohody o cenách, rozdělení trhů 
či oblastí s cílem omezit volnou hospodářskou soutěž.  
To platí především pro výběrová řízení. Obchodní roz-
hodnutí se přijímají nezávisle a bez sdílení citlivých  
informací s konkurenty. Deutsche Telekom nešíří kla-
mavé informace o produktech a službách konkurence, 
ani nepřípustným či nepřiměřeným způsobem neusiluje  
o získání konkurenčních výhod.

2.8 TRANSPARENTNÍ FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ
Finanční výkaznictví probíhá v souladu s místními a me-
zinárodními předpisy platnými pro účetní výkazy a odrá-
ží skutečný stav majetkové, finanční a výnosové situace 
koncernu Deutsche Telekom.
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2.9 DONATIONS 
As a responsible member of society, Deutsche Telekom 
takes social responsibility in all those countries it operates. 
Deutsche Telekom acts as a supporter and sponsor of 
education, science, culture, activities relating to social 
responsibility, sports and environment protection on a  
large scale, all on the basis of the specific local laws and  
its internal policies and regulations with regard to its 
financial possibilities. This support is being shaped by 
partnerships, cash and noncash donations, and services. 
Deutsche Telekom makes no donations in order to obtain 
any commercial advantage. Donations to individuals or 
private accounts as well as individuals or organizations  
that could potentially damage either the Deutsche 
Telekom’s interests or image will not be granted. 

2.10 POLITICAL CONTRIBUTIONS 
Deutsche Telekom does not donate any money to political 
parties or elected officials, and does not grant them any 
noncash benefits beyond what is legally permissible. 

2.11 MONEY LAUNDERING 
Deutsche Telekom takes all necessary measures to prevent 
moneylaundering activities within its sphere of influence. 

2.12 SPONSORING 
Sponsoring is one of Deutsche Telekom’s corporate 
communications instruments. Sponsoring activities are 
focused on the platforms of sports (mainly soccer), music 
and activities relating to social responsibility. All spon- 
soring activities must conform to the respective legal  
system in each country and the internal sponsoring  
policy. All sponsoring activities are handled transparently, 
and involve appropriate and verifiable communications  
and marketing services on the part of the sponsoring 
partners / organizers. 
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2.9 DARY
Deutsche Telekom jako odpovědný člen společnosti pře-
bírá v zemích, kde působí, také sociální odpovědnost. 
Deutsche Telekom v souladu s příslušným právním řá-
dem a s interními směrnicemi a pravidly, jako i s ohledem 
na vlastní ekonomické možnosti podporuje vzdělávání, 
vědu, kulturu, společensky přínosné aktivity, sport  
a ochranu životního prostředí. Tato podpora probíhá 
formou partnerské spolupráce, poskytování finančních i 
věcných darů a dále prostřednictvím poskytování služeb. 
Deutsche Telekom neposkytuje dary s cílem získat ob-
chodní výhody. Koncern neposkytuje dary jednotlivcům 
či na soukromé účty, ani osobám či organizacím, které 
by mohly poškodit zájmy nebo dobré jméno koncernu.

2.10 POLITICKÁ PODPORA
Deutsche Telekom neposkytuje finanční dary politickým 
stranám ani voleným zástupcům a také jim nenabízí ne-
peněžní výhody nad zákonně přípustný rámec.

2.11 LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
Deutsche Telekom přijímá veškerá potřebná opatření, 
aby v oblasti své působnosti zabránil legalizaci výnosů  
z trestné činnosti.

2.12 SPONZORING
Sponzoring je jedním z komunikačních nástrojů koncer-
nu Deutsche Telekom. Sponzoringová podpora směřuje 
především do sféry sportu, hudby a aktivit se společen-
skou odpovědností. Všechny sponzoringové aktivity mu-
sejí být v souladu s platným právním řádem i s interními 
pravidly pro sponzoring. Sponzoringové aktivity vyžadují 
transparentní organizaci a přiměřené a ověřitelné komu-
nikační a marketingové služby na straně sponzoringo-
vých partnerů, respektive příslušných organizátorů.



3.1 SECONDARY EMPLOYMENT 
Secondary employment must not conflict with the interests  of 
Deutsche Telekom; that applies in particular to secondary 
employment with competitors. 

3.2 EQUITY PARTICIPATIONS 
Equity participations by Deutsche Telekom employees in 
competitors or business partners of Deutsche Telekom that 
grant the investor influence over the business are not in the 
interests of Deutsche Telekom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 03 
AVOIDING 
OTHER CONFLICTS OF 
INTEREST 
Deutsche Telekom expects that the personal interests of its Board 
of Management members, managing directors, executives and 
employees will not interfere conflict with its interests. 
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03 
PŘEDCHÁZENÍ JINÝM 
KONFLIKTŮM ZÁJMŮ

Deutsche Telekom očekává, že osobní zájmy členů představenstev,  
ředitelů, manažerů a zaměstnanců nejsou v rozporu se zájmy kon- 
cernu. 

+

3.1 VEDLEJŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Vedlejší zaměstnání nesmí být v rozporu se zájmy kon-
cernu Deutsche Telekom, což platí zejména v případě 
výkonu vedlejší činnosti pro konkurenci.

3.2 KAPITÁLOVÉ INVESTICE
Není v zájmu koncernu Deutsche Telekom, aby jeho 
zaměstnanci vlastnili podíly v konkurenčních společnos-
tech nebo u obchodních partnerů koncernu, které by 
umožňovaly ovlivňování podnikatelské činnosti.

ETICKÝ KODEX
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+ 04 

PRIVATE 
USE OF 
COMPANY 
PROPERTY 
The private use of company property is permissible only where 
provided for by individual contract, collective agreement or 
company regulations, or where such use is accepted company 
practice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití majetku společnosti pro soukromé účely je povoleno pouze  
v případě, kdy je tak stanoveno v samostatné smlouvě, v kolektivní 
smlouvě nebo v provozních předpisech, respektive v rámci interní  
praxe společnosti.

+
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04 
POUŽITÍ  
MAJETKU 
SPOLEČNOSTI 
PRO SOUKROMÉ 
ÚČELY
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5.1 DATA SECURITY 
Data security is of paramount concern to Deutsche Telekom. 
It is a decisive factor of its success and public image. That is 
why Deutsche Telekom uses all the appropriate and reason 
able technical and organizational means at its disposal  
to protect company data and the data of its customers, 
business partners, shareholders and employees against 
unauthorized access, unauthorized or improper use, loss  
and premature destruction. It does so within the respective 
legal framework and national laws as well as in compliance 
with its own internal policies and regulations.

5.2 DATA PRIVACY 
Deutsche Telekom is aware that the personal data its 
customers, business partners, shareholders and employees 
entrust to it is highly sensitive, and protects that data by 
handling it in a careful and responsible manner. Therefore 
Deutsche Telekom takes a variety of technical and organi 
zational measures to ensure the confidentiality of personal
data in these efforts. Every individual is responsible within  
the scope of his/her duties for ensuring a high level of data 
privacy at Deutsche Telekom. The Deutsche Telekom’s 
employees adhere strictly to the data privacy regulations  
and, in particular, respect and observe the comprehensive 
rights of those whose data they collect, process and use. 

+ 05
HANDLING 
INFORMATION 

5.3 GENERAL DUTY OF CONFIDENTIALITY 
In addition to the technical and organizational measures 
of dataprivacy, each Deutsche Telekom employee is obliged 
to protect the company’s business interests. For this reason, 
any information leaving the company or any information 
related to Deutsche Telekom issues must be communicated 
to authorized recipients only, no matter if they are employees 
of Deutsche Telekom or third parties. Similarly, Deutsche 
Telekom considers the confidentiality of information and 
saveguards business documents against unauthorized 
access. 

5.4 INSIDE INFORMATION 
In order to ensure market integrity and enhance public 
confidence in the financial markets, Deutsche Telekom’s 
employees adhere to the rules prohibiting the use of inside 
information, in particular the rules on confidentiality, the 
prohibition on making recommendations to or inducing 
others and the prohibition of insider dealings. 
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05 
NAKLÁDÁNÍ 
S INFORMACEMI

+
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5.1 BEZPEČNOST ÚDAJŮ
Bezpečnost údajů má pro Deutsche Telekom mimořádný 
význam. Bezpečnost dat ovlivňuje úspěšnost obchodo-
vání i obraz naší společnosti v očích veřejnosti. Deutsche 
Telekom proto chrání údaje o společnosti, zákaznících, 
obchodních partnerech, akcionářích a zaměstnancích 
prostřednictvím vhodných a přiměřených technických 
a organizačních prostředků, které má k dispozici, před 
neoprávněným přístupem, nepovoleným využíváním  
a zneužíváním, odcizením a předčasným zničením. 
Ochrana údajů probíhá při dodržování příslušného 
právního rámce a národních zákonů i interních směrnic  
a úprav.

5.2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Deutsche Telekom si je vědom mimořádné citlivosti 
osobních údajů svých zákazníků, obchodních partnerů, 
akcionářů a zaměstnanců a prostřednictvím pečlivé-
ho a odpovědného zacházení zajišťuje jejich ochranu. 
Deutsche Telekom využívá veškerá dostupná technická
a organizační opatření s cílem zajistit ochranu osob-
ních údajů. Každý jednotlivec je při plnění svých úkolů 
odpovědný za zajišťování vysoké úrovně ochrany údajů 
v rámci koncernu Deutsche Telekom. Zaměstnanci kon-
cernu důsledně dodržují předpisy na ochranu osobních 
údajů, přičemž především dbají na dodržování platných 
práv osob, jejichž údaje zjišťují, zpracovávají a využívají.

5.3 OBECNÉ UTAJOVÁNÍ CITLIVÝCH INFORMACÍ
Vedle technických a organizačních opatření na ochranu 
údajů je každý zaměstnanec koncernu Deutsche Tele-
kom povinen chránit také obchodní zájmy naší společ-
nosti. Proto všechny informace, které směřují do exter-
ního prostředí nebo které se týkají koncernu Deutsche 
Telekom, mohou být sdělovány výlučně oprávněným 
adresátům, ať už se jedná o interní zaměstnance nebo 
třetí strany. Deutsche Telekom dbá na důvěrnost citlivých 
informací a firemní dokumenty chrání před neoprávně-
nými osobami.

5.4 DŮVĚRNÉ INFORMACE PŘI OBCHODOVÁNÍ
Za účelem ochrany důvěry investorů ve funkčnost kapi-
tálového trhu dodržují zaměstnanci koncernu Deutsche 
Telekom pravidla pro nakládání s citlivými informacemi 
při obchodování s akciemi, především pak povinnost 
dodržování mlčenlivosti, zákaz poskytování doporučení 
a zákaz obchodování na základě těchto informací.
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Deutsche Telekom expects its Board of Management 
members, managing directors, executives and employees to 
behave in line with the Code of Conduct. 

Any breaches of these rules, legal obligations, or of internal 
policies and regulations may have serious consequences not 
only for the individuals committing them, but also for 
Deutsche Telekom. Therefore, deliberate misconduct will not 
be tolerated. 

Without any exception, Deutsche Telekom will severely sanc 
tion any such misconduct or violation against legal provisions. 
In doing so Deutsche Telekom will take no account of the 
employee’s rank or position within the company. 

Deutsche Telekom creates a climate and atmosphere free of 
any fear of negative consequences to encourage employees 
to communicate violations and misconduct, if necessary. 

06 
DODRŽOVÁNÍ 
STANDARDŮ 
CHOVÁNÍ

+

ETICKÝ KODEX

Deutsche Telekom očekává od všech svých členů předsta-
venstev, ředitelů, manažerů a zaměstnanců, že se budou 
chovat podle zásad Etického kodexu.

Porušení těchto pravidel, právních předpisů, interních 
směrnic a nařízení může mít závažné následky nejen pro 
jednotlivce osobně, ale také pro koncern Deutsche Tele-
kom. Vědomé porušování proto není tolerováno.

Deutsche Telekom trestá porušení výše zmíněných zásad 
v souladu s platnými právními předpisy, a to důsledně, bez 
výjimek a bez ohledu na postavení a pozici jednajících 
i dotčených osob.

Deutsche Telekom buduje prostředí a kulturu, v níž ne- 
existuje strach z negativních důsledků v případě oznáme-
ní nevhodného chování či porušení zásad.



The direct superiors are the first port of call for any questions 
regarding the application of the Code of Conduct in 
employees’ everyday work. In addition, the “Ask me!” advice 
portal has been set up to help resolve uncertainties as far as 
compliancerelevant behavior is concerned. Serious 
misconduct must be announced for prevention purposes and 
for appropriate sanctions. For this reason the “Tell me!” 
whistleblower portal has been established. 

“Ask me!” portAl 
Compliancerelevant questions regarding the Code of 
Conduct and internal policies can be addressed to the “Ask 
me!” advice portal. 

Contact information 
Intranet: https://intranet.st.sk/icms/servlet/portal/1784 
EMail: compliance.desk@telekom.sk 

“tell me!” whistleblower portAl 
Information concerning possible violations of legal 
obligations or internal policies and regulations can be 
reported through the Tell  me! whistleblower portal. Nobody 
making a report  to the portal will suffer any disadvantages, 
provided they themselves acted in accordance with the 
applicable legal obligations. These reports should be done to 
the best of knowledge and belief. Anyone, however, who is 
carelessly  or knowingly making false or unfounded 
accusations or allegations, must bear the full consequences. 

As a matter of principle, Slovak Telekom encourages its 
employees to speak directly with their superiors. Thus, 
problems can often be resolved exhaustively. Should that 
path be ruled out, reports of misconduct can be made by 
regular post, telephone or via email. It is also possible to file 
a report in “Tell me!” anonymously. The anonymous way 
however should only be used in exceptional cases if you fear 
serious negative consequences for you personally, e. g., 
under labor law or consequences of a social nature. 

Any information provided will be treated as strictly 
confidential and will be checked for plausibility by specifically 
trained persons who are obligated to confidentiality. 

Contact information 
Slovak Telekom,a.s. 
Compliance Affairs Unit 
Bajkalská 28 
817 62  Bratislava 
Phone: 0800 111 711 
EMail: etickykodex@telekom.sk 
SMC (Security monitoring centre) 
Phone : 0800 100 166 
E-Mail: smc@telekom.sk 
Deutsche Telekom portal: 
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/ 
clientInfo?cin=dt42017&language=slo 
Intranet:  
https://intranet.st.sk/icms/servlet/portal/1774 
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První kontaktní osobou v případě dotazů k uplatňování 
Etického kodexu v každodenní praxi je nadřízený zaměst-
nanec. Pokud si nejste jisti, jestli je chování v souladu s 
požadavky „compliance“, je k dispozici  poradenský por-
tál „Zeptejte se!“ („Ask me!“). Závažné nevhodné chování 
je třeba oznámit, aby bylo možné mu v budoucnu zabrá-
nit a aby mohlo být přiměřeně sankcionováno. Podezření 
lze sdělovat prostřednictvím internetové stránky „Řekně-
te nám to!“ („Tell me!“).

PORADENSKÝ PORTÁL „ZEPTEJTE SE!“ („ASK ME!“)
Poradenský portál „Zeptejte se!“ („Ask me!“) poskytuje 
odpovědi na otázky týkající se Etického kodexu s ohle-
dem na dodržování zákonů a interních směrnic v oblasti 
„compliance“.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PORTÁLU „ZEPTEJTE SE!“ 
(„ASK ME!“):
telefonicky – compliance linka +420 603 602 255
e-mailem – compliance@t-mobile.cz

PORTÁL PRO OZNAMOVÁNÍ PODNĚTŮ 
„ŘEKNĚTE NÁM TO!“ („TELL ME!“)
Pro oznamování porušení, respektive podezření z po-
rušení právních předpisů a zákonů či interních směrnic 
a předpisů slouží portál „Řekněte nám to!“ („Tell me!“). 
Oznamovatel podnětu, který v dobré víře a na základě 
vlastních poznatků upozorní na porušení, se nemusí 
obávat negativních postihů, pokud se sám nedopustí po-
rušení platného práva. Osoba, která z nedbalosti nebo 

vědomě vysloví falešné, neoprávněné obvinění nebo ne-
podložené tvrzení, ovšem musí počítat s důsledky.

Zaměstnanci by se při oznamování podnětů měli v prvé 
řadě obrátit na svého přímého nadřízeného. Problémy 
lze totiž mnohdy vyřešit právě tímto způsobem. Pokud 
tento postup není možný, lze upozornění na porušení 
předpisů zaslat poštou nebo jej oznámit telefonicky či 
e-mailem. Podněty zaměstnanci mohou sdělovat také 
anonymně prostřednictvím portálu BKMS (Business Ke-
eper Monitoring System), který je přístupný z intranetu 
společnosti. Tento postup by však měl být využíván jen ve 
výjimečných případech, pokud máte obavy ze závažné 
osobní újmy, ať už pracovněprávní či disciplinární nebo 
společenské.

S poskytnutými informacemi je nakládáno přísně důvěr-
ně a za jejich zpracování a posouzení jsou odpovědní 
speciálně vyškolení pracovníci, kteří jsou vázáni mlčen-
livostí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PORTÁLU „ŘEKNĚTE NÁM TO!“ 
(„TELL ME!“): 
telefonicky – compliance linka +420 603 602 255
e-mailem – compliance@t-mobile.cz

portál Deutsche Telekom 
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/
clientInfo?cin=dt42017

ETICKÝ KODEX



 
 

You can find further information on the Code of Conduct
on the Internet of Slovak Telekom. 
Internet: https://www.telekom.sk/o-spolocnosti/eticky-
kodex 

Additional useful information can be found below:

 Further information on corporate responsibility of Slovak
Telekom is available on the internet: 
Internet: https://www.telekom.com/en/company/strategy

 Deutsche Telekom’s strategy, which describes the company’s
goals: 
Internet: https://www.telekom.com/en/company/strategy 

 Deutsche Telekom Guiding Principles, which provide
guidance for putting the company’s strategy into practice:
Internet: http://www.telekom.com/en/company/at-a- 
glance/corporate-values 

 Social Charter, under which Deutsche Telekom commits, 
among other things, to respect and promote human rights 
(including the ILO’s core labor standards).  

All people shown are employees of Group Deutsche Telekom. 

Deutsche Telekom’s compliance with the Social Charter 
is surveyed once a year at all Group companies 
worldwide as part of the Social  Performance Report: 
Internet: http://www.telekom.com/en/corporate-respon- 
sibility/assume-responsibility/assume-responsibility/ 
human-rights-362212 

 
 Policies which governs accepting, granting benefits;

sponsorhip, procurement as well as employee relations 
(eg. Collective agreement, Job order) are available: 
Intranet: https://intranet.st.sk/intranet/guidelines 
 
 
 

IMPRESSUM 
Deutsche Telekom AG 
Group Compliance Management 
FriedrichEbertAllee 140 
53113 Bonn  
Germany 
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Na průvodních fotografiích jsou zaměstnanci koncernu Deutsche Telekom.

Verze ÚNOR 2022

Další informace o Etickém kodexu a o odpovědném pod-
nikání společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jsou
k dispozici na internetu: 
https://www.t-mobile.cz/microsites/pomahame/
odpovedne-podnikani.html

Další dostupné informace týkající se mezinárodního kon-
cernu Deutsche Telekom: 
www.telekom.com/code-of-conduct 

• Strategie koncernu Deutsche Telekom, která popisu-
je, jakých cílů chce Deutsche Telekom dosáhnout
https://www.telekom.com/en/company/strategy 

• Hlavní linie koncernu Deutsche Telekom, které určují
rámec pro realizaci koncernové strategie
http://www.telekom.com/konzernleitlinien 

• Firemní principy koncernu Deutsche Telekom
 https://www.telekom.com/en/company/at-a 
 -glance/corporate-values

 Sociální charta, v níž se Deutsche Telekom mimo jiné 
zavazuje dodržovat a podporovat lidská práva (včetně 
klíčových pracovních norem ILO). Dodržování Sociál-
ní charty v koncernu Deutsche Telekom je každoroč- 
ně posuzováno v rámci zprávy „Social Performance 
Report“, a to ve všech součástech skupiny DT po ce-
lém světě

 https://www.telekom.com/en/corporate-respon- 
sibility

• Koncernová směrnice „Employee Relations“, která
upravuje vztahy mezi zaměstnanci a součástmi kon-
cernu Deutsche Telekom

• a další koncernové směrnice Deutsche Telekom, na-
příklad směrnice o přijímání a poskytování výhod, 
Sponzoring Policy a Global Procurement Policy.

• Úpravy a ustanovení důležité pro zaměstnanecký
poměr, jako jsou vnitropodnikové dohody a kolektivní 
smlouvy.

• Německý Kodex řízení a kontroly korporátních spo-
lečností (Corporate Governance Kodex) vypracovaný 
vládní komisí, který je pro Deutsche Telekom měřít-
kem dobrého a odpovědného řízení podniku.
http://www.dcgk.de/en/home.html

TIŠTĚNÁ VERZE 
Deutsche Telekom AG 
Group Compliance Management
Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 Bonn, Spolková republika Německo 

https://www.telekom.com/en/company/strategy



