
Protikorupční program

Přijetí protikorupční programu společností ASLA s.r.o

My, společnost ASLA s.r.o., (dále jen ASLA), přijímáme protikorupční program, který má za úkol 

bojovat proti korupci a potírat korupční jednání a bojovat proti korupci celkově. 

Interní protikorupční program společnosti ASLA s.r.o. (dále jen „protikorupční program“) je zpracován 

na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od korupce 

k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění 

usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, a na základě usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851. 

Platnost 

Protikorupční program je platný a závazný pro každého zaměstnance a člena společnosti ASLA a pro 

každého, kde jedná jménem společnosti i těch, kteří jsou se společností ASLA v obchodním vztahu. 

Nástroje protikorupčního programu

• Systém vnitřních mechanismů a procesů:

• Nábor a prověřování zaměstnanců

• Prověřování obchodních partnerů 

• Finanční kontroly

Priority

Pro společnost ASLA je odstranit korupční jednání a identifikovat potencionální korupční rizika. 

Chceme e soustředit na prevenci vzniku těchto rizik, odhalení protikorupčního jednání, prošetření  

a vytvoření transparentního prostředí. 
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Hlavní body programu: 

1. Každý zaměstnanec společnosti ASLA s.r.o. se řídí schváleným protikorupčním 

 etickým kodexem.

2. Očekáváme protikorupční chování od svých obchodních partnerů, zákazníků a akcionářů.

3. Každý zaměstnanec je povinný nahlásit střet zájmů nadřízenému. 

4. Nepřijímáme úplatky za žádných okolností. 

5. Dodržováním protikorupčních pravidel ochraňujeme dobré jméno společnosti! 

Má-li kdokoli podezření, že kdokoli působící ve společnosti ASLA se provinil korupčním jednáním,  

je vyzýván k nahlášení tohoto jednání neprodleně vedení společnosti.   

Žádný zaměstnanec ani třetí osoba nebude vystavena postihu ani zvýhodnění za to, že nahlásí 

podezření na porušení etického chování. 

Korupční jednání a neetické jednání je možné nahlásit na těchto adresách:

E-mail: asla@asla.cz

Korespondence: ASLA s.r.o., Kunějovice 34, 330 35 Kunějovice

Osobně: Oto Růžička, +420 606 793 261

Tento protikorupční program byl přijat jednatelem společnosti ASLA s.r.o. Otou Růžičkou.

V Plzni dne 1. 1. 2021
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