Naše pravidla
a hodnoty
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Autoři úvodu: předseda správní rady a
generální ředitel
Vážení kolegové
Etický kodex společnosti Georg Fischer je základem, z něhož vychází naše obchodní činnosti.
Obsahuje hodnoty, pravidla a zásady, které se Georg Fischer jako globální společnost
zavázala dodržovat a jimiž se při plnění našich každodenních pracovních povinností řídíme.
Chceme-li zajistit dlouhodobé úspěchy našeho podniku, je nezbytné, abychom nejen zaujali,
ale také si udrželi vedoucí postavení ve všech obchodních oblastech, v nichž působíme.
Investujeme do výzkumu a vývoje, usilujeme o plynulý růst našeho podílu na trhu a o zvýšení
jak ziskovosti, tak návratnosti kapitálu. Tímto způsobem vytváříme udržitelnou dlouhodobou
hodnotu pro naše akcionáře, zákazníky a zaměstnance.
Domníváme se však, že dlouhodobou a udržitelnou hodnotu dokážeme generovat pouze
tehdy, budeme-li jednat výhradně v souladu se zákony a etickým způsobem. Proto jsme se
zavázali k udržitelnému rozvoji našeho podniku, jenž spočívá ve zdvořilém a odpovědném
přístupu ke všem našim pracovníkům, obchodním partnerům, životnímu prostředí a
okolním komunitám. Jsme hrdí na naše konstrukčně náročné výrobky a kvalifikované
zaměstnance.
Etický kodex neusiluje o výčet všech situací, jimž každodenně čelíme. Představuje obecný
přehled, který slouží jako vodítko. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na podnikové právní
oddělení.
Chování každého zaměstnance má dopad na to, jak nás a naše podnikání vnímají ostatní.
Právě proto vyžadujeme, aby všichni pracovníci dodržovali veškeré relevantní zákony a
interní směrnice. Tímto nám pomáháte zajišťovat a obhajovat dobrou pověst, důvěryhodnost
a integritu našeho podniku i v nadcházejících letech.
Děkujeme Vám za pomoc a podporu při prosazování a udržování hodnot společnosti Georg
Fischer.

Andreas Koopmann

Yves Serra

předseda správní rady

generální ředitel
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1. Etický kodex Georg Fischer
a) Hierarchie
Etický kodex Georg Fischer je výchozím bodem pro všechny podnikové zásady a postupy,
nepředstavuje však jediný soubor podnikových pokynů vydávaných výkonným výborem
a jednotlivými divizemi. Soulad s jeho pravidly vás přirozeně nezbavuje povinnosti znát a
dodržovat relevantní místní zákony.

Etický kodex

Podnikové směrnice

Směrnice obchodních divizí

b) Na koho se Etický kodex vztahuje?
Etický kodex Georg Fischer se zaměřuje na členy správní rady a výkonný výbor, členy
vrcholového vedení a všechny zaměstnance společností Georg Fischer po celém
světě. Jedinci pracující na částečný úvazek nebo na základě pracovní smlouvy na dobu
určitou jsou rovněž považováni za zaměstnance. Je-li to možné, od personálních
agentur by se mělo vyžadovat přijetí Etického kodexu Georg Fischer v případech, kdy pro
společnost Georg Fischer zajistí pracovní síly na příležitostnou práci.
Etický kodex dodavatelů Georg Fischer se vztahuje na naše dodavatele.
Všichni zaměstnanci obdrží vytištěnou kopii Etického kodexu a musí rovněž podepsat
prohlášení o jeho přijetí, které pak odevzdají příslušnému oddělení lidských zdrojů.
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2. Naše pravidla a hodnoty
Naše pravidla a hodnoty ztělesňují filozofii i podstatu společnosti Georg Fischer a odráží
se v každodenním plnění našich pracovních povinností, jež přináší prospěch celému podniku,
našim zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům, akcionářům a držitelům
dluhopisů.
Zákazníci jsou naší prioritou
Plnění potřeb našich zákazníků a jejich spokojenost jsou pro nás prvořadé. Se zákazníky
jednáme tak, jak bychom si přáli, aby s námi jednali ostatní. Usilujeme o vývoj inovativních a
revolučních výrobků, jež našim zákazníkům poskytnou udržitelnou hodnotu.
Jednáme rychle
Vzhledem k tomu, že působíme v globálním měřítku, neustále se přizpůsobujeme
měnícím se podmínkám na trhu. Činíme rychlá rozhodnutí, která jsme schopni okamžitě
implementovat.
Splníme, co slíbíme
Nečiníme sliby, které nemůžeme dodržet. Včasné dodávky jsou naší prioritou.
Odměňujeme dobrý výkon
Vyžadujeme vysoké pracovní nasazení a integritu a oceňujeme významné úspěchy.
Vytyčujeme si náročné cíle a své výkony srovnáváme s absolutní špičkou.
Jednáme s respektem
Zaměstnancům důvěřujeme a udělujeme jim pravomoci. Vždy se nejprve snažíme
naslouchat našim pracovníkům, než přijdeme s vlastním hlediskem.

6

Georg Fischer | Etický kodex

3. Práva a povinnosti zaměstnanců
a) Pravidla
Společnost Georg Fischer se zavázala poskytovat rovné příležitosti, prosazovat
respekt i důvěru a dosahovat úspěchy. Zaměstnancům nabízíme náročné a zajímavé
pracovní prostředí. Vytyčováním odvážných cílů povzbuzujeme zaměstnance, aby
využili svůj potenciál naplno. Prosazujeme prostředí vzájemné důvěry, úcty a otevřeného
dialogu. Každý zaměstnanec společnosti Georg Fischer má právo na individuální
hodnocení podaného výkonu.
Pěstujeme kulturu, v níž mohou lidé rozvíjet svůj talent a nápady a jež vybízí k vytyčování
smělých cílů. Od vedoucích pracovníků očekáváme, že budou prokazovat vůdčí schopnosti,

rozhodnost, odpovědnost i odvahu zkoušet nové věci a budou vzorem ostatním. Prosazujeme
rozvoj zaměstnanců, vytyčujeme náročné cíle a odměňujeme dobrý výkon.
Vybízíme každého zaměstnance, aby jednal zodpovědně a spolupracoval v rámci týmu.
Vyzýváme pracovníky, aby každou situaci vyhodnotili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a
jednali v souladu s obecně platnými etickými pravidly.
Dodržujeme zákony upravující pracovní dobu i ochranu zdraví a bezpečnost při práci,
poskytujeme spravedlivé mzdy a respektujeme právo zaměstnanců sdružovat se v
orgánech zastupujících pracovníky. Tam, kde existuje místní legislativa upravující právo
spolurozhodování a spoluodpovědnosti zaměstnanců, je toto právo respektováno.

Georg Fischer | Etický kodex

7

b) Zákaz jakékoli diskriminace
Vzájemný respekt je předpokladem pro pracovní prostředí, v němž panuje úcta.
Zavázali jsme se respektovat důstojnost každého jedince a lidská práva a chránit
individuální osobnost každého zaměstnance.
Je zakázána jakákoli forma diskriminace, např. na základě pohlaví, rasy, barvy
pleti, původu, postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti,
rodinného stavu či jakýchkoli jiných rysů.
Netolerujeme nucenou ani dětskou práci, ať přímo ve společnosti Georg Fischer či u
dodavatelů a zákazníků.
Netolerujeme sexuální obtěžování na pracovišti. Sexuální obtěžování kromě jiného zahrnuje
nevítané návrhy a doteky, dvojsmyslné vtipy a další sexuálně motivované vyjadřování,
nevítané ukazování pornografického materiálu nebo jeho vystavení na veřejně dostupných
místech a vyžadování sexuálních služeb nátlakem nebo sliby.
Neakceptujeme žádné jiné formy obtěžování, vyhrožování, zastrašování či šikanování. Je
zakázáno, aby se kolegové navzájem zesměšňovali nebo vylučovali.
c) Užívání drog a požívání alkoholu na pracovišti
Drogy a alkohol narušují schopnost zaměstnanců činit rozhodnutí a zvyšují riziko nehod
na pracovišti. Používání drog či jiných látek způsobujících opilost nebo narušujících vědomí
je tedy přísně zakázáno, a to i v případech, kdy lze takové drogy či látky získat zákonným
způsobem v zemi, kde se pracoviště nachází. Zaměstnanci se nesmí na pracoviště dostavit
pod vlivem podobných drog nebo látek.
Zaměstnanci se musí alkoholu vyhýbat ze zásady během pracovní doby i během přestávky
na oběd, pokud se od nich vyžaduje, aby řídili vozidla, obsluhovali strojní zařízení,
podíleli se na nebezpečných činnostech nebo aby následně činili důležitá rozhodnutí.
Jednotlivé společnosti Georg Fischer mohou uplatňovat přísnější pravidla.
S ohledem na zdraví zaměstnanců na pracovišti mohou jednotlivé společnosti Georg
Fischer vydat směrnice omezující kouření pouze na místa k tomu vyhrazená.
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d) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti
Bezpečnost na pracovišti je pro společnost Georg Fischer prvořadá. Usilujeme o dosažení
nulové nehodovosti, neboť každá nehoda je nadbytečná. Od všech zaměstnanců se
očekává, že identifikují potenciální rizika nehod na svých individuálních pracovištích a buď
riziko eliminují, nebo problém nahlásí příslušnému vedoucímu.
Od všech zaměstnanců, smluvních stran a dodavatelů se vyžaduje, aby dodržovali
bezpečnostní nařízení v našich závodech.
Zdraví každého zaměstnance je pro nás velmi důležité. Zavazujeme se k podpoře zdraví
našich zaměstnanců a vybízíme je, aby vedli zdravý životní styl.
Snahou společnosti Georg Fischer je zaměstnávat osoby s postižením za účelem jejich
integrace do pracovního procesu.
e) Pracovní volno a svátky
Georg Fischer podporuje zaměstnance v jejich úsilí o vyvážení pracovního a volného času.
Dodržujeme zákonem stanovenou maximální délku pracovní doby.
Nabízíme zaměstnancům dovolenou, aby si mohli řádně odpočinout. Vedoucí pracovníci musí
pokud možno zajistit, aby si zaměstnanci vybírali dovolenou, na kterou mají nárok.
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4. Pravidla vztahující se na naše podnikání
a) Soulad s právními předpisy
Dodržujeme všechny relevantní zákony a předpisy. Jednotlivé společnosti Georg Fischer
mohou dle vlastního uvážení vydat přísnější interní předpisy v rámci příslušných zákonů. Od
zaměstnanců se vyžaduje dodržování těchto přísnějších předpisů.
b) Udržitelnost
Zavázali jsme se podnikat udržitelným způsobem v co největší možné míře. Soustavně
usilujeme o zlepšování udržitelnosti jak činností společnosti Georg Fischer, tak našich výrobků.
Šetříme tak cenné přírodní zdroje a snižujeme náklady pro nás i naše zákazníky.
c) Přijímání darů a pozvání
Není povoleno přijímat dary a pozvání, které by mohly příjemce k něčemu zavázat.
Přijetí symbolických darů či pozvání v rámci běžných pracovních aktivit je povoleno. Přijetí
větších darů nebo pozvání je zakázáno, jestliže je jejich hodnota vyšší, než je v těchto
případech běžné v dané zemi ve smyslu příslušných zákonů. Jednotlivé společnosti Georg
Fischer mohou tyto limity dále snížit podle svého uvážení.
Jestliže se vzhledem ke kulturním tradicím a zvykům dané země očekává příjem daru,
jehož hodnota překračuje tento limit, a tento dar nelze odmítnout, jeho příjem je
povolen. Takový dar nicméně musí být zpřístupněn všem zaměstnancům. Dárce musí být o
této skutečnosti uvědomen.
Příjem peněžních prostředků či ekvivalentů, např. úvěrů, cenných papírů a provizí, od
třetích stran je zakázán.
Máte-li jakékoli nejasnosti, obraťte se na podnikové právní oddělení.
d) Korupce
Georg Fischer zakazuje jakékoli formy korupce, včetně úplatků a nabízení či příjmu jiných
výhod bez ohledu na to, zda jsou poskytovány přímo, přes zprostředkovatele či soukromým
osobám nebo vládním činitelům. Tento zákaz se vztahuje zejména na poskytování (aktivní
úplatkářství, nabízení zvláštních výhod) nebo příjem (pasivní úplatkářství, obdržení úplatku)
darů za účelem získání nezákonných výhod.
Korupce je trestným činem. Nelze vyloučit, že k trestnému stíhání pracovníka dojde v místě
jeho zaměstnání nebo ve třetí zemi, bez ohledu na to, kde korupční jednání proběhlo.
Musíme si rovněž uvědomit, že korupce může být skrytá, například nepřiměřeně vysoká
provize vyplacená zástupcům či zprostředkovatelům, dary charitativním organizacím
či zvláštní výhody poskytované třetím stranám napojeným na jednotlivce, kteří jsou příjemci
výhody. Máte-li jakékoli nejasnosti, kontaktujte podnikové právní oddělení.

Georg Fischer | Etický kodex

11

Georg Fischer zakazuje úplatky i tehdy, když jsou v určitých zemích zákonné a běžné.
Jedná se o případy, kdy mají úplatky zajistit poskytnutí legitimních služeb nebo urychlené
provedení těchto služeb (např. rychlejší celní odbavení).
Dary politickým stranám nebo na politické aktivity jménem společnosti Georg Fischer jsou
obecně zakázány. Případné výjimky musí schválit výkonná rada. Žádosti o výjimky zasílejte
tajemníkovi společnosti.
e) Omezení mezinárodního obchodu a kontrola exportu
Vlády a mezinárodní instituce mohou uvalit dočasná omezení obchodu či bojkot v
souvislosti s určitým typem výrobků, jež se vztahují na země či jednotlivce. Georg Fischer
rozhodnutí mezinárodních institucí respektuje. Naše podnikání a obchodní činnosti
se zcela řídí mezinárodními předpisy, proto nevyvážíme žádné produkty nebo technologie, na
něž se taková omezení obchodu vztahují.
Všechny produkty vyrobené společností Georg Fischer jsou určené k mírovému
využití. Ve výjimečných případech mohou být jednotlivé výrobky použity k výrobě materiálů
pro vojenské účely (tzv. zboží dvojího užití). U těchto produktů je nutné dodržovat
relevantní nařízení o kontrole vývozu. Máte-li jakékoli nejasnosti, kontaktujte regulační
úřady v jednotlivých zemích nebo podnikové právní oddělení.
f) Spravedlivá hospodářská soutěž
V souladu s našimi etickými pravidly podnikáme spravedlivě a podle národních a
mezinárodních principů hospodářské soutěže.
Od všech zaměstnanců se vyžaduje, aby dodržovali národní i mezinárodní zákony
upravující hospodářskou soutěž. Patří sem zejména ustanovení o nekalé hospodářské
soutěži a antimonopolní zákony.
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Dohody s konkurencí o cenách, podmínkách prodeje, množstevních omezeních, sdílení
území a nabídkách v rámci veřejných tendrů apod. jsou přísně zakázány.
Rovněž nesmí docházet k výměně takových informací, které by mohly omezit spravedlivou
hospodářskou soutěž. Kontakty s konkurencí by měly být minimální. Navíc není
přípustné diskutovat s konkurencí o strategiích, jakož ani sdílet citlivé obchodní a technické
informace. Týká se to zejména akcí pořádaných profesními či odbornými sdruženími.
Informace v případě potřeby sdílíme pouze s partnery ve společných podnicích, a to jen do
takové míry, která je vzhledem k dosažení záměrů společného podniku nutná.
Rovněž požadujeme, aby se principy hospodářské soutěže řídili i naši dodavatelé.
Jestliže nemá dodavatel zavedeny vlastní zásady, musí se zavázat k dodržování buď tohoto
Etického kodexu nebo konkrétního Etického kodexu dodavatelů Georg Fischer.
Dodatečné informace poskytuje podniková směrnice upravující pravidla chování v
souvislosti se zákony o hospodářské soutěži. Máte-li jakékoli nejasnosti, kontaktujte podnikové
právní oddělení.
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g) Obchodování s cennými papíry na základě neveřejných informací
Neveřejné informace zahrnují důvěrné skutečnosti, které by v případě zveřejnění mohly
výrazně ovlivnit hodnotu cenných papírů Georg Fischer Ltd předvídatelným způsobem:
Důvěrné informace mohou pocházet z následujících situací:
• důležité finanční informace, zejména nezveřejněné pololetní či celoroční výsledky;
• významnější projekty akvizic či prodejů, včetně založení a likvidace společného podniku;
• uzavření či ukončení významných smluv;
• soudní spory, v nichž se jedná a vysoké částky;
• výrazné změny kapitálové či řídicí struktury.
Zaměstnancům, kteří mají k dispozici neveřejné informace, není dovoleno obchodovat
s cennými papíry společnosti Georg Fischer Ltd. Kromě toho nesmí být neveřejné
informace sděleny třetím stranám ani rodinným příslušníkům. Obchodování s cennými
papíry na základě neveřejných informací je ve většině zemí trestným činem.
h) Střet zájmů
Musíme zajistit, aby naše vlastní činnosti nebyly v rozporu se zájmy společnosti Georg
Fischer. Je třeba se rovněž vyhýbat i aktivitám navozujícím zdánlivý konflikt zájmů.
Ke střetu zájmů dochází, kdykoli učiníme obchodní rozhodnutí a současně máme na dané
záležitosti osobní zájem. Do sféry osobního zájmu může rovněž spadat výhoda
pro známého nebo příbuznou osobu. Existuje-li podezření na střet zájmů, je nutno
informovat příslušného vedoucího.
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5. Ochrana majetku společnosti Georg Fischer
a) Provozní majetek
Vybavení kanceláří a závodů společnosti Georg Fischer je poskytováno k plnění
každodenních pracovních povinností a zaměstnanci s ním musí zacházet s opatrností.
Zaměstnancům není povoleno využívat majetek společnosti Georg Fischer k osobním
účelům ani ho úmyslně poškozovat či ničit.
Zaměstnanci mohou jisté provozní položky, například notebooky a mobilní telefony,
používat k soukromým účelům v souladu s ustanoveními dané společnosti Georg Fischer.
Soukromé používání mobilních telefonů během pracovní doby by mělo být omezeno na
nutné minimum. Na soukromé využívání podnikových vozidel se vztahují zvláštní pravidla.
b) Duševní vlastnictví
Chráníme duševní vlastnictví společnosti Georg Fischer, například patenty, ochranné
známky, autorská práva, návrhy, obchodní tajemství, vzorky, modely a expertízu, a rovněž
respektujeme duševní vlastnictví jiných.
Vzhledem k tomu, že duševní vlastnictví společnosti Georg Fischer má vysokou hodnotu,
musí je všichni zaměstnanci důsledně chránit. Před vydáním položky duševního vlastnictví
třetí straně nebo jejím poskytnutím jiným způsobem je nutné podepsat přiměřené dohody,
které budou chránit práva společnosti Georg Fischer. Poskytnutí licence opravňující k
používání značek Georg Fischer třetím stranám musí schválit generální ředitel.
Všichni zaměstnanci mají povinnost hlásit jakákoli podezření na porušení ze strany
dodavatelů, zákazníků či třetích stran oddělení patentů.
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6. Zacházení s informacemi, daty a dokumenty
a) Důvěrné informace
Všichni zaměstnanci jsou povinni uchovávat důvěrné informace o společnosti Georg
Fischer na bezpečném místě a zajistit, že k nim mají přístup pouze jejich kolegové, a to jen
v rozsahu nutném pro dosažení příslušného obchodního cíle. Toto se stejnou měrou týká
důvěrných informací, které nám byly svěřeny třetími stranami.
Důvěrné informace zahrnují technické údaje výrobků a procesů, marketingové a prodejní
strategie, interní seznamy kupních cen, údaje o zákaznících, neveřejné finanční informace,
informace o transakcích, občanskoprávní či trestní případy a veškeré osobní údaje.

V kancelářích se samostatnými pracovními stanicemi musí zaměstnanci zamykat všechny
důvěrné dokumenty, kdykoli se od svého stanoviště vzdálí.
b) Ochrana dat
Georg Fischer přistupuje k ochraně údajů zaměstnanců s maximální odpovědností. V
souladu s místními zákony na ochranu dat jsou osobní údaje zaměstnanců Georg Fischer
zpracovány pouze v rozsahu nutném pro potřeby zaměstnání.
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c) Správa dokumentů
Správa dokumentů spočívá v tvorbě, archivaci a skartování dokumentace. Obchodní
transakce zaznamenáváme přesně a kompletně. Veškerá obchodní dokumentace (včetně
elektronických souborů a mikrofilmu) je uchovávána po zákonem stanovenou
archivační dobu. Po uplynutí archivační doby jsou dokumenty skartovány v souladu s
ustanoveními příslušné podnikové směrnice. Jakékoli významné dokumenty
staršího data by měly být před skartováním předány podnikovému archiváři. V žádném
případě nesmí zaměstnanci ničit dokumenty, které se týkají blížícího se nebo

probíhajícího soudního sporu či vyšetřování. Máte-li jakékoli nejasnosti, kontaktujte
podnikové právní oddělení.
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7. Komunikace a kontakty pro média
Se sdělovacími prostředky komunikujeme konzistentním, otevřeným a zdvořilým
způsobem. Neposkytujeme informace o probíhajících soudních řízeních ani komentáře ve
věci nepodložených dohadů.
Do maximální možné míry informujeme naše zaměstnance ve stejné době jako sdělovací
prostředky a akcionáře.
Se sdělovacími prostředky, analytiky a investory zpravidla komunikuje podnikové
oddělení komunikace a oddělení vztahů s investory. Veškeré dotazy musí být předány
jednomu z těchto oddělení.

8. Porušení
Disciplinární řízení lze vést v rámci relevantních zákonů, interních směrnic společností
Georg Fischer nebo ustanovení pracovní smlouvy apod. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat
etická a morální pravidla vytyčená v tomto Etickém kodexu.
Porušení ve smyslu článku 8, odst. 1 výše mohou být hlášena příslušným vedoucím
pracovníkům nebo oddělení lidských zdrojů. Zaměstnanci mohou rovněž kontaktovat
podnikové právní oddělení ve Schaffhausenu telefonicky (v němčině, angličtině,
francouzštině a italštině) nebo písemně e-mailem na adresu compliance@georgfischer.com.
Hlášení lze rovněž poskytnout anonymní cestou. Podnikové právní oddělení se v
maximální možné míře vynasnaží chránit totožnost zaměstnance, který porušení nahlásí.
Úmyslné nahlášení nepravdivých skutečností a falešné obvinění bude předmětem
disciplinárního řízení.
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9. Dotazy týkající se Etického kodexu
S dotazy ohledně Etického kodexu se nejdříve obracejte na vedoucí pracovníky.
Dodatečné informace vám ochotně poskytne podnikové právní oddělení na adrese
code@georgfischer.com.

10. Platnost
Etický kodex Georg Fischer byl schválen výkonným výborem 12. července 2013 a vstupuje v platnost
1. srpna 2013. Nahrazuje Etický kodex Georg Fischer z 1. ledna 2008.
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