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VZKAZ OD NAŠEHO PREZIDENTA A CEO 

Jádrem naší společnosti je závazek dodržovat etické postupy a chování. Naše pověst je 
souhrnem akcí našich zaměstnanců v každé z našich obchodních jednotek – a toho, jak tyto 
akce odpovídají našim hodnotám a tomuto Kodexu chování. Tento jednoduchý předpoklad je 
základem, na kterém stavíme a udržujeme si důvěru všech zúčastněných stran. 
 
Náš Kodex chování představuje model vysokých etických standardů a závazku k integritě, které 
očekáváme od všech zaměstnanců naší společnosti. Pochopení tohoto Kodexu chování a 
začlenění jeho součástí do vašeho rozhodování pomůže udržet důležitou důvěru, kterou jsme si 
vytvořili u našich zákazníků, dodavatelů, akcionářů a kolegů zaměstnanců. 
 
Chci poděkovat každému z vás, že jste si pozorně přečetli náš Kodex chování a aktivně jej 
uplatňujete při své každodenní činnosti. Vážím si vašeho závazku vůči kultuře důvěry a 
vzájemného respektu při jednání s kolegy, zákazníky a všemi zúčastněnými stranami, které vám 
umožňují odvádět tu nejlepší práci. !  
 
S pozdravem 

 

 

Prezident a výkonný ředitel 
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NÁŠ FIREMNÍ ETICKÝ KODEX A ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ 

Přehled etického kodexu 

Společnost INDICOR, LLC a všechny její obchodní jednotky (dále společně jen „společnost 
INDICOR“) se snaží vyvíjet, vyrábět a prodávat pouze bezpečná a vysoce kvalitní řešení a 
produkty. Máme závazek realizovat operace po celém světě v souladu s příkladnými standardy 
obchodní integrity.  

Za tímto účelem se od všech zaměstnanců společnosti INDICOR očekává, že pro ni budou 
pracovat v souladu s vysokými standardy čestnosti a integrity. Co to tedy znamená pro vás? 

• Přečtěte si tento Kodex chování (dále jen „Kodex“) v plném rozsahu. 

• Poskytujte úplné a pravdivé informace ve všech zprávách podávaných společností 
INDICOR. 

• Dodržujte ducha a literu zákona ve všech aspektech našeho podnikání. 

• Neprodleně nahlaste jakékoli porušení tohoto Kodexu. 

• Plně spolupracujte během všech interních a externích vyšetřování.  

Tento Kodex bude sloužit jako vodítko, které má všem našim zaměstnancům pomoci při jednání 
a rozhodování jménem společnosti INDICOR v souladu s těmito standardy. Žádné pokyny 
samozřejmě nemohou být vyčerpávající a odpovědnost za jednání v souladu s duchem tohoto 
Kodexu je na vás.  

Hlášení porušení nebo obav 

Každý z nás má povinnost nahlásit veškeré nevhodné, neetické nebo nezákonné chování nebo 
jednání, které je v rozporu s tímto Kodexem, zákonem nebo jinými zásadami společnosti 
INDICOR. Pokud se o porušení dozvíte nebo na ně máte podezření, měli byste to oznámit svému 
nadřízenému nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů. 

Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte dobrý pocit, můžete se kdykoli anonymně obrátit na linku 
pro etiku a dodržování předpisů společnosti INDICOR.  

Osobní integritu a dobrý úsudek nic nenahradí.  

Pokud stojíte před obtížným rozhodnutím, zvažte, zda byste se cítili dobře, kdyby se vaše 

rozhodnutí dostalo na veřejnost. Pokud se domníváte, že by se vaše rozhodnutí mohlo jevit jako 

nesprávné z právního nebo etického hlediska, máte pochybnosti o nejvhodnějším postupu nebo 

máte jiné otázky týkající se použitelnosti tohoto Kodexu, doporučujeme vám, abyste si promluvili 

se svým nadřízeným nebo s pracovníkem pro dodržování předpisů. 
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Jakékoli obavy týkající se účetnictví, interních 
účetních kontrol a auditních záležitostí můžete 
nahlásit také svému nadřízenému nebo 
pracovníkovi pro dodržování předpisů. Tyto obavy 
budou následně oznámeny představenstvu 
společnosti INDICOR a vyřízeny v souladu s 
postupy, které představenstvo stanovilo.  

Žádná odvetná opatření 

Možná porušení by měl bez obav nahlásit každý. 
Společnost INDICOR se proto nebude nikomu mstít 
ani nebude tolerovat žádné obtěžování nebo 
odvetné opatření za to, že v dobré víře oznámí 
podezření na porušení zákonů, předpisů nebo 
zásad či postupů společnosti INDICOR, včetně 
tohoto Kodexu, nebo že se jinak zapojí do jakékoli 
činnosti chráněné zákonem.  

To znamená, že společnost INDICOR vás 
nepropustí, nepřeřadí na nižší pozici, nepřidělí vám 
méně žádoucí pracovní úkoly ani vás nebude jinak 
diskriminovat za to, že upozorníte na jednání, u 
něhož existuje podezření na nezákonnost, 
neetičnost nebo porušení tohoto Kodexu, 
poskytnete informace související s jeho vyšetřováním nebo se jinak zapojíte do činnosti 
chráněné zákonem.  

Společnost INDICOR si však vyhrazuje právo potrestat každého, kdo: (1) vědomě vznese falešné 
obvinění; (2) vědomě poskytne společnosti INDICOR zavádějící informace; (3) poruší tento 
Kodex, jakýkoli platný zákon nebo jiné zásady či postupy společnosti INDICOR nebo (4) jinak 
jedná nepatřičně.  

Odvetným opatřením se rozumí jakékoli negativní opatření v zaměstnání přijaté proti někomu 
proto, že v dobré víře podal oznámení nebo se chystá podat oznámení v budoucnu, nebo proto, 
že se jinak zapojil do jakékoli činnosti chráněné zákonem. 

Podat oznámení v dobré víře neznamená, že si musíte být jisti, že se děje něco neetického – 
znamená to pouze, že máte skutečný důvod se domnívat, že by něco mohlo být špatně.  

Způsoby hlášení porušení předpisů: 

• Vašemu vedoucímu 

• Vedoucímu pracovníkovi pro 
dodržování předpisů 

• www.INDICOR.ethicspoint.com 
(telefonicky nebo e-mailem) 

Nezapomeňte! 

• Hlášení můžete podat osobně, e-
mailem nebo telefonicky. 

• Vaše dotazy nebo obavy mohou 
zůstat důvěrné nebo anonymní, 
pokud to umožňuje legislativa.  

• Při hlášení na linku pro etiku a 
dodržování předpisů společnosti 
INDICOR nemusíte uvádět žádné 
identifikační údaje. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Disciplinární opatření 

Společnost INDICOR přijme příslušná disciplinární opatření proti každému zaměstnanci, jehož 
jednání je v rozporu s tímto Kodexem nebo zásadami či postupy společnosti. Disciplinární 
opatření mohou zahrnovat okamžité ukončení pracovního poměru, pokud je to vhodné a 
povoleno zákonem. To platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní zařazení. 

 

Je důležité mít na paměti, že porušení právních a regulačních požadavků může být spojeno s 
občanskoprávními a trestněprávními sankcemi, včetně pokut a odnětí svobody. Pokud 
společnost INDICOR utrpěla škodu, může se domáhat nápravy vůči odpovědným osobám. V 
případě porušení zákonů bude společnost INDICOR vždy plně spolupracovat s příslušnými 
orgány.  

Důvěrnost 

Veškerá hlášení o obavách podle tohoto Kodexu budou zachována jako důvěrná v rozsahu, 
který je proveditelný nebo povolený zákonem.  

Měli byste si však být vědomi toho, že v některých situacích může být pro dosažení řešení sporu 
nutné sdělit důvěrné informace. Další podrobnosti naleznete v části „Důvěrné informace“. 

  

Jaké kroky mohou vést k disciplinárnímu řízení?  

• Jakékoli porušení tohoto Kodexu nebo jiných zásad společnosti INDICOR 

• Žádání od ostatních, aby porušovali tento Kodex nebo jiné zásady 
společnosti INDICOR 

• Nedodržení pravidla ihned oznámit zjevná nebo domnělá porušení nebo 
přijetí opatření k jejich zakrytí či utajení 

• Vědomé poskytnutí zavádějících informací týkajících se porušení nebo 
potenciálního porušení  

• Odvetné opatření vůči jinému zaměstnanci za oznámení podezření na 
porušení předpisů nebo za jiné chráněné jednání 

• Porušení jakéhokoli platného zákona nebo jiné vystavení vás nebo 
společnosti INDICOR trestním sankcím (pokuty nebo tresty odnětí svobody) 
nebo občanskoprávním sankcím (náhrada škody nebo pokuty). 
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Pracovník pro dodržování předpisů 

Pracovník pro dodržování předpisů je odpovědný za správu implementace a provádění tohoto 
Kodexu, včetně následujícího:  

• dohled nad prováděním Kodexu a souvisejících zásad, postupů a praktik;  

• dohled nad správou a dodržováním Kodexu, včetně jeho prosazování a zajištění, aby 
byla v případě potřeby důsledně uplatňována vhodná disciplinární opatření;  

• vedení nebo dohled nad vyšetřováním nahlášených porušení Kodexu;  

• koordinace vhodných reakcí na pochybení a přijímání opatření k zabránění opakování 
pochybení;  

• koordinace všech potřebných vzdělávacích programů o tématech, na která se Kodex 
vztahuje a  

• zodpovídání dotazů a poskytování pokynů zaměstnancům ohledně Kodexu.  

Pracovníka pro dodržování předpisů můžete buď kontaktovat osobně (přes web 
www.INDICOR.ethicspoint.com), nebo e-mailem (na adrese ethics@indicor.com). Pracovníka 
pro dodržování předpisů můžete taky kontaktovat telefonicky. Telefonní čísla oddělení pro 
dodržování předpisů jsou uvedena na webových stránkách www.INDICOR.ethicspoint.com 
podle jednotlivých zemí. 

Vaše odpovědnost a závazek při správě Kodexu 

Všichni zaměstnanci společnosti INDICOR jsou povinni dodržovat literu a ducha tohoto Kodexu. 
To znamená dodržování platných právních požadavků, ať jste kdekoli na světě. Kromě toho 
doporučujeme zaměstnancům, aby se vždy chovali eticky a aby v případě pochybností o 
nejvhodnějším postupu projednali své otázky nebo obavy s příslušnými pracovníky společnosti.  

Zaměstnanci obdrží kopii tohoto Kodexu a potvrdí její převzetí při nástupu do společnosti 
INDICOR a každoročně potvrdí svůj trvalý závazek dodržovat tento Kodex.  

Zaměstnancům budou podle potřeby rozesílány aktualizace Kodexu, které budou odrážet 
změny nebo doplňky.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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DŮVĚRNÉ INFORMACE 

Společnost INDICOR musí vyvažovat své zájmy na zachování důvěrnosti informací o svém 
podnikání s odpovědností za včasné, úplné a přesné zveřejnění těchto informací, jakož i s právy 
a povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů. To znamená, že společnost INDICOR vyžaduje, 
aby zaměstnanci, kteří pracují s důvěrnými informacemi nebo se s nimi seznámí, dodržovali 
následující pokyny a postupy.  

Informace, které mají být chráněny  

Co jsou to důvěrné informace? Veškeré informace o společnosti (nebo informace, které 
společnosti INDICOR svěřili jiní), které splňují tyto podmínky: 

• nejsou obecně známé veřejnosti;  

• by mohly být užitečné pro konkurenty, pokud by byly zveřejněny nebo 

• jsou v případě zveřejnění škodlivé pro společnost INDICOR (nebo její zákazníky či 
obchodní partnery). 

Naše povinnost chránit informace, které nám byly svěřeny 

Jsme povinni zachovávat důvěrnost všech důvěrných informací, které nám byly svěřeny 
společností INDICOR, „určenými společnostmi“ nebo jejich zákazníky, pokud jejich zveřejnění 
není povoleno nebo nařízeno zákonem a podléhá všem platným zákonům.  

„Určenými společnostmi“ se rozumí všechny společnosti, se kterými společnost INDICOR 
obchoduje, jako například:  

• stávající smluvní ujednání (tj. zákazníci, dodavatelé zboží a služeb, nabyvatelé a držitelé 
licencí),  

• případná smluvní ujednání (včetně vyjednávání o společných podnicích, společných 
nabídkách atd. nebo získávání/prodej cenných papírů či aktiv).  

“Podstatné“ informace 

Musíme být obzvláště opatrní, abychom zachovali důvěrnost všech „podstatných“ neveřejných 
informací.  

„Podstatné“ informace mohou mít podobu obchodních plánů nebo jiných dokumentů, 
rozhovorů nebo dokonce znalosti chystané tiskové zprávy. K označení toho, že dokumenty a 
písemné materiály obsahují důvěrné informace, se často používají štítky nebo razítka; 
nespoléhejte se však pouze na absenci nebo přítomnost štítku nebo razítka. Vždy si musíte 
materiál prostudovat a rozhodnout se sami.  

Omezený přístup 

Přístup k podstatným neveřejným informacím je omezen na zaměstnance společnosti INDICOR 
pouze na základě „potřeby vědět“. To znamená, že je třeba vynaložit veškeré přiměřené úsilí, 
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aby se omezil jak počet zaměstnanců společnosti INDICOR, kteří se s informacemi seznámí, tak 
duplikace a šíření písemných materiálů obsahujících tyto informace.  

Obecně byste měli podle svého nejlepšího uvážení rozhodnout, jaké kroky podniknout, abyste 
omezili přístup k neveřejným informacím a jinak ochránili jejich důvěrnost. V případě jakýchkoli 
pochybností se neprodleně poraďte se svým nadřízeným nebo s hlavním právním zástupcem 
společnosti INDICOR. 

Zpřístupnění neveřejných informací  

Obecně platí, že za zpřístupnění neveřejných informací je odpovědné vedení společnosti, proto 
je důležité zachovávat důvěrnost neveřejných informací bez ohledu na to, zda došlo k jejich 
zpřístupnění nebo zda se domníváte, že k němu došlo, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění 
výslovně povoleno, autorizováno nebo vyžadováno zákonem.  

Pokud vás bude kontaktovat někdo mimo společnost INDICOR, aby s vámi probral důvěrné 
informace, nevyzrazujte mu žádné důvěrné informace a odkažte ho na příslušného 
spolupracovníka vedení společnosti INDICOR. Jiné informace, než které je „potřeba vědět“, 
nebudou zpřístupněny bez předchozího souhlasu hlavního právního zástupce společnosti 
INDICOR nebo jiného příslušného vedení.  

Jak zacházet s podstatnými neveřejnými informacemi 

Pokud získáte informace na základě služby ve společnosti INDICOR, musíte dbát na následující: 

• nesdělujte podstatné, neveřejné nebo jiné důvěrné informace nikomu uvnitř ani vně 
společnosti INDICOR (včetně rodinných příslušníků), s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytně nutné a za okolností, které umožňují důvodně se domnívat, že tyto informace 
nebudou příjemcem zneužity nebo neoprávněně zveřejněny; a  

• zdržet se doporučování nebo navrhování, aby se jakákoli osoba zapojila do transakcí s 
cennými papíry jakýchkoli společností, které by mohly být ovlivněny podstatnými 
neveřejnými informacemi. 
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VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY, DODAVATELI A KONKURENTY 

Náš úspěch závisí na budování dobrých vztahů se zákazníky a dodavateli. Základem tohoto cíle 
je pěstování atmosféry důvěry a prodej našich řešení a produktů na základě zásluh.  

Férové jednání  

Všichni bychom měli usilovat o férové jednání se zákazníky, dodavateli a konkurenty společnosti 
INDICOR. Za tímto účelem nesmíme nikoho nekale využívat prostřednictvím manipulace, 
zatajování, zneužívání důvěrných informací, zkreslování podstatných skutečností nebo jiných 
nekalých obchodních praktik.  

Nekalá soutěž – antimonopolní zákony  

Každý musí plně dodržovat antimonopolní zákony Spojených států a zákony o hospodářské 
soutěži v každé zemi, ve které společnost INDICOR 
nebo její pobočky podnikají. Obecně platí, že pokud 
se americké zákony týkající se hospodářské soutěže 
liší od místních zákonů a existuje nejistota ohledně 
toho, který zákon se použije, použije se přísnější 
standard.  

Antimonopolní zákony zakazují dohody nebo 
ujednání mezi soutěžiteli týkající se cen, podmínek 
prodeje, zisků, rozdělení nebo přidělení zákazníků, 
trhů nebo území, úvěrových ujednání, způsobů 
distribuce nebo jakékoli jiné činnosti, která omezuje 
hospodářskou soutěž.  

Informace o strategiích konkurence a tržních 
podmínkách získané od našich zákazníků nebo z 
jiných zdrojů jsou legitimní a žádoucí. Neměli byste 
však zákazníky žádat, aby působili jako prostředníci 
pro komunikaci s našimi konkurenty.   

Neměli byste získávat, přijímat, zveřejňovat, využívat 
nebo naznačovat, že vy nebo společnost INDICOR 
vlastníte obchodní tajemství jiné společnosti za 
nepatřičných nebo sporných okolností. Obchodním 
tajemstvím se rozumí veškeré informace, dokumenty nebo materiály, jejichž obsah není obecně 
známý nebo zjistitelný, vlastník je obecně nezveřejnil a je pravděpodobné, že je bude chránit.  

Kromě toho byste se neměli snažit přímo ani nepřímo omezovat svobodu zákazníka stanovit si 
vlastní ceny pro další prodej jakéhokoli výrobku společnosti INDICOR. 

Dále je třeba se vyvarovat jakýchkoli zbytečných kontaktů s konkurenty společnosti INDICOR. 
Obecně platí, že kontakty a komunikace s konkurencí by se měly omezit na ty, které jsou 

Standard chování 

• Vyvarujte se jakéhokoli 
jednání, které porušuje 
nebo by se jen mohlo zdát, 
že porušuje literu i ducha 
antimonopolního zákona. 

• S žádným konkurentem 
neuzavírejte dohody 
nebo ujednání o cenách. 

• Nezapojujte se do 
zakázaných činností, které 
by mohly být vykládány jako 
snaha o nepatřičné omezení 
nebo limitování konkurence 
(například cenové nebo 
prodejní podmínky), ani o 
nich nediskutujte s 
konkurencí nebo jinými 
obchodními partnery. 
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neúmyslné a nevyhnutelné (například veletrhy a některé externí semináře), a před navázáním 
dalších kontaktů nebo komunikace byste si měli vyžádat příslušné povolení.  

Marketing: Znevažování konkurentů  

Reklama a marketing společnosti INDICOR musí být v 
souladu se všemi platnými vládními zákony, pravidly 
a předpisy, které zakazují nekalé a klamavé obchodní 
praktiky. Patří sem veškeré zásady reklamy a 
propagace prodeje.  

Zásadou společnosti INDICOR je zdůrazňovat kvalitu 
svých produktů nebo služeb; nesmíte však uvádět 
nepodložené znevažující komentáře o konkurenci 
nebo jejích výrobcích či službách. Prohlášení (ústní 
nebo písemná) týkající se konkurenta nebo jeho 
produktů či služeb musí být pravdivá, věcná a úplná.  

Při komunikaci o konkurentovi nebo jeho produktech 
či službách dbejte na následující: 

• Vyvarujte se komentářů o charakteru nebo obchodních praktikách konkurence (jako je 
například sdělování zákazníkovi, že obchodní zástupce konkurenta je nemorální nebo 
nedůvěryhodný).  

• Hlavní důraz by měl být kladen na schopnosti, know-how a přínosy produktů a služeb 
společnosti INDICOR pro zákazníka, nikoli na nedostatky konkurenta.  

• Vyhněte se zmínkám o problémech nebo slabých stránkách konkurenta, které 
nesouvisejí s výrobkem nebo službou (například finanční potíže, probíhající soudní 
spory, vládní vyšetřování).  

• Prohlášení o specifikacích, kvalitě, užitečnosti nebo hodnotě produktů nebo služeb 
konkurenta by neměla být činěna, pokud nejsou podložena aktuálními zveřejněnými 
informacemi konkurenta nebo jinými faktickými údaji týkajícími se současných produktů 
konkurenta.  

• Nepodložená tvrzení, že společnost INDICOR je tvůrcem produktu nebo služby nebo 
některé z jejich funkcí, by neměla být uváděna.  

Bezpečnost produktů  

Klíčovým obchodním cílem společnosti INDICOR je vyrábět a prodávat pouze produkty, které lze 
bezpečně provozovat a manipulovat s nimi. Za tímto účelem budou produkty INDICOR 
testovány, aby bylo zajištěno dodržování standardů kvality a bezpečnosti. Kromě toho budou 
naše produkty opatřeny jasnými a relevantními bezpečnostními informacemi a vhodnými 
varováními a pokyny týkajícími se jakéhokoli rozumně předvídatelného nebezpečí, které mohou 
naše produkty představovat pro osoby, majetek nebo životní prostředí. 

Odpovídáte za reklamu nebo 
marketing? 
Pokud ano, je důležité: 

• abyste se ujistili, že reklama 
je pravdivá, není klamavá a je 
v souladu se všemi platnými 
zákony, pravidly, předpisy a 
zásadami, 

• abyste si ověřili všechny 
nároky týkající se výkonu, 
kvality atd. 
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Je důležité dbát na to, abyste neschválili přepravu produktu, o němž je známo, že je vadný, 
nebezpečný nebo nevhodný pro zamýšlené použití.  

Podniky v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče  

Ve zdravotní oblasti společnost INDICOR dodržuje všechny platné zákony a regulační požadavky 
pro vývoj, výrobu, distribuci a uvádění svých zdravotnických produktů na trh. Zaměstnanci 
těchto firem musí dbát na dodržování předpisů, jakož i norem kvality a bezpečnosti produktů a 
všech dalších platných norem a požadavků. 

Nabízení darů, zábavy a/nebo cestování zákazníkům  

Pokusy o nepatřičné ovlivňování nákupních rozhodnutí zákazníků na základě osobních darů, 
nabídek zábavy, cestování, slev nebo zvláštních služeb jsou nevhodné, nepřijatelné a v 
některých případech nezákonné a jsou zakázány. Z tohoto důvodu nenabízejte zákazníkům 
nebo potenciálním zákazníkům peníze, dárky nebo jiné hodnotné předměty, které jsou nebo 
mohou být vykládány jako pokus o nepatřičné ovlivnění jejich vztahu k obchodním zájmům 
společnosti INDICOR.  

Mohou se vyskytnout případy, kdy místní tradice nebo obchodní zvyklosti vyžadují dávání dárků 
při určitých příležitostech. V takovém případě lze předložit drobné dary v nominální hodnotě, 
pokud jsou náklady na tento dar plně doloženy. Je také důležité zajistit, aby byl dar v souladu s 
podrobnějšími programy a zásadami dodržování předpisů společnosti INDICOR. V určitých 
omezených situacích lze po předchozím písemném souhlasu nadřízeného nebo pracovníka pro 
dodržování předpisů povolit dary vyšší než nominální hodnoty, které se týkají cestování nebo 
zábavy.  Dárek není nikdy povolen, pokud je zakázán zákonem nebo pokud má být nebo by se 

mohl jevit jako nepatřičné ovlivňování. 
Kromě toho nejsou nikdy přípustné dary v 
hotovosti nebo jejich ekvivalenty (například 
dárkové karty). 

Přijímání darů od prodejců a 
dodavatelů  

Obchodní dary značné hodnoty, které vám 
byly nabídnuty, mohou být určeny k 
nevhodnému ovlivnění výběru prodejců 
nebo dodavatelů. Standardy společnosti 
INDICOR upravující přijímání darů od 
prodejců nebo dodavatelských společností či 
jejich zástupců proto odrážejí standardy 

týkající se poskytování darů našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. 

Rozhodnutí o přijímání darů nebo zábavy od prodejců nebo dodavatelů by se měla řídit 
místními zvyky, uvážením a dobrým úsudkem. Obecně platí, že obchodní dary lze přijímat za 
předpokladu, že mají nominální hodnotu a neobsahují hotovost ani finanční cenné papíry. V 
případě stravování, pohoštění, ubytování nebo nabídek cesty by se rozhodnutí o přijetí mělo 

Před přijetím daru si položte otázku: 

• Je typ daru nebo pozvání 
vhodný v obchodním vztahu? 

• Je četnost přijímání nabídek 
zábavy nepřiměřená? 

• Zajistili jste si předem souhlas 
svého nadřízeného nebo 
vedoucího pracovníka pro 
dodržování předpisů? 
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řídit dobrým úsudkem s přihlédnutím k zásadě reciprocity, tj. zda osoba, která takovou nabídku 
obdržela, je schopna poskytnout podobně hodnotný dar a vynaložit náklady na něj v rámci 
běžných postupů společnosti INDICOR pro účtování výdajů. 

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je určitý dar podle těchto zásad přípustný, nebo pokud 
chcete schválit jakýkoli dar nebo pohoštění, které zde není uvedeno, obraťte se na svého 
nadřízeného nebo na pracovníka pro dodržování předpisů. 

 

 

  

Pokud jde o dary a zábavu, mějte na paměti následující: 

Nedávejte dary, které jsou nadměrné, nevhodné nebo by mohly jen vzbuzovat dojem, že jsou 

nepatřičné. 

Nevyžadujte od dodavatelů, zákazníků nebo konkurentů žádné dary, zábavu ani pozornosti. 

Nepřijímejte dary vyšší než nominální hodnoty, pokud je neschválí váš nadřízený nebo 

pracovník odpovědný za dodržování předpisů. 

Dary musí být řádně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti. 

Případné problémy nebo možná nedorozumění může často eliminovat předchozí nahlášení 

daru vašemu nadřízenému a/nebo vedoucímu pracovníkovi pro dodržování předpisů s cílem 

získat si jejich souhlas.  

Pokud se dar týká státního nebo veřejného činitele, je nezbytné řídit se pokyny uvedenými v 

části věnované zákonu o zahraničních korupčních praktikách.  



 

LEDEN 2023 

 

14 

ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI 

Vztahy mezi společností INDICOR a jejími zaměstnanci na všech úrovních jsou založeny na 
vzájemném respektu, oboustranné důvěře a společných cílech. Základem dobrého obchodního 
chování je vzájemné respektování, jak je uvedeno níže.  

Zdraví a bezpečnost  

Společnost INDICOR neustále usiluje o zajištění 
bezpečného a zdravého pracoviště v souladu se všemi 
platnými vládními zákony a předpisy. Na podporu této 
iniciativy se od vás očekává, že budete dodržovat 
všechna platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti. Pokud vaše pozice vyžaduje dodržování 
jakýchkoli požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovišti, musí vám být poskytnuto příslušné 
školení.  

Vyhrožování nebo násilné činy nebudou tolerovány a 
musí být okamžitě nahlášeny. Každý zaměstnanec, 
který vyhrožuje nebo se dopustí násilného činu, bude 
vystaven disciplinárnímu řízení, a to až do ukončení 
pracovního poměru, občanskoprávnímu řízení a/nebo 
trestnímu stíhání.   

Zákaz diskriminace a obtěžování  

V souladu se všemi platnými zákony společnost INDICOR při přijímání, povyšování ani jiných 
postupech zaměstnávání nediskriminuje jednotlivce na základě rasy, barvy pleti, věku, 
národnosti, občanství, pohlaví, genderové identity, genderového vyjádření, sexuální orientace, 
náboženství, zdravotního postižení, těhotenství, statusu veterána nebo jakékoli jiné 
charakteristiky chráněné zákonem. Společnost INDICOR se důrazně zasazuje o nábor, 
zaměstnávání a podporu kvalifikovaných osob z řad rasových menšin, žen, veteránů a osob se 
zdravotním postižením.  

Společnost INDICOR je odhodlána udržovat pracovní prostředí bez jakýchkoli forem obtěžování, 
včetně slovního nebo fyzického zneužívání či zastrašování nebo chování, které očerňuje nebo 
projevuje nepřátelství či averzi vůči jakékoli osobě z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, 
pohlaví, genderové identity, genderového vyjádření, sexuální orientace, národnosti, občanství, 
statusu veterána, věku, těhotenství nebo zdravotního postižení. Obtěžování, znevažující 
komentáře nebo urážky proto nebudou tolerovány.  

Obtěžování může mít mnoho forem, včetně nežádoucího slovního nebo fyzického kontaktu, 
písemné komunikace nebo opakovaného chování, které by rozumná osoba považovala za 
urážlivé. Šikana a obtěžování jakéhokoli typu, ať už sexuální povahy, nebo ne, je porušením 
našich zásad. Obtěžování nemusí mít záměr. 

 

Jak mohu přispět k podpoře 
bezpečného pracoviště? 

• Dodržujte tento Kodex a 
platné zákony a zásady. 

• Pokud vidíte něco 
nebezpečného nebo že se 
někdo chová nebezpečně, 
rychle zasáhněte. 

• Uvědomte si, jak vaše 
rozhodnutí a jednání ovlivní 
zdraví a bezpečnost 
ostatních. 
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Soukromí 

Společnost INDICOR respektuje soukromí svých zaměstnanců a uvědomuje si, že většina údajů 
shromážděných v záznamech společnosti se týká původu, rodiny, příjmů, příspěvků a 
zdravotního stavu jednotlivce – což jsou informace důvěrné povahy. Zaměstnanci, kteří mají 
přístup k tomuto typu informací, musí dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy, 
které ukládají standard důvěrnosti těchto záznamů a zveřejňování těchto informací. Pokud tedy 
máte přístup k takovým záznamům, nejste oprávněni, kromě zpřístupnění, které může být 
vyžadováno zákonem, poskytovat údaje týkající se osobních záležitostí jakéhokoli zaměstnance 
komukoli mimo společnost INDICOR, s výjimkou případů, kdy je to prokazatelně nezbytné.  

Zneužívání návykových látek  

Společnost INDICOR se zavazuje zajistit pracoviště, kde nedochází ke zneužívání návykových 
látek. Zaměstnanci by proto měli docházet do práce ve stavu způsobilém k výkonu svých 
povinností, bez vlivu nelegálních nebo nepovolených drog, marihuany nebo alkoholu. Kromě 
toho je zakázáno užívání, držení nebo distribuce nelegálních nebo nepovolených drog, 
marihuany nebo alkoholu v pracovní době společnosti nebo v jejích prostorách.  

Zastoupení práce  

Přestože společnost INDICOR dává přednost individuálnímu jednání se svými zaměstnanci, 
uznává také, že otázky týkající se zastoupení odborů nebo zaměstnanecké rady musí být řešeny 
v rámci zákona, a to pro každou jednotku zvlášť. Proto tam, kde existuje kolektivní zastoupení, 

CO 
DĚLAT: 

• respektujte různorodé 
vlastnosti svých kolegů, 

• budujte důvěru ve své 
týmy prostřednictvím 
respektu, 

• ozvěte se, pokud máte 
podezření nebo si všimnete, že 
je někdo obtěžován nebo 
šikanován. 

CO 
NEDĚLAT: 

• nevytvářejte nepřátelské nebo 
zastrašující prostředí 
prostřednictvím svých činů 
nebo slov,  

• nepronášejte nevhodné 
komentáře nebo vtipy, 

• nikoho neurážejte ani se o 
nikom urážlivě nevyjadřujte. 

 

Každý zaměstnanec, který se domnívá, že byl (on nebo jiný zaměstnanec) vystaven diskriminaci 

nebo obtěžování, by měl tuto záležitost nahlásit svému nadřízenému, pracovníkovi pro dodržování 

předpisů nebo prostřednictvím linky pro etiku a dodržování předpisů společnosti INDICOR 

www.INDICOR.ethicspoint.com.  Všechna obvinění jakéhokoli druhu vznesená zaměstnancem, 

bývalým zaměstnancem, dodavatelem, zákazníkem nebo smluvním partnerem, která se týkají 

diskriminace, obtěžování, nepřátelského pracovního prostředí, bezpečnosti nebo životního 

prostředí nebo odvetných opatření, musí být nahlášena pracovníkovi pro dodržování předpisů 

personálním oddělením, právním oddělením nebo vedením podniku. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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bude společnost INDICOR usilovat o vybudování vztahu s těmito zastupujícími organizacemi na 
základě zásad dobré vůle a vzájemného respektu. Společnost INDICOR se zavazuje dodržovat 
všechny platné zákony, pravidla a předpisy upravující zaměstnávání, imigraci a pracovní vztahy, 
včetně pracovní doby a spravedlivé mzdy.  

 

STŘETY ZÁJMŮ A FIREMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Střety zájmů  

Musíme být opatrní a vyvarovat se jednání, které je v rozporu se zájmy společnosti INDICOR, 
nebo se i jen zdá, že je v rozporu s těmito zájmy.  Ke „střetu zájmů“ dochází, když soukromý 
nebo osobní zájem jednotlivce jakýmkoli způsobem zasahuje nebo se dokonce zdá, že zasahuje, 
do zájmů společnosti INDICOR. Mohou zahrnovat: 

• zastupování společnosti INDICOR při jednáních, na kterých má tato osoba osobní zájem;  

• získávání osobních výhod od osob, se kterými společnost INDICOR obchoduje; 

• práce pro konkurenta, dodavatele nebo zákazníka společnosti INDICOR, poskytování mu 
poradenských nebo konzultačních služeb, provozování podniku, který konkuruje 
společnosti INDICOR, nebo zastávání pozice, která je v rozporu s jeho povinnostmi vůči 
společnosti INDICOR; 

• působnost jako vedoucí pracovník nebo ředitel společnosti, s níž společnost INDICOR 
obchoduje nebo jí konkuruje, nebo 
finanční podíl v této společnosti; a  

• jiné okolnosti, za kterých by došlo k 
rozdělení loajality dané osoby vůči 
společnosti INDICOR.  

Těmto a podobným situacím je třeba se 
vyhnout, pokud je neschválí pracovník 
pro dodržování předpisů.  

Zaměstnanci společnosti INDICOR nesmí 
mít finanční zájem na jakémkoli 
zákazníkovi, dodavateli, distributorovi, 
obchodním zástupci nebo konkurentovi 
společnosti, který by mohl způsobit 
rozdělení loajality nebo dokonce zdání 
rozdělení loajality.  

Půjčky od společnosti INDICOR 
jakémukoli zaměstnanci musí být 
předem schváleny představenstvem 

Konfliktní situace může nastat, když 
zaměstnanec: 

• podniká kroky nebo má zájmy, 
které mohou ztěžovat objektivní 
a efektivní výkon jeho povinností; 

• přímo nebo nepřímo získává 
nepatřičné osobní výhody v 
důsledku svého postavení ve 
společnosti INDICOR (nepřímou 
výhodou může být výhoda 
poskytnutá rodinnému 
příslušníkovi). 

Pokud máte pochybnosti o správnosti 
transakce, obraťte se na svého 
nadřízeného nebo na pracovníka pro 
dodržování předpisů. 
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společnosti INDICOR nebo jím určeným výborem. 

Zaměstnanci nesmějí bez předchozího souhlasu pracovníka pro dodržování předpisů vykonávat 
externí práci pro jiné strany ani se o takovou práci ucházet v prostorách společnosti nebo v 
pracovní době společnosti, což zahrnuje i placený čas věnovaný vyřizování osobních záležitostí. 
Stejně tak nesmějí používat zařízení, telefony, materiály, zdroje nebo vlastní informace 
společnosti pro jakoukoli externí práci.  

 

Každý zaměstnanec musí neprodleně oznámit svůj skutečný nebo potenciální střet zájmů svému 
nadřízenému nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů.  

Firemní příležitosti  

Zaměstnanci mají vůči společnosti INDICOR povinnost prosazovat její oprávněné zájmy, pokud 
se k tomu naskytne příležitost. Žádný zaměstnanec nesmí:  

• osobně využít pro sebe nebo pomoci jiným využít ve svůj prospěch obchodní příležitost, 
která byla nalezena s využitím majetku, informací nebo postavení společnosti; 

• používat jméno, majetek, informace nebo postavení společnosti INDICOR za účelem 
osobního zisku, prospěchu nebo výhody (kromě odměny od společnosti INDICOR); nebo  

• konkurovat společnosti INDICOR.  

Každý zaměstnanec musí věnovat zvláštní pozornost možnosti zneužití firemní příležitosti 
společnosti INDICOR a v každém případě nejistoty by se měl neprodleně poradit se svým 
nadřízeným nebo s pracovníkem pro dodržování předpisů.  
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OCHRANA MAJETKU SPOLEČNOSTI  

Jsme povinni chránit majetek společnosti INDICOR před krádeží, ztrátou nebo zneužitím. Aktiva 
mohou zahrnovat: 

• nehmotný majetek (například seznamy zákazníků, výrobní postupy, technické výkresy a 
specifikace, softwarový kód, duševní vlastnictví a různé informace v písemné nebo 
digitální podobě);  

• hmotný majetek (například peníze, vybavení, zásoby, zařízení, inventář a materiál). 

Očekává se neustálá ostražitost při ochraně obchodních tajemství, obchodních údajů a 
patentovaného know-how společnosti INDICOR před průmyslovou špionáží.  

Stejně tak odpovědné řízení zdrojů společnosti INDICOR vyžaduje přesné vyúčtování použití 
hmotného majetku společnosti INDICOR i času zaměstnanců. Zdroje společnosti INDICOR nesmí 
být zneužívány k neoprávněnému použití.  

SPRÁVNÉ používání firemního 
majetku  

Každý zaměstnanec, který má přístup k 
penězům nebo majetku společnosti, nese 
absolutní odpovědnost za to, že s nimi bude 
nakládat s maximální poctivostí a zabrání 
jakémukoli zneužití tohoto majetku. 
Podvody, krádeže, zpronevěry nebo jiné 
nepatřičné způsoby získávání firemních 
prostředků zaměstnanci společnosti 
INDICOR jsou neetické, nezákonné a zcela 
nepřijatelné. Pokud nejste výslovně 
oprávněni, nesmíte zneužívat nebo vynášet 
z prostor společnosti INDICOR jakýkoli 
majetek společnosti (například vybavení, 
zařízení, zásoby, jakož i majetek vytvořený, 
získaný nebo zkopírovaný společností 
INDICOR pro její výhradní použití, jako jsou 
soubory, referenční materiály a zprávy, 

počítačový software, systémy zpracování dat a databáze). 

Nesmí být ohrožena integrita počítačových programů a dat společnosti INDICOR. Věnujte 
velkou pozornost ochraně těchto aktiv před úmyslným nebo neúmyslným poškozením.  

Produkty a služby společnosti INDICOR jsou jejím majetkem a příspěvky, které zaměstnanec 
během svého zaměstnání u společnosti INDICOR přispívá k jejich vývoji a zavádění, jsou 
majetkem společnosti a zůstávají jejím majetkem i v případě ukončení pracovního poměru.  

Kdy je používání správné? 

• při použití pro zamýšlené 
obchodní účely, 

• přiměřené a omezené 
používání telefonu nebo 
počítače vydaného společností 
INDICOR. 

Kdy není použití správné? 

• při použití pro externí 
obchodní nebo osobní 
politické aktivity, 

• při použití ke stahování, 
prohlížení nebo odesílání 
materiálů, které jsou 
nezákonné nebo neetické. 
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Je důležité, abychom zabránili krádeži nebo zpronevěře majetku společnosti tím, že budeme 
neustále dbát na omezení takových ztrát běžnými bezpečnostními opatřeními a budeme s 
majetkem společnosti nakládat obezřetně.  

Chraňte majetek společnosti následovně: 

• dodržování zásad a postupů pro IT, 

• uzamknutí zařízení, zásob a materiálů, když nikdo není poblíž, aby je zabezpečil,  

• ochrana uživatelských ID a hesel, 

• ostražitost, pokud jde o phishingové podvody a jiné pokusy o získání citlivých osobních 
nebo firemních informací, 

• uvědomování si, že se osoby s nekalými úmysly neustále pokoušejí oklamat 
zaměstnance společnosti a podvodně získat majetek společnosti (například finanční 
prostředky společnosti pod falešnou záminkou), 

• nahlášení podezřelých osob nebo aktivit pracovníkům ostrahy,  

• zdržení se stahování neautorizovaných aplikací nebo softwaru a  

• vyhýbání se diskusím o citlivých nebo důvěrných firemních informacích v přítomnosti 
nepovolaných osob (např. na chodbách, ve výtazích, v restauracích, na sociálních sítích).  

Správa záznamů 

Je důležité uchovávat naše záznamy způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony, 
pravidly a předpisy a který umožňuje jejich dostupnost v případě soudních sporů, auditů nebo 
vyšetřování.  

Všichni zaměstnanci jsou povinni plně spolupracovat při jakémkoli řádně povoleném interním 
nebo externím vyšetřování, včetně porušení tohoto Kodexu a probíhajících soudních sporů. 
Pokud jste požádáni o uchování dokumentů v souladu s vyšetřováním nebo zákonným 
opatřením, musíte mu plně vyhovět a nikdy byste neměli příslušné informace zadržovat, 
manipulovat s nimi, ničit je nebo je nesdělovat.  

Duševní vlastnictví  

Společnost INDICOR významně investovala do svého duševního vlastnictví, které zahrnuje: 

• patenty, 

• obchodní názvy, 

• softwarový kód, 

• ochranné známky, 

• názvy značek, 
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• chráněné informace (například procesy, data, know-how, obchodní tajemství, vzorce, 
vylepšení, výrobní techniky, počítačové programy a informace a seznamy dodavatelů a 
zákazníků).  

Zaměstnanci nesmějí sdělovat neoprávněným osobám – ať už uvnitř nebo mimo společnost 
INDICOR – žádné informace, které by mohly ohrozit chráněné technologie nebo obchodní 
provozní tajemství. Kromě toho by měla být přijata přiměřená opatření, aby se zabránilo 
neúmyslnému zpřístupnění těchto informací. Tato důvěrnost firemních informací platí i po 
ukončení pracovního poměru ve společnosti INDICOR.  

Stejně jako společnost INDICOR očekává dodržování svých práv k duševnímu vlastnictví a 
vlastnickým informacím, respektuje vlastnická práva ostatních. Proto je v rozporu se zásadami 
společnosti INDICOR, aby zaměstnanci přebírali, kopírovali nebo si přivlastňovali elektronickými 
nebo jinými prostředky takové materiály, jako je počítačový software, zvukové nebo obrazové 
záznamy, publikace nebo jiné chráněné duševní vlastnictví, s výjimkou případů, kdy k tomu mají 
svolení držitelé patentů nebo autorských práv. Jakákoli nabídka důvěrných informací z vnějších 
zdrojů by měla být odmítnuta, pokud nejsou přijata vhodná právní ochranná opatření.  

PŘESNOST FIREMNÍCH ZÁZNAMŮ A HLÁŠENÍ 

Všichni naši zaměstnanci vytvářejí záznamy v rámci svých běžných úkolů a je nezbytné, aby 
všichni zaměstnanci společnosti INDICOR uváděli pouze pravdivé a přesné údaje a prohlášení. 
To platí nejen pro záznamy společnosti INDICOR, ale také pro státní orgány, dodavatele, 
zákazníky, tisk a širokou veřejnost. Každý zaměstnanec, který se podílí na vytváření, předávání 
nebo zadávání informací do finančních a provozních záznamů společnosti INDICOR (včetně 
časových výkazů, záznamů o prodeji a účtů výdajů), je odpovědný a musí dbát na to, aby tak 
činil úplně, poctivě a přesně.  

Jak zajistit přesnost 

Pro zajištění souladu s těmito zásadami je důležité, abychom se snažili:  

• zajistit, aby byly obchodní transakce řádně schváleny a aby byly vytvořeny a 
zaznamenány jasné, úplné a přesné záznamy o těchto transakcích v účetních knihách a 
záznamech společnosti INDICOR v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a 
zásadami a postupy vnitřní kontroly společnosti INDICOR;  

• podrobně popsat skutečnou povahu každé transakce nebo platby v podkladové 
dokumentaci;  

• oznámit existenci jakýchkoli nezveřejněných nebo neevidovaných finančních prostředků 
nebo jiných aktiv;  

• zajistit, aby všechny zprávy regulačním orgánům byly úplné, spravedlivé, přesné, včasné 
a srozumitelné;  

• spolupracovat při vyšetřování nebo auditu finančních záznamů společnosti INDICOR; 

• v rozsahu, v jakém jsou odhady a časové rozlišení nezbytné ve výkazech a záznamech 
společnosti, zajistit, aby (i) byly podloženy příslušnou dokumentací a vycházely z úsudků 



 

LEDEN 2023 

 

21 

v dobré víře, které jsou v souladu s účetními zásadami a postupy společnosti INDICOR, a 
(ii) byly v podstatném rozsahu schváleny vedením;  

• zajistit, aby platby byly vždy prováděny pouze osobě nebo firmě, která skutečně 
poskytla související zboží nebo služby, a 

• zajistit, aby kontakty s daňovými úřady probíhaly v souladu s účetními zásadami a 
postupy společnosti INDICOR.  

Od všech zaměstnanců se očekává, že budou předkládat přesné vyúčtování výdajů. Předložení 
vyúčtování výdajů za nesnědené jídlo, neujeté kilometry, nevyužité letenky nebo za jakýkoli jiný 
výdaj, který nevznikl, je nepoctivým vykazováním a je zakázáno. 

Účetní kontroly  

Všechny transakce musí být řádně a přesně zaznamenány v účetních knihách a záznamech 
společnosti INDICOR v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami, vnitřní kontrolou 
finančního výkaznictví a dalšími vnitřními kontrolními mechanismy společnosti INDICOR a 
dalšími platnými zásadami a postupy společnosti. Nesmí být vedeny žádné neevidované 
bankovní účty, firemní finanční prostředky nebo majetek a všechny zápisy v účetních knihách 
nebo záznamech společnosti musí být přesné a v souladu se zásadami a postupy společnosti 
INDICOR. Kromě toho jsou všichni zaměstnanci společnosti INDICOR v rámci svých pracovních 
povinností povinni zajistit, aby veškerá finanční evidence a záznamy pro státní orgány byly 
pravdivé a přesné.  

Všem zaměstnancům společnosti INDICOR, na které se vztahuje tento Kodex, je zakázáno nutit, 
manipulovat, uvádět v omyl nebo podvodně ovlivňovat nezávislé nebo certifikované účetní, 
kteří se podílejí na auditu nebo prověrce účetní závěrky společnosti INDICOR, s cílem učinit 
účetní závěrku zavádějící.  

Dokumentace  

Firemní finanční prostředky nesmí být vyplaceny s úmyslem nebo s vědomím, že jakákoli část 
takové platby má být použita k jinému účelu, než který je popsán v dokladu, který takovou 
platbu potvrzuje.  

Veškerá dokumentace o provedených podnikových akcích by měla být v souladu se zásadami, 
postupy a požadavky společnosti INDICOR na podávání zpráv a všech příslušných vládních 
orgánů, které nad takovou záležitostí vykonávají dohled nebo mají pravomoc. Dokumentace by 
měla být přesná a uchovávaná podle zákona, nařízení nebo pokynů těchto orgánů. 
Zaměstnancům je přísně zakázáno ničit, pozměňovat nebo falšovat dokumenty nebo záznamy s 
úmyslem mařit, ztěžovat nebo nevhodně ovlivňovat vyšetřování nebo řádnou správu jakékoli 
záležitosti spadající do pravomoci jakéhokoli vládního oddělení nebo agentury.  

Praní špinavých peněz 

Společnost INDICOR se zavázala k prevenci, odhalování a oznamování praní špinavých peněz a 
financování terorismu. Praní špinavých peněz je proces přeměny nelegálních příjmů tak, aby se 
finanční prostředky jevily jako legální. Abyste ochránili naši společnost, musíte se snažit 
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předcházet tomu, aby byly produkty nebo služby společnosti INDICOR využívány k dalšímu praní 
špinavých peněz. Pokud zjistíte podezřelou aktivitu, neprodleně to oznamte svému 
nadřízenému nebo pracovníkovi pro dodržování předpisů.  

Veřejná komunikace  

Aby bylo zajištěno, že veškeré zveřejňované informace o společnosti jsou přesné a plně v 
souladu s platnými zákony a předpisy, musí být veškeré takové informace zpřístupňovány pouze 
prostřednictvím speciálně zřízených kanálů. Další informace naleznete v části „Kontakt s médii“.  

Kromě plnění svých povinností a odpovědnosti podle těchto požadavků každý z vedoucích 
pracovníků společnosti zavede a bude řídit systémy a postupy podávání zpráv s náležitou péčí a 
pečlivostí, aby zajistil, že:  

• veřejná sdělení obsahují přesné a srozumitelné informace a nezkreslují ani nezamlčují 
podstatné skutečnosti;  

• obchodní transakce jsou řádně schváleny a úplně a přesně zaznamenány v účetních 
knihách a záznamech společnosti INDICOR v souladu s obecně uznávanými účetními 
zásadami a zavedenými finančními zásadami společnosti INDICOR; a  

• uchovávání nebo likvidace firemních záznamů je v souladu se stanovenými zásadami 
společnosti INDICOR a platnými právními a regulačními požadavky.  
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POVINNOSTI VŮČI VEŘEJNOSTI 

Vztahy s veřejnými činiteli; Zákon o zahraničních korupčních praktikách  

Společnost INDICOR striktně dodržuje všechny 
platné protikorupční zákony, včetně zákona o 
zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a 
britského zákona o úplatkářství. Společnost 
INDICOR zakazuje poskytovat přímo či nepřímo 
jakékoli hodnoty představitelům cizích vlád nebo 
zahraničním politickým kandidátům za účelem 
získání nebo udržení obchodu.  

Společnost INDICOR vypracovala zásady, postupy 
a interní kontrolní mechanismy pro dodržování 
zákonů proti úplatkářství a korupci. To zahrnuje 
provádění hloubkové kontroly třetích stran s cílem 
zmírnit riziko zapojení do korupce prostřednictvím 
třetích stran. 

Při jednání se zákonodárci, regulačními orgány, 
vládními agenty v terénu nebo jinými veřejnými 
činiteli, politickými stranami, stranickými 
funkcionáři nebo politickými kandidáty se 
zaměstnanci společnosti INDICOR nesmí 
dopouštět následujícího jednání: 

• podílet se na jakémkoli nevhodném 
chování s cílem získat, udržet nebo řídit 
obchod,  

• nevhodně ovlivňovat tyto osoby nebo 
jejich spolupracovníky, aby činili nevhodné 
kroky nebo se vyhýbali požadovaným 
krokům, nebo jinak ovlivňovat výkon jejich 
povinností.  

Obecně platí, že platby, dary ani jiné hodnotné věci se státnímu úředníkovi z jakéhokoli důvodu 
neposkytují. To platí jak v USA, tak v zahraničí, i když příslušné platby zaměstnanců společnosti 
INDICOR zahraničním vládním nebo kvazivládním zastoupením za účelem usnadnění nebo 
urychlení provedení běžných vládních úkonů, které nezahrnují odklon od zadávání zakázek nebo 
pokračování v podnikání, mohou být podle amerického a zahraničního práva povoleny.  

Třetí stranu nelze využít ke snaze skrýt úplatek. Dodavatelé, zástupci, distributoři a obchodní 
partneři nemohou nabízet ani přijímat úplatky v souvislosti s prací pro společnost INDICOR nebo 
jejím jménem. Ve vztahu ke třetím stranám, které jsou vyhodnoceny jako rizikové, musí být 

Jaké jsou naše povinnosti? 

• Nikdy nenabízejte, neslibujte ani 
neposkytujte vládnímu úředníkovi 
nic hodnotného (bez ohledu na to, 
o jakou hodnotu se jedná), abyste 
získali obchodní výhodu. 

• Nikdy nedávejte pokyn, 
neautorizujte ani nedovolte třetí 
straně, aby vaším jménem 
provedla zakázanou platbu. 

• Nikdy neprovádějte platbu třetí 
straně s vědomím nebo s 
důvodným podezřením, že by 
mohla být použita k 
neoprávněnému poskytnutí 
něčeho hodnotného vládnímu 
úředníkovi. 

• Vždy přesně, úplně a včas 
zaznamenávejte všechny 
provedené platby nebo získané 
účtenky. 

Nezapomínejte, že úplatek může mít 
podobu peněz, darů, služeb nebo 
jiných výhod. 
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provedena náležitá hloubková kontrola. Platby a výdaje musí být pečlivě sledovány a 
kontrolovány, aby bylo zajištěno dodržování tohoto ustanovení.  

 

 

Politické aktivity a příspěvky  

Společnost INDICOR se zavazuje dodržovat veškeré platné zákony týkající se politických 
příspěvků, včetně těch, které zakazují společnostem poskytovat politické příspěvky v souvislosti 
s volbami. Zaměstnancům společnosti INDICOR je zakázáno provádět osobní politické aktivity s 
využitím firemního času, majetku nebo vybavení. Kromě toho nesmíte jménem společnosti 
INDICOR nebo na její účet poskytovat žádné politické příspěvky bez předchozího souhlasu 
výkonného ředitele společnosti INDICOR. To zahrnuje nejen přímé příspěvky kandidátům, ale i 
další činnosti, jako je nákup vstupenek na politickou akci, poskytnutí zboží nebo služeb nebo 
úhrada reklamy a dalších výdajů na kampaň.  

Jakýkoli charitativní příspěvek poskytnutý společností nebo jejím jménem nesmí být nikdy 
poskytnut za účelem ovlivnění zákazníka, dodavatele, vládního zástupce nebo rozhodnutí třetí 
strany. 

Kontakt pro média; prohlášení pro veřejnost  

Aby bylo zajištěno, že veškeré zveřejňované informace o společnosti INDICOR jsou přesné a 
plně v souladu s platnými zákony a předpisy, požaduje společnost INDICOR, aby veškeré takové 
informace byly zpřístupňovány pouze prostřednictvím speciálně zřízených kanálů. Pokud jste k 
tomu nebyli výslovně oprávněni.  

Aby bylo zajištěno, že zprávy zveřejňované o společnosti INDICOR jsou přesné, včasné, 
konzistentní a v souladu s platnými právními požadavky, odpovídají za jejich zveřejnění 
generální ředitel, finanční ředitel a další konkrétně určení členové vedení společnosti INDICOR, 
kteří je provádějí podle příslušných postupů, které vypracují a zavedou. Obecně platí, že 

Odchylky od těchto zásad by měly být zvažovány a schvalovány pouze v jednotlivých případech 

a pouze po předložení případu pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů. Žádosti 

vládních agentur o informace nebo schůzky, které nejsou běžnou komunikací v rámci běžné 

obchodní činnosti (např. běžná komunikace o dodržování vývozních předpisů), by měly být 

předávány hlavnímu právnímu zástupci společnosti INDICOR. Pokud je ohrožena vaše osobní 

bezpečnost nebo svoboda pohybu, může být platba provedena a následně nahlášena 

pracovníkovi pro dodržování předpisů nebo hlavnímu právnímu zástupci společnosti INDICOR 

a musí být řádně zohledněna v účetních knihách a záznamech společnosti.  
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všechny dotazy médií s obecnými, obchodními nebo finančními zprávami by měly být předány 
těmto výkonným ředitelům společnosti.  

Používání sociálních médií 

Musíme si být vědomi dopadu a nezamýšlených důsledků, které může mít používání sociálních 
médií. Za tímto účelem musí být jakékoli použití sociálních médií v souladu s platnými zákony, 
pravidly, předpisy a zásadami společnosti INDICOR. Zaměstnanci musí zajistit, aby veškerá 
komunikace byla profesionální a neměla negativní dopad na naši společnost. Kromě toho 
nesmíme uvádět osobní komentáře, které by mohly být vykládány jako komentář nebo podpora 
společnosti INDICOR.  

Nejdůležitější je, že nikdy nesmíme diskutovat o důvěrných informacích nebo je zveřejňovat, ani 
zveřejňovat podstatné neveřejné informace. Další podrobnosti naleznete v části „Důvěrné 
informace“. 

Ochrana životního prostředí  

Společnost INDICOR se zavázala k ochraně životního prostředí, zajištění udržitelnosti a podpoře 
společenské odpovědnosti. Jsme odhodláni přijmout veškerá přiměřená opatření, abychom 
zajistili, že naše výrobní činnosti, přeprava a likvidace odpadu budou v souladu s ochranou 
životního prostředí. To zahrnuje: 

• přidělení kvalifikovaných pracovníků pro řízení programů kontroly životního prostředí 
společnosti INDICOR,  

• spolupráci s vládními a průmyslovými skupinami na vývoji vhodných norem,  

• technické úpravy výrobních zařízení s cílem snížit nebo vyloučit vypouštění 
znečišťujících látek,  

• informování zaměstnanců a obyvatel obce o příslušných záležitostech týkajících se 
kontroly životního prostředí,  

• jednat pouze s renomovanými dodavateli likvidace odpadu a  

• dodržování všech platných zákonů a předpisů.  

Od zaměstnanců se očekává, že v rámci svého zaměstnání budou identifikovat a řídit všechna 
environmentální a sociální rizika v souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy týkajícími se 
životního prostředí.  

Respektování místních zákonů a zvyklostí  

Stejně jako ve Spojených státech společnost INDICOR očekává, že bude dodržovat zákony 
všude, kde působí. Také se snažíme respektovat místní zvyklosti a instituce mimo USA. V mnoha 
zemích je běžné (a často i legální) nabízet platby výměnou za urychlení vyřízení služeb. 
Nesmíme však používat místní zvyklosti jako omluvu pro porušování platných zákonů nebo 
firemních zásad. Dodržování místních zákonů považujeme za minimální přijatelnou úroveň 
chování; vlastní normy společnosti INDICOR nás často zavazují jít nad rámec tohoto zákonného 
minima a vést naše záležitosti podle vyšších standardů. Proto takové platby nepovolujeme.  
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Každý, kdo má pocit, že se dostal do rozporu mezi zásadami společnosti INDICOR a místními 
zvyklostmi nebo zákony, by se měl obrátit na pracovníka pro dodržování předpisů.  

Stejně tak by se nic v tomto Kodexu nemělo mylně vykládat tak, že vyžaduje jakoukoli činnost, 
která je zakázána platnými právními předpisy, nebo že zakazuje jakoukoli činnost, která je 
chráněna platnými právními předpisy. 

Zákony proti bojkotu 

Společnost INDICOR nesmí uzavírat dohody, které by měly za následek podporu jakéhokoli 
nesankcionovaného bojkotu země, která je přátelská Spojeným státům. Spojené státy zakazují 
akce a dohody, které by mohly podpořit jakýkoli bojkot neschválený Spojenými státy, včetně 
následujících: 

• odmítnutí obchodovat s jinými osobami nebo společnostmi; 

• diskriminační postupy při zaměstnávání; 

• poskytování informací o rase, náboženském vyznání, pohlaví nebo národnostním 
původu jakékoli osoby v USA. 

• používání akreditivů, které obsahují zakázaná ustanovení o bojkotu. 

Společnost INDICOR musí nahlásit každý požadavek na přijetí opatření nebo pokus o dosažení 
dohody, který by tyto zákazy porušil. 

Kontroly vývozu a dovozu  

Mnoho zemí, včetně Spojených států, zavádí kontroly a/nebo zákazy určitých mezinárodních 
transakcí týkajících se vývozu, zpětného vývozu, dovozu a poskytování technických údajů 
zahraničním osobám. Mezinárodní transakce zahrnují převod nebo příjem zboží, technologií, 
informací, dat nebo softwaru z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem, včetně elektronického 
přenosu. Zaměstnanci musí dodržovat všechny tyto platné zákony, pravidla a předpisy. Před 
uskutečněním mezinárodní transakce se Zaměstnanci musí ujistit, že transakce je v souladu se 
všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. 

Embarga a sankce 

Mnoho zemí, včetně Spojených států, omezuje finanční transakce s velkým počtem subjektů po 
celém světě, a to i s celými státy. Společnost INDICOR musí plně dodržovat všechny 
hospodářské sankce a embarga, které omezují obchodování osob nebo společností s určitými 
osobami, skupinami, subjekty nebo zeměmi. Pokud máte podezření na porušení sankce nebo 
embarga, neprodleně to nahlaste pracovníkovi pro dodržování předpisů. 

Lidská práva 

Zavázali jsme se respektovat lidská práva všude na světě a podporujeme celosvětové úsilí o 
jejich ochranu. Všechny naše podniky, zaměstnanci, zástupci a dodavatelé musí dodržovat 
všechny platné zákony zakazující nucenou práci, dětskou práci, obchodování s lidmi a novodobé 
otroctví. 
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Na koho se obrátit se žádostí o pomoc s tímto Kodexem 

• Promluvte si se svým vedoucím 

• Promluvte si s pracovníkem pro dodržování předpisů 

• Pro hlášení po telefonu nebo e-mailu použijte webové stránky INDICOR pro otázky 

etiky a dodržování předpisů: www.INDICOR.ethicspoint.com 

Nezapomeňte, že vždy můžete položit otázku nebo vznést obavy osobně, e-mailem nebo 

telefonicky. Pokud to zákon umožňuje, může být zachována vaše důvěrnost nebo 

anonymita. Při hlášení na linku pro etiku a dodržování předpisů společnosti INDICOR 

nemusíte uvádět žádné identifikační údaje.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

