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Předmluva

1. Proč potřebuje Sew-Eurodrive kodex
chování?

Jako globálně působící rodinná firma nyní s 85-letou tradicí se s hrdostí
smíme počítat k vedoucím dodavatelům pohonové techniky a automatizace
pohonů. Jako taková firma však neseme i společenskou odpovědnost - vůči
našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a široké
veřejnosti - které chceme dostát. K tomu patří také to, že dodržujeme platné
zákony, respektujeme základní etické hodnoty a řídíme se podle 10
základních principů SEW-EURODRIVE. Nesprávné jednání, které porušuje
kodex chování, může společnosti SEW-EURODRIVE způsobit škody, a
proto není tolerováno.
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Není to pouze úkolem vedení, ale spíše každého jednotlivce ve společnosti - od vedoucího pracovníka až po zaměstnance.
Každý si musí být vědom své odpovědnosti a každý den podle toho jednat. Náš kodex chování („Code of Conduct“) nám má
být vodítkem pro naše jednání:
-

Zahrnuje dodržování všech platných zákonů.
Podpírá hodnoty naší společnosti: Svobodu, spolehlivost, lidskost.

Pokud byste v některém případě měli pochybnosti, zda nějaké chování odpovídá požadavkům našeho kodexu „Code of
Conduct“, žádáme vás, abyste požádalo o radu svého nadřízeného nebo compliance organizaci. Společně máme
odpovědnost za vnímání společnosti SEW-EURODRIVE.

Ing. Josef Kolář
Jednatel odpovědný za SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.

Jürgen Blickle

Udo Aull

Společník a ředitel společnosti
Jednatel odpovědný za prodej a marketing
Jednatel odpovědný za techniku
Jednatel odpovědný za finance

Johann Soder

Dr. Jürgen Zanghellini
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„My ve společnosti SEW-EURODRIVE spatřujeme v
orientaci na interní i externí zákazníky základ pro
dlouhodobé úspěchy. Špatně chápanou orientaci na
zákazníka - například uplácením nebo jiným prospěchem kategoricky odmítáme. Takové chování nemůže a nesmí být
základem pro dobrou a dlouhodobou spolupráci a
další rozvoj naší společnosti“.
Jürgen Blickle – společník a ředitel společnosti
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Oblast platnosti

2. Oblast platnosti
Pro koho platí kodex chování?

Náš kodex Code of Conduct platí pro všechny naše pobočky a obchodní jednotky na celém
světě a ve všech spojených podnicích. Je závazný pro každého jednotlivce ve společnosti
SEW-EURODRIVE: pro jednatele, pro vedoucí pracovníky a pro všechny zaměstnance. Platí
také pro poradce a agenturní pracovníky.

Každý
jednotlivý
zaměstnanec
společnosti
SEWEURODRIVE - všude
na světě
- se
závazně drží pravidel
chování sepsaných v
kodexu
Code
of
Conduct.

9

„My ve společnosti SEW-EURODRIVE ručíme za důsledné dodržování
pravidel a zákonů a za partnerský a spolehlivý
vztah s našimi zákazníky a dodavateli
To je naše zásada, podle které se řídí všichni zaměstnanci skupiny SEW.
Naše osobní integrita zvyšuje společnou hnací sílu
Udo Aull – Jednatel odpovědný za prodej a marketing
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3. Hlavní principy
Jaká jsou hlavní vodítka pro naše
jednání?

Ve společnosti SEW-EURODRIVE
jsme si vědomi naší společenské
odpovědnosti a podle ní řídíme
naše podnikatelské aktivity. Proto
se

zavazujeme

respektovat

hodnoty a principy uvedené v
kodexu Code of Conduct, dbát na
ně a starat se o jejich dodržování.

3.1 Dodržování zákonů

3.2 Kultura vedení

Ve společnosti SEW-EURODRIVE
striktně dodržujeme zákony. Je to pro
nás samozřejmost. Stejně tak jako
řízení se zásadou zákonnosti. Pod
tím nechápeme pouze dodržování
zákonů platných v příslušných
zemích, nýbrž kromě toho i
dodržování
všech
ostatních
směrodatných ustanovení, jako jsou
například úřední nařízení.

Naši vedoucí pracovníci mají
obzvláštní odpovědnost za své
zaměstnance a fungují jako vzor. Své
chování proto mimořádnou měrou
řídí podle kodexu Code of Conduct a
o všech jeho porušeních, o nichž se
dozví, informují přímo compliance
organizaci.

Navíc se hlásíme k 10 základním
principům iniciativy Global Compact
Initiative
Organizace
spojených
národů.

Jednáme vždy v souladu
s platnými zákony dané
země.

Naši vedoucí pracovníci
mají mimořádnou
odpovědnost a respektují
pravidla kodexu Code of
Conduct ve zvláštní míře.
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3.3 Lidská práva/zákaz dětské
práce/nucená práce

3.4 Práva zaměstnanců

3.5 Zdraví a bezpečnost na
pracovišti

Respektujeme a zajišťujeme v jakémkoliv
rozsahu
dodržování
mezinárodně
uznávaných lidských práv. K tomu bez
omezení dbáme na příslušné národní
úpravy a úpravy Organizace spojených
národů týkající se dětské práce a zákazu
nucené práce. Zavazujeme se zejména
dodržovat Úmluvu o minimálním věku
pro povolení k zaměstnávání (Úmluva
138 Mezinárodní organizace práce
(MOP)
(International
Labour
Organization (ILO)) a Úmluvu o zákazu a
okamžitých opatřeních k odstranění
nejhorších forem dětské práce (Úmluva
182 MOP).

Respektujeme
příslušné
národní
zákonné předpisy pracovního práva se
všemi jeho ustanoveními a podporujeme
jejich užití v naší společnosti.

Bezpečnost na pracovišti slouží k
prevenci pracovních úrazů, nemocí z
povolání a pracovních rizik podmíněných
prací.
Zaručujeme
dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
souladu
s
národními
platnými
ustanoveními. Přitom je naším hlavním
úkolem vyhnout se ohrožením pro
člověka a životní prostředí.

Odmítáme dětskou a
nucenou práci a jsme
bdělí ohledně
jakéhokoliv
porušování lidských
práv.

Z tohoto důvodu dodržujeme základní
práva zaměstnanců, jejichž principy jsou
mimo jiné vyjádřeny v mezinárodních
úmluvách Organizace spojených národů
(OSN) a ve standardech MOP.

Kromě toho podporujeme další rozvoj
opatření pro bezpečnost práce a ochranu
zdraví
pro
vylepšení
pracovního
prostředí. Všechny naše provozovny a
provozní prostředky odpovídají platným
zákonným a interním předpisům o
požární ochraně.

Respektujeme
příslušná
platná
práva zaměstnanců a
podporujeme jejich
užití.

Přikládáme velkou
váhu bezpečnosti a
zdraví našich
zaměstnanců a
podporujeme stálý
rozvoj bezpečnostních
opattření.
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Hlavní principy

3. Hlavní principy
Jaká jsou hlavní vodítka pro naše jednání?

3.6 Spolupráce a zákaz diskriminace

3.7 Ochrana životního prostředí

My ve společnosti SEW-EURODRIVE dbáme na lidské a
vždy respektující vzájemné zacházení. Chováme se k
sobě vzájemně tak, jak to očekáváme od druhých.
Usilujeme o kvalifikaci, motivaci a identifikaci v celé
společnosti.

Trvalá udržitelnost je podstatnou součástí naší firemní
filozofie. Z tohoto důvodu se zavazujeme ke sledování
cíle trvale udržitelné ochrany životního prostředí pro
současné i budoucí generace. Proto je rozsáhlá ochrana
životního prostředí vedle vysoké kvality našich produktů a
naší efektivní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci cílem
stejné důležitosti pro zajištění podnikání a pracovních
míst. Je pro nás samozřejmé vyvarovat se ohrožení
životního prostředí a šetrně nakládat se zdroji.

Chceme otevřené vzájemné zacházení bez předsudků a
zavazujeme se, v rámci příslušných platných zákonů,
stavět se proti každé formě diskriminace. Přitom odmítáme
zejména znevýhodňování osob z důvodu pohlaví, rasy,
postižení, etnického nebo kulturního původu, náboženství
nebo světonázoru, věku či sexuální orientace.

Vzájemně se
respektujeme a
odmítáme jakoukoliv
formu diskriminace.

Z tohoto důvodů své jednání řídíme dle standardů norem
ISO 14001 (ochrana životního prostředí) a 50001
(energetický management).

Jednáme vždy s
vědomím co
nejohleduplnějšího
zacházení se životním
prostředím a šetrného
nakládání se zdroji.
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„Ve společnosti SEW-EURODRIVE jednáme s orientací na trh a
podporujeme
inovace, abychom si v rostoucí mezinárodní soutěži
v pohonové technice zajistili svůj náskok. Přitom vždy respektujeme
pravidla férové soutěže a zejména
ustanovení kartelového práva“.
Johann Soder – jednatel odpovědný za techniku
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Chování v obchodních vztazích

4. Chování v obchodních vztazích
Jaké jednání s lidmi je korektní v obchodních vztazích?
4.1 Chování vůči zákazníkům a
dodavatelům

4.1.1 Korupce

4.1.2 Dohody

Korupce představuje závažný trestný čin
a může s sebou nést významné trestně
právní důsledky. Společnost SEWEURODRIVE chce přesvědčit kvalitou ve
všech oblastech a funkcích - ne úplatky a
korupcí - proto toto striktně odmítáme.
K tomu se mimo jiné počítá následující:
– Platby v rámci zadávání zakázek nebo
zprostředkování zakázek či služeb,
které slouží k výhodě jednotlivých
osob.
– Poskytování výhod a úplatků pro
veřejné činitele.
– Plnění, u nichž lze předpokládat, že
jsou zcela nebo zčásti určena k
zaplacení úplatků.

Abychom předešli byť i podezření z
trestného
činu,
dokumentujeme
jednoznačně
veškeré dohody
se
zákazníky
a
dodavateli,
včetně
dodatečných změn a doplnění. To se
týká zejména pravidel pro výplatu
bonusů, reklamních příspěvků nebo
příspěvků na podporu prodeje, stejně
jako výběru našich dodavatelů a
poskytovatelů
služeb.
Poslední
jmenované vybíráme výhradně na bázi
hospodářské soutěže a dle věcných
kritérií, jako jsou celkové náklady na
produkt, kvalita, výkon, ekonomická
stabilita dodavatele a hlediska rizik
nabízených produktů nebo služeb.

Zprostředkovatelé, které pověřujeme
získáním povolení nebo zakázek, se
proto musí výslovně smluvně zavázat, že
nebudou realizovat žádné úplatky,
zvýhodňování nebo jiná nepřípustná či
nekalá jednání. Jakékoliv provize nebo
odměny, které platíme zprostředkovatelům, musí být bezpodmínečně v
poměru přiměřeném k doložené činnosti.

Případné existující mimořádné postavení
na trhu naší
společnosti
nikdy
nevyužijeme
protiprávně,
abychom
prosadili například cenovou diskriminaci,
dodávky nepoptávaných produktů nebo
odepření dodávky.

Odmítáme jakékoliv
poskytování výhod resp.
uplácení v rámci našeho
obchodního styku.

Při dohodách
předcházíme podezření z
trestných činů kompletní
dokumentací bez mezer.
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4.1.3 Dary a pozvání
Podpora ve formě darů, pozvání nebo
jiného druhu je v obchodním světě zcela
obvyklá a v přiměřeném rozsahu také
přípustná. Ale co je „přiměřené“? Ne
vždy je to bez pochyb zjevné na první
pohled. V souladu s tím se chováme při
přijímání a poskytování darů a jiných
podpor nebo odměn velmi zdrženlivě,
aby v žádném okamžiku neovlivnilo
rozhodování.
Abychom ovlivňování vyloučili, držíme se
následujících pravidel:
– Dary od resp. pro dodavatele nebo
zákazníky
mohou
být
zásadně
přijímány/poskytovány do hodnoty 50
EUR. Suma darů od resp. pro
jednotlivého
zákazníka
nebo
dodavatele
v
rámci
jednoho
obchodního roku však nemá překročit
hodnotu 150 EUR.
– Pozvání na akce nebo pracovní obědy
od zákazníků či dodavatelů lze
zásadně do hodnoty 50 EUR na osobu
přijímat nebo jim je poskytovat. Součet
pozvání na akce nebo obchodní obědy
na
jednotlivého
zákazníka
či
dodavatele
v
rámci
jednoho
obchodního roku nemá překročit
hodnotu 150 EUR na osobu.

– Podpora ve formě darů nebo
pozvánek nad uvedené limity hodnot
(jednotlivá hodnota nebo roční horní
hranice) není přípustná v každém
případě. Musí být se zdůvodněním
nahlášena příslušnému compliance
managerovi a - pokud je to nutné předem s ním odsouhlasena.
– Uvedené limity hodnot představují
příslušné nejvyšší částky. Pro země s
nižší kupní silou, než je v Německu,
platí srovnatelné řády, které jsou
přizpůsobeny příslušné místní kupní
síle.
– Stejným
způsobem respektujeme
předpisy
našich
zákazníků
a
dodavatelů
týkající
se
těchto
záležitostí.
– Kromě toho směrujeme a přijímáme
dary a pozvání výhradně na/přes
příslušnou obchodní adresu.
– Hotovost, poukázky nebo převody
žádným způsobem nepoužíváme a
neakceptujeme jako podporu.

Poskytnuté dary nesmí v
žádném případě vést k
ovlivnění rozhodnutí.
Pro jednotlivé dary a
pozvání není do hodnoty
50 EUR nutné schválení,
nad tuto částku musí být

Pokusy o ovlivnění zákazníků nebo
dodavatelů nejsou kavalírské prohřešky
a v případě, že se o nich dozvíme, je
hlásíme nadřízenému nebo compliance
managerovi. Pro každý případ zvlášť se
rozhoduje o ukončení obchodního
vztahu nebo zablokování zakázky.

hlášeny.
Horní hranice za obchodní
rok pro jednotlivého
zákazníka nebo od
jednotlivého dodavatele
činí 150 EUR, nad tuto
částku musí být dary
hlášeny.
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Chování v obchodních vztazích

4. Chování
v obchodních vztazích
Jaké jednání s lidmi je korektní v obchodních vztazích?
4.2 Chování v konkurenci zákaz kartelizace
Férová a svobodná soutěž je chráněna
platnými zákony o hospodářské soutěži a
zákony o kartelech. Zavazujeme se
dodržovat pravidla férové soutěže v
rámci zákonných předpisů a zejména
ustanovení kartelového práva.
Mezi
konkurenty
je
nepřípustné
především:
– Rozdělování území či zákazníků.
– Dohody nebo výměna informací k
cenám resp. cenovým složkám,
dodavatelským vztahům a jejich
podmínkám, stejně jako ke kapacitám
a chování při podávání nabídek.
– Výměna informací o tržních strategiích
a strategiích majetkových účastí.
– Nejen písemné smlouvy týkající se
těchto témat, ale ani ústní dohody či
tiché, odsouhlasené paralelní jednání
nejsou zásadně povoleny.
– Dohody či výměna informací k
výzkumným nebo vývojovým záměrům
jsou přípustné pouze v úzce
vymezených výjimečných případech.

Dohody, které ovlivňují
hospodářskou soutěž,
jsou zakázané.

4.3 Chování v případě střetu
zájmů
My ve společnosti SEW-EURODRIVE
jsme povinni jednat v zájmu blaha
společnosti. Firma tak důvěřuje tomu, že
svá rozhodnutí činíme výhradně na
základě věcných kritérií a nenecháváme
se ovlivnit osobními zájmy, které kolidují
se zájmy společnosti. Protože i jen zdání
střetu zájmů může mít negativní
důsledky pro naši společnost, dbáme
stále na to, abychom již i tomuto
předcházeli.
O střet zájmů se jedná například tehdy,
když
člen
orgánu
společnosti,
zaměstnanec nebo blízcí příbuzní
zaměstnance (manžel, děti, rodiče) mají
majetkové
účasti
ve
společnosti
konkurence, zákazníka, dodavatele či
poskytovatele služeb společnosti SEWEURODRIVE.

4.4 Chování ve vztahu
k informacím
4.4.1 Mlčenlivost
Zavazujeme se zachovávat provozní a
obchodní tajemství. Důvěrné informace a
podklady ani provozní know-how
nepředáváme třetím osobám ani je třetím
osobám nezpřístupňujeme, ledaže by k
tomu bylo uděleno oprávnění a byla
zajištěna ochrana tajemství.
V této souvislosti je naléhavě nutné dbát
na pravidla obsažená v bezpečnostním
předpisu Security Policy pro zařazení
informací a nakládání s nimi (veřejné,
obchodní, důvěrné, tajné). Pravidlo
zachování mlčenlivosti zůstává v
platnosti i po ukončení našeho
pracovního poměru.

Pokud se dozvíme o střetu zájmů, v
zájmu blaha společnosti informujeme
nadřízeného
nebo
compliance
managera.

Jednáme vždy tak, aby
podnikatelský zájem stál
v popředí, a předcházíme
jakémukoliv zdání střetu
zájmů.

S informacemi zacházíme
pečlivě a vždy dbáme na
odpovídající utajení.
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4.4.2 Ochrana osobních údajů
Pro
ochranu
soukromé
sféry
zaměstnanců,
zákazníků
a
dodavatelů dodržujeme zákonné
požadavky na nakládání s osobními
údaji. K tomu požíváme bezpečnostní
opatření odpovídající stavu techniky
pro technické zabezpečení proti
neoprávněnému přístupu k těmto
informacím.

Přikládáme velkou váhu
ochraně osobních údajů.
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„Ve společnosti SEW-EURODRIVE usilujeme o trvalý zisk pro naše
expandující podnikání. Právě s ohledem na rostoucí
komplexnost mezinárodních úprav věnujeme nutnou
pozornost tomu, aby náš výsledek nebyl dosažen podvodným způsobem“.

Dr. Jürgen Zanghellini - jednatel odpovědný za finance
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5. Hlášení nesrovnalostí Jak
chceme pracovat?

O zprostředkování a dodržování obsahu a pravidel našeho kodexu
Code of Conduct se starají samy pobočky a obchodní jednotky v rámci
oblasti své odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří poruší kodex chování,
budou - nezávisle na možném trestním stíhání - interně disciplinárně
voláni k odpovědnosti.

Je pro nás důležité odvracet jakékoliv škody
pro naši společnost, a tím přispívat k
dlouhodobému podnikatelskému úspěchu.
Upozorňujeme proto své nadřízené nebo
compliance organizaci na porušení nebo
stavy, které jsou v rozporu s tímto kodexem
chování.

Ve všech regionech byly stanoveny další
kontaktní osoby (lokální compliance
manažeři) a vytvořeny další možnosti pro
taková nahlášení. S upozorněními se
nakládá důvěrně a jsou pečlivě sledována,
aby bylo možné přijmout vhodná nápravná
opatření.

Pokud se dozvíme o
nějakém chování nebo
stavu, které jsou v
rozporu s naším kodexem
chování, informujeme o
tom neprodleně svého
nadřízeného
nebo
compliance organizaci.

SEW-EURODRIVE CZ
Lužná 591
16000 Praha 6 - Vokovice
Telefon 255 709 600
sew@sew-eurodrive.cz
www.sew-eurodrive.cz

