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Úvod

Cílem společnosti ZEISS je zaručit optimální 
výkonnost a splňovat ty nejnáročnější 
požadavky, a to nejen v oblasti pokročilých 
technologií, ale také v oblasti dodržování 
pravidel dobrého a poctivého chování v rámci 
hospodářské soutěže a při jednání s našimi 
zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery.

Proto společnost ZEISS v roce 2007 schválila 
globálně platný kodex chování. Ten stanovuje 
a vysvětluje obecná pravidla chování pro různé 
aspekty našich pracovních aktivit.

Tento kodex chování se osvědčil jako užitečný 
nástroj. Odměnou za dodržování kodexu 
chování je důvěra udělená naší společnosti a 
vynikající pověst značky ZEISS na světových 
trzích.  Jsme pevně přesvědčeni, že udržitelný 
ekonomický úspěch je neoddělitelný od 
dodržování zákonů a našich interních 
norem, a proto závisí na každém jednotlivém 
zaměstnanci.

Tento kodex chování zcela splňuje požadavky 
stanovené v kodexu chování odpovědné 
obchodní aliance (RBA).

Tento kodex chování není určen k tomu, 
aby výslovně odkazoval na všechny právní 
předpisy, které se vztahují na naše obchodní 
chování. Místo toho se výslovně zaměřuje na 
ty oblasti, které jsou nebytné pro trvalý úspěch 
společnosti ZEISS, a případné porušení může 
mít za následek vážné finanční sankce nebo 
poškození dobrého jména.

Od všech nadřízených pracovníků a 
zaměstnanců tedy očekáváme, že budou 
dodržovat zákony a pravidla v případech, které 
nejsou výslovně upraveny v tomto kodexu 
chování.

Používáním tohoto kodexu chování jako vodítka 
pro vaše každodenní činnosti a stanovením 
cílů zjistíte, že většinu toho, co je na těchto 
stránkách obsaženo, již každý den dodržujeme.

Mohou však existovat jednotlivé oblasti 
poskytující prostor pro zlepšování, protože 
neustálé zlepšování je nedílnou součástí 
všeho co děláme, a je základním principem 
společnosti ZEISS. Výkonná rada společnosti 
ZEISS poskytuje rámec a zdroje a zajišťuje 
implementaci tohoto kodexu společně s týmy 
vedoucích pracovníků všech společností ZEISS.

Dr. Karl Lamprecht Susan-Stefanie Breitkopf Sven Hermann Dr. Christian Müller Andreas Pecher Dr. Jochen Peter Dr. Markus Weber
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Úspěch společnosti ZEISS vyžaduje 
dovednosti, zaujetí a odpovědné jednání 
každého zaměstnance.

Kultura naší společnosti je do značné míry 
charakterizována a formována odpovědností 
vůči lidem a přírodě, ale také poctivostí a 
tolerancí.

Naše firemní hodnoty definují jednání 
našich zaměstnanců, kteří hrají hlavní roli 
při zajišťování úspěchu naší společnosti. 
Investujeme do vzdělávání našich 
zaměstnanců, dáváme jim odpovědnost a 
oceňujeme jejich kvality.

Bez ohledu na to, kde naši zaměstnanci 
pracují, je nutné dodržovat všechny platné 
zákony, předpisy a zásady společnosti v 
zemích, kde pracujeme nebo podnikáme, což 
je rozhodující pro úspěch společnosti ZEISS.

Globální zákony a předpisy jsou komplexní, 
podléhají změnám a často se v různých 
zemích liší. Každý zaměstnanec je povinen 
znát a dodržovat zákony, předpisy a zásady 
společnosti, které se vztahují na jeho práci, 
a vyhledat radu, pokud má nějaké dotazy.

Toto jsou nejdůležitější principy:

• Zákonné a eticky bezchybné chování, 
zejména stálé dodržování platných 
zákonů a předpisů;

• Sociální odpovědnost;
• Poctivá, slušná a zdvořilá komunikace 

s kolegy a obchodními partnery;
• Zdržení se jakékoliv formy diskriminace;
• Profesionální přístup, poctivost a 

spolehlivost ve všech obchodních 
jednáních;

• Loajalita vůči společnosti ZEISS.

1 Principy

Soulad s právními předpisy
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Aktivity společnosti zaměřujeme především 
na naše zaměstnance a obchodní partnery 
(zákazníky, prodejce a dodavatele). 
Příslušné vztahy se vyznačují vzájemnou 
spolehlivostí a udržitelností. Očekává se od 
nás čestné jednání a slušnost ve vzájemném 
obchodování, jakož i respekt a poctivost.

Spravedlivé zacházení s našimi zaměstnanci 
také znamená spravedlivé pracovní 
podmínky. To zahrnuje svobodnou volbu 
zaměstnání, tj. zákaz nucené nebo otrocké 
práce, obchodování s lidmi nebo dětské 
práce, odměňování a poskytování náhrad 
v souladu s legislativou nebo uzavřenou 
dohodou, svobodu sdružování a právo na 
humánní zacházení v práci.

Dále nesmí být nikdo obtěžován ani 
diskriminován na základě rasy, barvy pleti, 
národnosti, rodového původu, pohlaví, 
sexuální identity, náboženství, světového 
názoru, politické orientace, věku, tělesné 
konstituce nebo vzhledu.

Tyto principy lze zavádět pouze v případě, 
že budou prakticky realizovány vedoucími 
pracovníky vůči zaměstnancům a dodržovány 
zaměstnanci v jejich vzájemné komunikaci.

2  Spravedlivé zacházení se zaměstnanci a obchodními 
partnery

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Zajišťujeme dobré pracovní prostředí, 
jak tím, co děláme, tak i tam, kde 
pracujeme;

• Respektujeme kulturní rozdíly;
• Neznevýhodňujeme ani 

nediskriminujeme nikoho kvůli jeho 
etnickému nebo sociálnímu původu, 
barvě kůže, pohlaví, věku, rodinnému 
stavu, handicapu, náboženskému 
vyznání, národnosti, sexuální identitě 
nebo jakékoliv jiné charakteristice;

• Chováme se vůči sobě přátelsky, 
zdvořile a uctivě;

• Rozhodnutí přijímáme a sdělujeme 
transparentním a srozumitelným 
způsobem;

• Podporujeme spravedlivé pracovní 
podmínky a dodržování lidských práv 
nejen v rámci naší společnosti, ale i u 
našich obchodních partnerů;

• Od našich obchodních partnerů 
požadujeme, aby dodržovali 
příslušné zákony a předpisy, včetně 
předpisů ohledně ochrany osobních 
údajů, ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce a energií.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se obchodních procesů a dodavatelského 
řetězce. 

Poctivé chování
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Předpisy chránící poctivou hospodářskou 
soutěž jsou nezbytnou součástí svobodného 
tržního hospodářství. Téměř všechny země 
přijaly zákony týkající se této problematiky. 
Konkrétně se jedná o tyto zákony:

• Zákaz tajných dohod a výměny informací 
mezi konkurenčními podniky o cenách, 
rozdělení území, množství výrobků 
nebo jiných parametrech souvisejících s 
hospodářskou soutěží;

• Zákaz stanovování pevných cen mezi 
obchodními partnery;

• Zákaz zneužívání dominantního postavení 
na trhu.

 
Tyto typy zakázaných dohod zahrnují 
neformální rozhovory, neformální 
gentlemanské dohody a koordinované 
chování v takovém rozsahu, v jakém 
se domlouvá nebo zavádí omezená 
hospodářská soutěž. Je nutné zamezit i 
zdánlivému koordinovanému chování.

Porušování těchto právních předpisů může 
mít pro společnost za následek značné 
škody, např. pokuty nebo poškození dobrého 
jména, a příslušní zaměstnanci mohou být 
vystaveni vysokým osobním pokutám, které 
nemůže uhradit společnost.

3 Poctivá hospodářská soutěž 

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Nespolčujeme se s konkurenty ohledně 
parametrů ovlivňujících hospodářskou 
soutěž, jako jsou ceny, změny cen, 
podmínky, množství výrobků, prodejní 
oblasti a rozdělení zákazníků;

• Nevyměňujeme si s konkurenty žádné 
informace o parametrech ovlivňujících 
hospodářskou soutěž;

• Neovlivňujeme ceny ani jiné obchodní 
podmínky našich obchodních partnerů 
(a to ani pod hrozbou penalizace nebo 
příslibem výhod);

• Neovlivňujeme procesy výběrových 
řízení, tj. neuzavíráme dohody s 
konkurenty a nevybízíme osoby 
vypisující výběrová řízení k tomu, aby 
nám sdělovaly informace, které nejsou 
veřejně známé;

• Nezneužíváme dominantního postavení 
na trhu (např. bojkotem dodavatelů);

• Nevydáváme nepravdivá nebo 
zavádějící marketingová prohlášení. 

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se dodržování předpisů.

Žádné tajné dohody
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Chceme být úspěšní v hospodářské soutěži 
díky naší ceně, vykonané práci a kvalitě 
našich výrobků a poskytnutých služeb, a 
nikoliv v důvodu jiného ovlivňování nákupních 
rozhodnutí. 

Korupční jednání je zakázané. Korupční jednání 
lze rozpoznat tak, že osoba požaduje, přijímá 
nebo poskytuje osobní výsady za účelem 
obdržení přednostního zacházení při inicializaci, 
udělování nebo zpracovávání zakázky. Trestně 
odpovědná je jak osoba poskytující (nebo 
slibující) výhodu, tak i osoba požadující (nebo 
přijímající) výhodu.

Osobní výsadou je jakýkoliv druh výhody, 
jako je např. finanční hotovost (např. dotace), 
nepeněžní výhody (např. poukázka, pozvánka, 
zakázané snížení ceny) nebo materiální dary.

Je nutné rozlišovat mezi korupčním jednáním 
a poskytováním nebo přijímáním pozvání nebo 
dárků. To může být přípustné, pokud se to 
týká „sociálně běžných výhod“, a pokud tato 
pozvání nejsou činěna se záměrem zajištění 
přednostního zacházení, např. v souvislosti s 
udělením zakázky. Ovšem výskyt nevhodného 
ovlivňování se může rychle objevit i v těchto 
případech, a proto je u darů a pozvání nutné 
obecně postupovat opatrně, zejména pokud 
jde o tuzemské nebo zahraniční představitele 
(např. oficiální zástupci a vládní organizace) a 
zaměstnance ve zdravotnictví (např. lékaři a 
lékárníci). V některých zemích je poskytování 
pozvání a darů těmto osobám zakázané v 
každém případě.

 

4 Boj proti korupci

Jak bychom se měli zachovat?
Měli bychom …

• Nezakládat obchodní rozhodnutí na tom, 
zda nám osobně přinese prospěch;

• Nepokoušet se ovlivňovat obchodní 
rozhodnutí ve prospěch společnosti ZEISS 
poskytováním nebo nabízením osobních 
výhod rozhodujícím osobám obchodních 
partnerů;

• Odmítat pokusy o úplatky a okamžitě 
to nahlásit svému nadřízenému 
nebo pracovníkovi odpovědnému za 
dodržování předpisů;

• Být velmi opatrní v případech pozvání a 
darů, tj. jako mezní hodnotu dodržovat 
50 € (nebo odpovídající hodnotu v místní 
měně);

• Přijímat nevhodné dary, které nelze ze 
zdvořilostních důvodů odmítnout, a dát je 
k dispozici celému týmu (např. pro interní 
oslavy);

• Nenabízet ani neslibovat žádná pozvání a 
neposkytovat žádné dary úředníkům ani 
zaměstnancům ve zdravotnictví nebo ve 
vládním sektoru;

• To se nevztahuje na vhodná pozvání 
na pracovní oběd / večeři nebo levné 
pohoštění v souvislosti s prezentacemi 
výrobků nebo se školením.

• V případě pochybností prodiskutujte 
záležitost se svým nadřízeným nebo s 
pracovníkem odpovědným za dodržování 
předpisů. 

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se dodržování předpisů.

Dary a pohoštění
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Každý zaměstnanec je povinen zacházet s 
veškerým provozním zařízením, zejména 
se stroji a nástroji, jakož i s veškerými 
informačními a komunikačními systémy 
opatrně a v souladu s jejich zamýšleným 
účelem. Pracoviště a všechna zařízení, která 
slouží zaměstnancům nebo společnosti, 
musí být vždy řádně udržována a případné 
poškození musí být nahlášeno nadřízenému.

Majetek společnosti nesmí být používán k 
soukromým účelům nebo přemisťován z 
areálu společnosti bez výslovného souhlasu 
odpovědného orgánu společnosti.

Porušení může mít pro konkrétního 
zaměstnance důsledky vyplývající z 
pracovního práva.

5 Nakládání s majetkem společnosti

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Chráníme veškerý majetek společnosti, 
jakož i informační i komunikační 
systémy před ztrátou, poškozením 
nebo zneužitím;

• Neprodleně nahlašujeme poškození 
nebo ztrátu;

• Zdroje poskytované společností 
využíváme šetrně a obezřetně;

• Při objednávání nebo fakturování 
služebních cest dodržujeme příslušné 
platné směrnice týkající se služebních 
cest;

• Majetek společnosti využíváme k 
osobním účelům nebo ho odvážíme 
ze společnosti pouze se svolením 
nadřízeného pracovníka;

• Nikdy nepoužíváme majetek 
společnosti k nelegálním nebo jinak 
neoprávněným účelům (např. návštěva 
nelegálních internetových stránek);

• Jsme ostražití ohledně pokusů třetích 
stran o poškození majetku naší 
společnosti, např. krádež, podvod, 
útok hackerů, atd. 

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
bezpečnostních zásadách.

Řádná péče
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Naše vynálezy a know-how mají zvláštní 
význam pro dlouhodobý úspěch naší 
společnosti. Naše duševní vlastnictví proto 
musí být chráněno tak, že zabráníme 
třetím stranám v získávání informací a 
získávání neoprávněného přístupu k našemu 
duševnímu vlastnictví. Práva k duševnímu 
vlastnictví zahrnují například vynálezy a 
prototypy výrobků, jakož i obchodní cenné 
papíry, včetně podrobností o zákaznících, 
dodavatelích nebo softwaru.

Zabezpečení IT podporuje ochranu duševního 
vlastnictví před přístupem neoprávněných 
třetích stran, proti krádeži dat, úniku 
know-how nebo důsledkům malwaru 
prostřednictvím různých bezpečnostních 
opatření v oblasti IT, jako jsou hesla, 
antivirové programy a přístupové koncepty.

Zaměstnanci se dále nesmějí bez souhlasu 
účastnit veřejných diskusí (např. přednášek, 
internetových fór, atd.) ani zveřejňovat 
informace týkající se společnosti (např. na 
internetu) jako zaměstnanci ZEISS. 

Ztráta tajemství společnosti může mít 
negativní dopad na budoucí úspěch 
společnosti i na zaměstnance.

6 Ochrana obchodního tajemství a IT bezpečnost

Jak správně jednáme?
Děláme to …

• Zachováváme mlčenlivost ohledně 
důvěrných informací společnosti a 
nesdělujeme je neoprávněným osobám 
(včetně rodiny a přátel);

• Chráníme záznamy a soubory před 
neoprávněným přístupem (šifrování);

• Dodržujeme bezpečnostní normy 
stanovené oddělením IT a oddělením 
firemní bezpečnosti, a to jak při osobní 
a elektronické komunikaci s třetími 
stranami, tak i uplatněním stejných 
norem pro důvěrné informace, které 
nám byly poskytnuty třetími stranami;

• Nevyzrazujeme důvěrné informace při 
používání sociálních sítí;

• Neukládáme firemní data na soukromá 
elektronická zařízení;

• Nepřipojujeme žádná soukromá 
elektronická zařízení k firemní síti. 

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách ohledně značky, komunikace a bezpečnosti.

Normy IT bezpečnosti



10

Cílem právních předpisů o obchodování pro 
osoby s přístupem k důvěrným informacím je 
ochrana investorů. Tyto předpisy zakazují:

• Využívání důvěrných informací k získání 
přímého nebo nepřímého osobního 
prospěchu při nákupu nebo prodeji 
cenných papírů;

• Neoprávněné šíření takových informací.
 
Důvěrná informace je informace, která 
není dosud veřejně známá a jejíž vyzrazení 
může značně ovlivnit tržní cenu příslušných 
akcií (např. informace o plánovaných 
akvizicích společnosti, strategických 
dohodách o společném podniku mezi dvěma 
společnostmi, problémech s výrobky nebo 
důležitých dohodách).

Nedodržení zákazu obchodování pro osoby 
s důvěrnými informacemi může mít vážné 
trestněprávní a občanskoprávní důsledky pro 
společnost i zaměstnance.

7 Zákaz obchodování pro osoby s důvěrnými informacemi

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Nevyužíváme informace, které získáme 
o společnostech zapsaných na burze 
(např. Carl Zeiss Meditec AG a další) 
v rámci našich pracovních aktivit a 
které mohou ovlivnit tržní hodnotu 
pro nákup nebo prodej akcií příslušné 
společnosti, pokud nejsou tyto 
informace dosud zveřejněny;} 

• Nevyzrazujeme takové informace 
třetím stranám a nedáváme doporučení 
takovým třetím stranám v souvislosti s 
nákupem nebo prodejem akcií (pojem 
„třetí strana“ zahrnuje také rodinné 
příslušníky, partnery, přátele nebo další 
zaměstnance společnosti ZEISS, kteří 
tyto informace nemají).

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se dodržování předpisů.

Důvěrné informace
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Při naší každodenní práci mohou vzniknout 
situace, v nichž jsou soukromé nebo 
osobní zájmy či vztahy ve střetu se zájmy 
nebo vztahy společnosti ZEISS. Ke střetu 
zájmů může dojít například v souvislosti s 
vlastní (vedlejší) podnikatelskou aktivitou 
jednotlivce. Za určitých okolností mohou 
tyto střety zájmů vzniknout i z důvodu zájmů 
nebo vztahů rodinných příslušníků.

Aby se zamezilo střetu zájmů, příslušné 
personální oddělení musí být informováno o 
dalších (podnikatelských) aktivitách, čestných 
funkcích či podobných činnostech, a je nutné 
získat schválení.

Společnost ZEISS podporuje společenskou a 
politickou angažovanost svých zaměstnanců. 
Jakákoliv činnost v klubech a politických 
stranách nebo jiných společenských či 
politických institucích, ať už volená nebo 
čestná, však nesmí zasahovat do plnění 
povinností zaměstnance vyplývajících z 
pracovní smlouvy.

Nepřiznané střety zájmů a neschválené 
vedlejší aktivity mohou znamenat poškození 
společnosti a pro konkrétního zaměstnance 
mohou mít právní důsledky.

8  Zamezování střetu zájmů a osobních aktivit

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Potenciální nebo skutečné střety zájmů 
nahlašujeme nadřízenému pracovníkovi;

• Rozhodování, u kterého by mohlo dojít 
ke střetům zájmů, převádíme na kolegy 
nebo nadřízené;

• Nenabádáme příslušné strany (např. 
rodinného příslušníka, partnera) k 
provádění aktivit, které nemůžeme 
provádět sami z důvodu střetu zájmů;

• Informujeme svého nadřízeného 
pracovníka / pracovníka personálního 
oddělení a zajistíme si schválení 
personálního oddělení, pokud 
zahajujeme vedlejší činnost (přijetí další 
pozice v jiné společnosti, výkon vlastní 
podnikatelské činnosti);

• Informujeme svého nadřízeného 
pracovníka, pokud přijmeme 
čestnou funkci (např. jako porotce, 
obecní zastupitel, školitel, atd.), aby 
nedocházelo ke střetu s povinnostmi 
stanovenými pracovní smlouvou. 

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se dodržová ní předpisů.

Transparentnost
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ZEISS je celosvětově působící společnost. 
V rámci svých mezinárodních aktivit musí 
dodržovat předpisy, které omezují volný 
pohyb zboží.

Různé národní a mezinárodní zákony a 
embarga omezují nebo zakazují dovoz, 
vývoz nebo tuzemské obchodování se 
zbožím, technologiemi a službami, jakož i 
peněžní transakce a přesuny kapitálu. Taková 
omezení a zákazy mohou být způsobeny 
povahou zboží, zemí původu, zemí, ve které 
má být zboží používáno, nebo identitou 
obchodního partnera.

Společnost ZEISS také aktivně působí v boji 
proti pašeráctví. V rámci veškerého svého 
dovozu a vývozu musí všechny společnosti 
skupiny ZEISS a jejich zastupující zaměstnanci 
dodržovat příslušné celní předpisy.

Kromě následků pro příslušnou obchodní 
jednotku může porušení výše uvedených 
předpisů vést k vážnému poškození pověsti 
celé společnosti a dalším nevyčíslitelným 
škodám.

9  Dodržování předpisů o kontrole vývozu a celních předpisů

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Odpovědné pracovníky necháme 
ověřit, zda neexistují omezení nebo 
zákazy při nákupu, prodeji nebo 
uvádění zboží či služeb na trh, jakož i 
při přenosu technologií;

• Získáme nezbytná úřední povolení před 
provedením příslušného úkonu, pokud 
je to relevantní;

• Ověříme a dodržujeme konkrétní 
podmínky stanovené celními úřady pro 
dovozní a vývozní transakce.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se řízení vývozu.

Omezení volného pohybu zboží
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Bezpečnost na pracovišti a ochrana zdraví 
všech zaměstnanců jsou stěžejními zásadami 
společnosti ZEISS, které byly začleněny do 
jejích zakládacích listin.

Proto musí každá organizační jednotka 
společnosti ZEISS přijmout nezbytná 
opatření v souladu se svými podnikovými 
operacemi tak, aby nedocházelo k nehodám 
a minimalizovala se rizika pro zdraví a 
bezpečnost při práci, a aby byly vytvořeny 
lidské pracovní podmínky. 

Pro nás zahrnuje bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci také profesionální podporu 
našich zaměstnanců před odjezdem na 
služební cestu a během ní.

Každý nadřízený pracovník odpovídá za 
bezpečnost svých podřízených a musí jim 
zajistit vhodné pokyny, školení, vedení a 
dohled.

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Dodržujeme bezpečnostní předpisy 
(např. při zacházení s nebezpečnými 
látkami);

• Rozvíjíme podvědomí o rizicích a 
činnostech souvisejících s bezpečností;

• Jsme dostatečně opatrní tak, aby v 
první řadě nebezpečné situace vůbec 
nevznikaly;

• Eliminujeme nebezpečné situace;
• Veškeré zjištěné nehody nebo 

potenciální rizika a vystavení riziku, 
jakož i situace, kdy se k nehodě 
schylovalo, okamžitě oznamujeme 
odpovědnému nadřízenému 
pracovníkovi;

• Bezpečnostní záležitosti související se 
služební cestou řešíme ještě před ní;

• Uplatňujeme preventivní opatření 
poskytovaná společností.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách BOZP.

Bezpečnost při práci
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Výrobky, řešení a služby společnosti 
ZEISS musí být bezpečné a musí splňovat 
požadované specifikace kvality a výkonu, 
aby poskytovaly účinné, přesné a optimální 
výsledky v souladu s jejich zamýšleným 
použitím.

Úspěch našich zákazníků podporujeme 
inovacemi, spolehlivostí a uživatelskou 
přívětivostí a podporou udržitelných 
obchodních vztahů.

Bezpečnost výrobků začíná ve fázi vývoje, 
pokračuje během procesu zajišťování 
dodávek a výroby a má zásadní význam při 
instalaci našich výrobků u zákazníků a při 
provádění servisu.

Bezpečnost našich výrobků zajišťuje řada 
právních norem upravujících jejich vývoj, 
navrhování, výrobu, schvalování a prodej. 
Výrobky společnosti ZEISS nesmí ohrožovat 
bezpečnost a zdraví spotřebitelů nebo 
obsluhy a musí splňovat určité normy kvality.

Vadné výrobky mohou způsobit značné 
škody, a to nejen společnosti (např. stahování 
výrobků z trhu, dobrá pověst), ale zejména 
spotřebiteli nebo provozovateli.

11 Bezpečnost a kvalita výrobků

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Dodržujeme platné normy a 
specifikace;

• Získáváme veškerá nezbytná povolení 
k uvedení našich výrobků na trh;

• Informujeme naše zákazníky a 
přijímáme nápravná opatření, pokud se 
dozvíme o nebezpečích způsobených 
našimi výrobky.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se obchodních procesů a dodavatelského 
řetězce.

Kvalita
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Naše společnost si vytyčila ochranu životního 
prostředí jako jeden z firemních cílů, jež je 
ukotven ve stanovách, a hlásí se k šetrnému 
využívání zdrojů a energeticky úsporné výrobě 
jako ke klíčovým faktorům našich obchodních 
aktivit. Platí následující závazky:

• Ochrana životního prostředí, opatrné a 
hospodárné využívání veškerých zdrojů, 
včetně energií, jakož i řízená recyklace 
a likvidace odpadů, tvoří stěžejní prvky 
naší firemní filozofie. To nám umožňuje 
eliminovat nebo minimalizovat jakýkoliv 
nepříznivý dopad na lidi, životní prostředí 
a přírodu a dále průběžně zlepšovat naši 
energetickou účinnost.

• Dodržování příslušných zákonných 
povinností souvisejících s ochranou 
životního prostředí a energií.

• Požadavky na zachování nedotčenosti 
životního prostředí jsme začlenili do 
procesů vývoje, navrhování, výroby, balení i 
expedice našich výrobků, a v tomto duchu 
také zdokonalujeme stávající procesy a 
zavádíme nové systémy výroby. Navíc v 
činnostech navrhování výrobků, zařízení a 
vybavení, uznáváme zlepšování energetické 
náročnosti.

• Maximální účinnost ve využívání zdrojů 
při současném zajištění trvale udržitelné 
ekonomické životaschopnosti je jedním z 
našich základních principů. 

Porušení platných předpisů může nejen 
poškodit lidi a přírodu, ale z dlouhodobého 
hlediska také úspěch společnosti (např. ztráta 
dobrého jména, pokuty).

12  Ochrana životního prostředí, účelné využívání energií  
a udržitelnost

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Zdroje (např. voda, papír, elektrická 
energie) využíváme šetrně, likvidujeme a 
recyklujeme v souladu s předpisy;

• Dodržujeme opatření na ochranu 
životního prostředí a efektivní využívání 
energií v celém procesu vytváření 
hodnoty a vývoje výrobků;

• Vytváříme udržitelné výrobky a 
hodnotové řetězce;

• Odpady likvidujeme ekologicky s 
ohledem na životní prostředí;

• Podporujeme nákup energeticky 
účinných výrobků a služeb;

• Příslušné dodavatele informujeme o 
tom, že ochrana životního prostředí, 
zdraví a bezpečnost při práci a 
energetická náročnost patří mezi naše 
kritéria pro výběr a hodnocení;

• Poškození životního prostředí 
předcházíme tím, že nahlašujeme 
ekologická rizika;

• V případě vzniku škody na životním 
prostředí neprodleně informujeme 
interní specialisty; Ti pak vypracují 
zákonem stanovenou zprávu pro 
příslušné orgány.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se ochrany životního prostředí, energií a 
udržitelnosti.

Udržitelnost, účelné využívání energií



16

Čím je zpracovávání údajů jednodušší a 
důkladnější, tím je důležitější ochrana 
osobních údajů našich zákazníků, 
obchodních partnerů a zaměstnanců (např. 
jméno, adresa, datum narození, daňové 
číslo, informace o zdravotním stavu). Tyto 
osobní údaje mohou být rozšiřovány a 
zpracovávány pouze v rozsahu stanoveném 
příslušnými platnými zákony.

K zajištění ochrany osobních údajů slouží 
řada zákonů a předpisů týkajících se ochrany 
údajů. Porušování předpisů na ochranu 
osobních údajů se trestá vysokými pokutami.

13 Ochrana osobních údajů

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• V rámci celé skupiny provozujeme 
systém řízení ochrany dat;

• Máme firemního pracovníka 
odpovědného za ochranu dat a 
globální tým pro ochranu údajů;

• Máme přehled o rozsahu, v jakém 
nakládáme s osobními údaji;

• Chráníme osobní údaje před 
neoprávněným přístupem (např. 
dodržováním požadovaných 
bezpečnostních norem při elektronické 
komunikaci s třetími stranami);

• Shromažďujeme, ukládáme nebo 
předáváme osobní údaje pouze v 
případě, že je to nutné k provedení 
zákonem přípustné činnosti;

• Bezpečným způsobem sledujeme a 
likvidujeme osobní údaje;

• Od našich partnerů požadujeme 
stejnou úroveň ochrany osobních 
údajů.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
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Veškeré obchodní transakce musí být řádně 
zohledněny v účetních dokumentech, 
rozvahách a daňových přiznáních. Je tedy 
nezbytné, aby byly veškeré příslušné položky 
správně a zcela zachyceny, zdokumentovány 
a archivovány opakovatelným způsobem. 
Jakékoliv nedodržení těchto požadavků s 
sebou nese riziko, že se staneme předmětem 
vyšetřování z důvodu manipulace s 
rozvahovými listy, falšování dokumentů, 
podezření z podvodů, daňových přečinů 
nebo praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz znamená zastírání 
zdroje ilegálně získaného majetku (např. 
terorismem, pašováním drog, korupcí a 
dalšími trestnými činy), přičemž účelem 
je vrácení takových peněz do legálního 
ekonomického cyklu, aby se z nich tak stal 
zdánlivě legitimní majetek. Deklarovaným 
cílem společnosti ZEISS je to, aby nebyla 
obviněna z praní špinavých peněz a jiným 
nezákonným účelům, ani na tom nepodílela.

14  Finanční bezúhonnost a zamezení praní špinavých peněz

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Dodržujeme normy finančního 
výkaznictví;

• Nepodnikáme mimo obvyklé procesy;
• Organizovaně archivujeme veškeré 

dokumenty související s obchodními 
transakcemi;

• Dodržujeme zákonné povinnosti 
ohledně archivace záznamů;

• Svévolně neupravujeme ani neničíme 
dokumenty, které souvisí s vládním 
vyšetřováním nebo občanskoprávními 
spory;

• Nikdy neuzavřeme obchod, pokud 
existují známky možného praní 
špinavých peněz, a v případě 
pochybností projednáme záležitost 
s příslušným nadřízeným nebo 
odpovědným zástupcem pro právní 
otázky.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete ve firemních 
zásadách týkajících se financí a controllingu.

Transakce
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Od každého zaměstnance se očekává, 
že bude hledat radu a podporu u svých 
nařízených, příslušných oddělení, svých 
odborových zástupců nebo v sekci 
právních záležitostí v případě, že má takový 
zaměstnanec pochybnosti o legálnosti 
vlastního chování nebo v případě důkazu 
o právně pochybných procesech v jeho 
pracovním prostředí.

Na intranetu je v sekci „Zajišťování 
shody“ uveden seznam všech pracovníků 
odpovědných za dodržování předpisů a další 
užitečné informace.

Pokud zaměstnanci nemohou nebo nechtějí 
adresovat incident svému nadřízenému nebo 
organizaci pro dodržování předpisů, mohou 
použít nástroj whistleblowing „Integrity line“, 
který umožňuje anonymní nahlášení. Je k 
dispozici na intranetu a pro třetí strany na 
internetových stránkách.

Veškeré pochybnosti bereme vážně, a 
osoba, která na záležitost upozorní, by 
se neměla obávat žádných disciplinárních 
opatření nebo sankcí ani v případě, že se 
domnělé nepatřičné jednání nepotvrdí. 
Ovšem obvinění, o kterém daná osoba ví, že 
se nezakládá na pravdě, nebo je vzneseno 
s úmyslem poškodit jiné osoby, nebude 
tolerováno.

Na přání osoby podávající oznámení je 
anonymita zaručena.

15  Co dělat v případě pochybností a kontakty pro 
nahlašování domnělých porušení předpisů

Jak správně jednáme?
Děláme to takto …

• Jsme odvážní a ptáme se, pokud máme 
pochybnosti, nebo informujeme jiné 
v případě domnělého nepatřičného 
jednání;

• Přijímáme opatření a oznamujeme 
pochybnosti na místě, v případě 
nevyřešení záležitosti tuto oznámíme 
nadřízené organizaci pro dodržování 
předpisů nebo na „Integrity line“.

Více informací o tomto tématu naleznete na internetové 
stránce „Dodržování předpisů“.

Dotazování nebo nahlášení
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Manažeři a vedoucí pracovníci nesou 
zvláštní odpovědnost za utváření firemní 
kultury a za nastavení „tónů z a na vrcholu“. 
Závazek vedení dodržovat předpisy by 
měl být prokazován (působením jako 
vzor) důsledným chováním a neustálým 
dodržováním Kodexu chování.

Vrcholové vedení a manažeři prokazují svůj 
neustálý závazek k dodržování předpisů, 
včetně úsilí o nápravu, pokud je zjištěno 
jejich nedodržování.

16 Zvláštní odpovědnost nadřízených pracovníků

Musí

• Sloužit jako vzor a všem zaměstnancům 
neustále sdělovat význam dodržování 
předpisů; 

• Zajistit, aby jejich podřízení znali, 
chápali a dodržovali požadavky tohoto 
kodexu chování;

• Předávat příslušné informace a 
organizovat školicí kurzy pro své 
podřízené;

• Zajišťovat bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci pro své podřízené při 
každodenních činnostech;

• Stanovovat cíle v souladu s kodexem 
chování;

• Přijímat nápravná a disciplinární 
opatření v případě porušení zákona, 
kodexu chování nebo jiného předpisu;

• Fungovat jako kontaktní osoba pro 
podřízené zaměstnance a podporovat 
je, např. pokud jde o tipy týkající se 
nepatřičného chování.

Podrobnější informace o požadavcích naleznete v 
ZEISS Blue Book a ve firemních zásadách týkajících se vedení 
pracovníků.

Působení jako vzor
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