HLAVNÍ ZÁSADY
CHOVÁNÍ NAŠICH
ZAMĚSTNANCŮ

Etický
kodex

ETICKÝ KODEX
Svět se neustále vyvíjí a platí to i pro naši
skupinu, ale požadavek etického chování
a profesionalismu ve všem co děláme
se nikdy nezmění. Všichni neseme
odpovědnost za podporu a dodržování
tohoto Etického kodexu a ducha integrity
a etických hodnot.

Toto je náš Etický kodex – stručná směrnice pro eticky správné jednání ve vztazích k lidskému společenství i životnímu
prostředí. Tato brožura je zkrácenou
verzí úplného dokumentu našich zásad.
Nezkrácenou verzi si vyžádejte od svého
nadřízeného nebo v personálním oddělení vaší společnosti.

Očekávání v praxi
Očekáváme, že si tuto brožuru přečtete,
zapamatujete si zásady zakotvené
směrnicí, a budete vědět, kam se obrátit,
budete-li potřebovat další informace.
Tento krátký dokument nechť slouží jako
stálá připomínka způsobu, jakým se
chovat ke kolegům, dodavatelům, klientům a k naší planetě.

Váš závazek

Martin Malmvik
prezident a generální ředitel

Jako zaměstnanci společnosti Axel
Johnson International jste povinni
podepsat formulář prohlášení o dodržování Etického kodexu, a tím potvrdit,
že jste zásady jednání stanovené touto
směrnicí pochopili a jste odhodláni se
jimi řídit v každodenním životě. Jednoduše řečeno, pokud pracujete pro Axel
Johnson International, zavazujete se
zde uvedené etické normy respektovat
a dodržovat platné zákony. Zaměstnanci, kteří tak nečiní, vystavují sebe
i naši skupinu riziku a může být vůči nim
vedeno disciplinární řízení.

Pro budoucí generace
V září 2015 se 193 zemí zavázalo
dodržovat globální plán Organizace
spojených národů, Agenda 2030, který
popisuje udržitelný svět v roce 2030.
V rámci plánu Agenda 2030 bylo stanoveno 17 cílů, které mají skoncovat
s chudobou, zastavit klimatické změny
a bojovat proti bezpráví a společenské
nerovnosti. Tyto cíle jsou „cíli udržitelného rozvoje“ a jejich hlavním smyslem
je zlepšit svět. Společnost Axel Johnson
International, stejně jako tisíce dalších
organizací a firem, tento plán podporuje
a uznává jeho význam pro dobro budoucích generací. Etický kodex je základem
pro všechna naše rozhodnutí.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ
A HODNOTY
Naše hlavní hodnoty jsou to, čím se
odlišujeme a co nás činí jedinečnými.
Jsou důležitou součástí naší identity
a měly by nás odlišovat od našich konkurentů. Pochopení naší hlavní hodnoty
„Good to work with“ (chovej se tak, aby
s tebou lidé rádi pracovali) je zásadní
pro vytváření udržitelného pracovního
prostředí pro nás pro všechny. V praxi
to znamená:
• Jednání v souladu s platnými zákony
a předpisy
• Profesionalitu
• Čestnost
• Odpovědnost
• Úctu

Platí to pro nás pro všechny!
Jednání v souladu s těmito hodnotami
posílí ducha našeho podnikání a naši
úctu k druhým v každodenní práci.

Making
things
happen
Making things happen.
(Dokážeme to!) Jsme iniciativní,
jsme zaměřeni na výsledek
a držíme naše sliby

Good to
work with

OBECNÁ SMĚRNICE
Základy etiky

Pokyny pro služební cesty

Jednáme s lidmi důstojně, s úctou a soucitem. Dodržujeme mezinárodní i místní
předpisy a platné etické kodexy a profesní pracovní řády.

Při služebních cestách je třeba zvolit
variantu, která je nejvíce efektivní z hlediska vynaložených nákladů a z praktického hlediska. Vždy přemýšlejte, která
možnost bude nejohleduplnější vůči
životnímu prostředí. Reprezentační
výdaje vyžadují rozumný úsudek a lze
je odůvodnit pouze, pokud jsou jednoznačně relevantní pro plnění obchodních cílů.

Rovné příležitosti pro všechny
Vytváříme různorodé pracovní prostředí
s rovnými příležitostmi pro všechny
zaměstnance. Společnost Axel Johnson
International netoleruje obtěžování,
zastrašování nebo diskriminaci jakéhokoliv druhu. Diskriminace na základě
etnického původu, pohlaví, sexuální orientace či jiné formy osobnostní charakteristiky je prostě nepřijatelná v jakékoliv
podobě.

Návykové látky a alkohol
Nepřivádějte sebe ani druhé do nebezpečných a nepříjemných situací. V pracovní době nebuďte nikdy pod vlivem
alkoholu nebo návykových látek.

Good to work with. (Dobře se s námi
spolupracuje.) Protože záleží na
lidech, záleží na vztazích a záleží
na vzájemné úctě.

Farsighted
Far-sighted. (Hledíme do budoucnosti.) Uvažujeme v dlouhodobém
horizontu a upřednostňujeme
udržitelná řešení.

Kterýkoliv ze zaměstnanců, který se stane obětí
obtěžování nebo diskriminačního jednání, by měl
neprodleně informovat svého přímého nadřízeného nebo zástupce personálního oddělení.
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KOMUNIKACE
Interní komunikace

Důvěrné a interní informace

Profesionální a vhodný jazyk je základním požadavkem. Buďte objektivní,
držte se faktů a používejte profesionální
terminologii.

S informacemi zacházejte jako
s důvěrnými, používejte je pouze ke
stanovenému účelu a chraňte je před
zpřístupněním, které není zapotřebí.
Za důvěrné je třeba považovat například
informace o strategiích, vývoji produktů,
obchodních partnerech a finančních
výsledcích. Informace o zaměstnancích
mohou být také důvěrné a mělo by se
s nimi nakládat opatrně.

Používání sociálních médií
Vycházejte z předpokladu, že vše,
co uvedete nebo umístíte na jakékoli
sociální síti, si může přečíst nebo prohlédnout kdokoli, kdykoli a kdekoli. Vždy
si položte následující otázku: „Líbilo
by se zveřejnění tohoto obsahu mému
vedoucímu, klientovi nebo obchodnímu
partnerovi?“ Nikdy, v žádné osobní
komunikaci ani na sociálních sítích,
včetně fór, blogů a chat roomů, neuvádějte, že se vyjadřujete jménem společnosti. Jakýkoli, na sociálních sítích
zveřejněný, obsah o produktech nebo
službách společnosti Axel Johnson
International je třeba chápat jako
reklamní sdělení a musí být schválen
v souladu s dohodnutými pravidly.
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Pokud se na vás obrátí média nebo jiná externí
osoba s žádostí o informace, odkažte je přímo
na svého výkonného ředitele nebo osobu
odpovědnou za firemní komunikaci.

ÚPLATKÁŘSTVÍ DARY
A KORUPCE
A POHOŠTĚNÍ
Naší politikou je nulová tolerance k jakémukoli druhu korupce, úplatkářství nebo
vydírání. Mějte vždy na paměti, že úplatkářství je trestný čin, a to jak nabízení
úplatku nebo zvýhodňujícího jednání,
tak jeho přijetí. Obě strany nesou stejnou vinu za protiprávní jednání a tímto
jednáním vystavují společnost riziku.
NIKDY neposkytujte, ani nenabízejte
peněžité dary nebo peněžní ekvivalenty,
jelikož se to obecně považuje za úplatek.

Nabízení nebo přijímání osobních výhod
jakéhokoliv druhu od dodavatelů nebo
obchodních partnerů nebo nabízení
osobních výhod dodavatelům nebo
obchodním partnerům je v souvislosti
s podnikáním společnosti Axel Johnson
International považováno za porušení
našeho Etického kodexu. To platí pro
všechny obchodní vztahy.
V obchodních vztazích však mohou
nastat situace, kdy je vhodné věnovat
malý dárek. Uvědomte si, jakou hodnotu
přikládá dárku přijímající osoba a co je
v dané situaci skutečně vhodné.
Zákony a předpisy platné v dané zemi
a vnitřní směrnice společnosti vám
pomohou určit co je legitimní a co nikoli.

STŘET ZÁJMŮ
Pokud se ocitnete v situaci, kdy je pravděpodobné, že budete ovlivněni nějakým osobním ziskem nebo výhodou, jste
povinni vždy jednat v nejlepším zájmu
společnosti Axel Johnson International.
Vyhýbejte se následujícím situacím:
• Nakupování produktů od dodavatele
nebo obchodní firmy řízené rodinným příslušníkem, příbuzným nebo
blízkou osobou
• Výkonu vlastní podnikatelské činnosti v době trvání pracovního
poměru se společností

PROSAZOVÁNÍ
ČESTNÉHO
JEDNÁNÍ
Jsme přesvědčeni, že korektní hospodářská soutěž je základem jakéhokoliv
progresivního a inovativního podnikání.
To si žádá nasazení a bezúhonnost od
nás všech:
• Udržování základního povědomí
o platné vnitrostátní legislativě
• Odmítnutí jakýchkoli aktivit, které by
mohly vést k subjektivnímu upřednostňování jedné strany před druhou
nebo vzbudit zdání výše uvedeného
• Vyhledání pomoci u právního
poradce, pokud si nejste jisti

• Přijímání nepřiměřených darů nebo
projevů pohostinnosti
Máte-li pochybnosti,
vyhledejte pomoc
u svého nadřízeného
nebo výkonného
ředitele, abyste se
nedostali do neetické
situace.

ZAJISTĚTE, ABYSTE ANI VY ANI
VAŠI KOLEGOVÉ:
• nikdy nepřijali či naopak sami neposkytli žádnou pozornost, jejíž součástí je
peněžitý dar nebo peněžní ekvivalenty, neboť to se obecně považuje za úplatek
• nikdy nepřijali či naopak sami nenabídli žádnou pozornost, na níž jsou
zúčastněny jiné osoby (např. manželé/manželky nebo příbuzní), než ty,
které mají na daném vztahu profesionální zájem

Mějte na paměti, že nedodržení zákonů a předpisů
týkajících se hospodářské soutěže může mít za
následek vysoký peněžitý trest pro společnost
Axel Johnson International a pro vaši společnost.
V případě pochybností, vždy konzultujte platné
zákony, předpisy a firemní směrnice.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pokud každý z nás přispěje na své vlastní
úrovni, bude mít naše snaha o zmírnění
dopadu naší činnosti na životní prostředí
větší šanci na úspěch. Navzájem se
podporujte v hledání toho, čím můžete
přispět ve své každodenní práci. Hlavní
oblasti, na které je třeba se soustředit:
Používání zdrojů jako například energií
a materiálů – veškeré používání zdrojů
musí být optimalizováno a minimalizováno. V praxi to znamená používat
co nejmenší množství materiálů, jejich
opakované používání a v konečném
důsledku jejich recyklaci.
Rozhodování o nákupech – vždy zohledněte environmentální a společenské
důsledky.
Doprava – při vyhodnocování možností
dopravy vždy berte v úvahu environmentální a společenská hlediska. Vybírejte
moudře a motivujte dodavatele k odpovědnému přístupu.

?

Máte nějaký nápad, jak vy, vaše společnost nebo
úsek můžete přispět? Rádi uvítáme jakékoli vaše
nápady na zlepšení životního prostředí pro nás
a budoucí generace.

BEZPEČNOST
– PRIORITA
ČÍSLO JEDNA
Informace o bezpečnosti mají vždy
nejvyšší prioritu. Zajišťujte dodržování
zásad platných ve vaší společnosti a tím
dbejte o zdraví a bezpečnost vlastní
i svých kolegů.
Jste-li svědkem potenciálně nebezpečné situace nebo máte-li iniciativní
návrh na zlepšení pracovních podmínek
na vašem pracovišti, ozvěte se a upozorněte svého přímého nadřízeného.

Používání bezpečnostních zařízení a ochranných pomůcek, znalost
postupů pro nouzové
situace, absolvování
příslušného školení,
hlášení pracovních
úrazů a návazná opatření jsou základy bezpečného pracovního
prostředí!

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Jako zaměstnanec společnosti Axel
Johnson International máte v rámci
svého pracovního poměru povinnost
osvojit si tento Etický kodex a řídit se
jím. Jste-li svědkem jakéhokoliv podezřelého chování, vyzýváme vás, abyste
jej ohlásili. V první řadě se obraťte na
svého vedoucího. Pokud si přejete
zůstat v anonymitě, použijte službu
Axel Johnson International pro ohlašovatele, která je určena pro řešení citlivých záležitostí.

Způsoby ohlášení
1. Vedoucímu ve vaší společnosti
2. Zástupci personálního oddělení
ve vaší společnosti
3. Zástupci vedení obchodní skupiny
4. Axel Johnson, International
management representative
5. Služba pro ohlašovatele
Služba pro ohlašovatele vám umožňuje
ohlásit obavy ve vámi zvoleném jazyce
– buď s uvedením vašeho jména, nebo
anonymně. Všechny podněty budou
řešeny nezávislou třetí osobou, aby tak
v průběhu posuzování bylo zaručeno
důvěrné zacházení s informacemi.

VIDĚLI JSTE NĚCO PODEZŘELÉHO?
Použijte webovou stránku http://report.whistleb.com/axinter
nebo tento QR kód pro přístup k webové stránce přímo z vašeho
mobilního zařízení. Pro ohlášení vašich obav jednoduše postupujte podle pokynů uvedených v kanálu pro ohlašování.
Více informací o službě pro ohlašovatele naleznete na stránce
www.axinter.com
Jak? Abyste mohli použít QR kód, musíte mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou příslušnou aplikaci. Jděte do app store a stáhněte si nástroj pro skenování QR kódů podle svého
výběru. Následně spusťte aplikaci a oskenujte QR kód, čímž se vám otevře přístup na požadovanou destinaci.

Recyklujte
mne
prosím!

ZÁVAZEK DODRŽOVÁNÍ
ETICKÉHO KODEXU
Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl(a) a pochopil(a) obsah Etického
kodexu společnosti Axel Johnson International a že se touto
směrnicí budu řídit při své každodenní práci.
Vždy budu nápomocen/nápomocna úsilí společnosti
v předcházení úplatkářství a korupci. Budu přispívat k tomu,
aby všechny provozy společnosti zůstaly i nadále známé svou
čestností, transparentností, bezúhonností a poctivým jednáním.
Jakékoliv porušení nebo podezření na porušení tohoto Etického
kodexu ohlásím buď svému nadřízenému a nebo s využitím
ohlašovací služby.
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