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DOPIS OD NAŠICH GENERÁLNÍCH ŘEDITELŮ
Vážení členové týmu,

CoorsTek se již déle než sto let stále osvědčuje jako inovativní společnost s nadšením pro zlepšování světa
měřitelným způsobem. Pracovali jsme společně na tom, abychom našim zákazníkům poskytli inženýrská řešení s
vynikající hodnotou, a to využitím našich odborných znalostí v oblasti vědy o materiálech a nasazením špičkového
výzkumu a vývoje spolu s výrobními možnostmi.
Jsme také hrdí na to, že zůstáváme vytrvalí a oddaní zákonným obchodním praktikám. Když čelíme obtížným
rozhodnutím na pracovišti, prosazujeme čestnost, odpovědnost a respekt jako naši nejvyšší prioritu a očekáváme,
že naši zaměstnanci, prodejci, zákazníci a další obchodní partneři budou přemýšlet a jednat stejným způsobem.
Naše globální normy pro obchodní chování odrážejí náš závazek chovat se obchodně správným způsobem – s
respektem, bezúhonně a v plném souladu se zákonem. Naše globální normy vám také poskytují nástroje a pokyny
nezbytné k provádění správných obchodních rozhodnutí. Očekáváme, že si naše globální normy pozorně přečtete
a budete je každý den dodržovat.
Zavázali jsme se k dodržování našich globálních norem pro obchodní chování a stejný závazek očekáváme od vás.
Tím, že zůstaneme věrni tomu, kým jsme a jak vykonáváme podnikatelskou činnost z generace na generaci, spolu
s dodržováním našich globálních norem, budeme pokračovat v cestě k dosahování našeho úspěchu správným
způsobem po mnoho dalších let.

Jonathan Coors, Michael Coors, a Timothy Coors | Generální ředitelé společnosti CoorsTek
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CESTA COORSTEK WAY
Ve společnosti CoorsTek máme soubor zásad, které určují, jak jednáme s našimi obchodními partnery, našimi
zaměstnanci a se světem kolem nás.
Od produktů, které vyrábíme, až po lidi, které zaměstnáváme, je cesta CoorsTek Way zásadním ukazatelem pro
způsob, jakým podnikáme.

CESTA COORSTEK WAY
NAŠE VIZE | Děláme svět znatelně lepším.

Zlepšujeme
současnost

Zlepšujeme
společně

Zlepšujeme
budoucnost

• Inspirujeme se naší tradicí v
oblasti inovací

• Vážíme si vlastní hodnoty a
důstojnosti každého jednotlivce

• Posouváme hranice toho, co je
možné

• Jsme hrdí na to, co děláme

• Sdílíme odpovědnosti, rizika,
příležitosti a odměny

• Vyvíjíme se, abychom zvládli
budoucí výzvy

• Spolupracujeme na řešení
nejsložitějších úkolů našich
zákazníků

• Přemýšlíme globálně a jednáme
lokálně

• Přinášíme výjimečné hodnoty
našim zákazníkům, týmovým
kolegům, rodinám, komunitám a
světu
• Dodáváme špičková řešení ke
zlepšení života lidí v komunitách,
v nichž působíme
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• Jednáme konzistentně, poctivě a
s úctou

• Zavazujeme se ke krátkodobým
výsledkům s dlouhodobým
výhledem
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POCHOPENÍ NAŠICH GLOBÁLNÍCH
NOREM PRO OBCHODNÍ CHOVÁNÍ

SHARE
YOUR
CONCERN

Globální normy pro obchodní chování společnosti
CoorsTek (naše globální normy) jsou odrazem zásad
CoorsTek Way a pomáhají nám pracovat otevřeně, čestně
a zákonně. Spoléháme na každého zaměstnance, na
každé úrovni každé společnosti CoorsTek, že bude konat
v souladu se zásadami CoorsTek Way, dodržovat naše
globální normy a rozhodovat tak, aby chránil důvěru,
kterou v nás ostatní vložili.
VAŠE POVINNOSTI
Každý z nás je osobně zodpovědný za to, že porozumí
cestě CoorsTek Way, bude konat v souladu s ní a že
bude dodržovat naše globální normy, všechny zásady
společnosti CoorsTek a všechny zákony a předpisy, bez
ohledu na to, kde obchodujeme. Dokonce i nejmenší
pochybení může poškodit naši pověst, naši společnost,
naše zákazníky nebo naše komunity.

SDĚLTE SVÉ OBAVY
Nezbytnou součástí konání v souladu s cestou CoorsTek
Way a práce s vysokou mírou bezúhonnosti jsou reakce
na případy porušení našich globálních norem, našich
zásad, zákonů nebo předpisů. Pokud máte podezření na
takové porušení, je nezbytné, abyste nemlčeli a sdělili své
obavy.

Společnost CoorsTek počítá s tím, že:

Existuje mnoho způsobů, jak promluvit a sdělit své
obavy. Můžete:

•

Konáte v souladu se zásadami CoorsTek Way a
povzbuzujete kolegy v zaměstnání, aby dělali totéž

•

Informovat svého nadřízeného nebo manažera na
vyšší úrovni

•

Znáte a chápete naše globální normy a využíváte je
tak, aby vám pomáhaly správně se rozhodovat

•

•

Dodržujete naše globální normy, naše zásady a
všechny zákony a předpisy

Podat zprávu jinému internímu subjektu, například
oddělení lidských zdrojů, oddělení pro zdraví a
bezpečnost na pracovišti nebo právnímu oddělení

•

•

Vyhledáte pokyny v interních zdrojích společnosti
CoorsTek, pokud si nejste jisti, jaký je správný
postup

Napsat přímo některému generálnímu
řediteli společnosti CoorsTek na adresu
ShareYourConcern@CoorsTek.com

•

•

Oznámíte jakékoli podezření nebo obavy z
porušení našich norem a zásad

Pokud se nacházíte v Severní Americe nebo Asii,
můžete kontaktovat linku Share Your Concern
společnosti CoorsTek

Když budete konat v souladu se zásadami CoorsTek
Way a dodržovat naše globální normy, pomůže vám to v
jakékoli situaci, které můžete čelit. Ačkoli cesta CoorsTek
Way a naše globální normy nemohou popisovat každou
situaci, do které se můžete dostat, poskytují pokyny a
nástroje, na které se můžete odvolávat při rozhodování,
komunikaci a činnosti. Ve všem, co děláte, je důležité
používat zdravý rozum a dobrý úsudek, a pokud si
nejste jisti správným postupem, požádat o pomoc.
Společnost CoorsTek počítá také s tím, že naši manažeři
a vedoucí pracovníci půjdou příkladem a vytvoří takové
pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou při
kladení otázek nebo vyjadřování obav cítit pohodlně.
Uvědomte si, že každý, kdo poruší zásadu CoorsTek
Way, naše globální normy, naše zásady nebo jakýkoli
zákon nebo nařízení, může čelit nápravným nebo
disciplinárním opatřením, a to až do úrovně ukončení
pracovního poměru u společnosti CoorsTek.

•

Telefon: +1 800 461 9330

•

Text: +1 720 730 3215

•

Online: shareyourconcern.coorstek.com

NULOVÁ TOLERANCE PRO ODVETNÉ AKCE
Uvědomujeme si, že hovořit nahlas o některých věcech
není vždy snadné a chceme, aby rozhodnutí sdělit vaše
obavy bylo co nejjednodušší. Bez ohledu na to, na koho
se obrátíte, můžete si být jisti, že děláte správnou věc a
že vaše obavy budou řešeny okamžitě a náležitě.
Společnost CoorsTek nebude tolerovat žádnou formu
odvetných opatření proti komukoli ani zastrašování
kohokoli, kdo v dobré víře oznámí podezření na
případ pochybení nebo porušení zásad CoorsTek Way,
našich globálních norem, našich zásad, zákona nebo
předpisů. Každá osoba, o které se zjistí, že provádí
odvetná opatření proti osobě, která v dobré víře sdělila
své obavy nebo spolupracuje při vyšetřování, může
být předmětem nápravného nebo disciplinárního
opatření až do úrovně ukončení pracovního poměru u
společnosti CoorsTek.
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NÁŠ ZÁVAZEK CHRÁNIT
DŮSTOJNOST A RESPEKT
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RESPEKTOVÁNÍ NAŠICH KOLEGŮ
S našimi kolegy jednáme s důstojností a respektem.

N Á Š Z ÁVA Z E K
V rámci zásad CoorsTek Way si vážíme vlastní hodnoty a důstojnosti každého jednotlivce. Úspěchu můžeme dosáhnout
pouze tehdy, když budeme s každým jednat uctivě. Respekt na pracovišti, osobní dokonalost jednotlivce a týmová
spolupráce, to je způsob, jakým dosahujeme našich cílů.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

ROZMANITOST, INKLUZE A BOJ PROTI DISKRIMINACI
Jsme odhodláni podporovat inkluzivní pracoviště, kde se s lidmi jedná s úctou a kde jsou oceňovány různé názory.
Uvědomujeme si, že směs lidí s různým původem, talentů a zkušeností podporuje inovace a umožňuje nám
uspokojit potřeby naší globální zákaznické základny.
Neustále zajišťujeme rovné příležitosti v zaměstnání. Rozhodnutí o zaměstnání, včetně náboru, najímání, školení,
mzdě nebo povyšování nikdy nezakládáme na charakteristikách, které jsou podle platných právních předpisů
chráněny zákonem, jako je rasa, barva pleti, pohlaví, věk, národní původ, náboženství, sexuální orientace,
genderová identita nebo vyjádření, manželský stav, občanství, zdravotní postižení, těhotenství, genetické
informace, status veterána, politická příslušnost nebo členství v odborech.

Co když?
Otázka: Ucházel jsem se o místo v jiném oddělení, ale zjistil jsem, že bylo nabídnuto méně kvalifikovanému
uchazeči. Myslím, že důvodem bylo, že náborový manažer věděl, že jsem zdravotně postižený
válečný veterán. Co mám dělat?
Odpověď: Požadujeme, aby se rozhodnutí o zaměstnání zakládala na objektivních a relevantních kritériích,
jako je vaše kvalifikace a schopnosti, nikoli vaše postavení zdravotně postiženého veterána.
Pokud máte podezření, že jste byli diskriminováni, měli byste vznést otázku a sdělit své obavy.
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BOJ PROTI OBTĚŽOVÁNÍ A ODVETNÝM OPATŘENÍM
Snažíme se vytvářet pracovní prostředí bez obtěžování, kde se s každým jedná s důstojností a respektem.
Netolerujeme žádné chování, které by vytvářelo urážlivé, zastrašující, ponižující nebo nepřátelské pracovní
prostředí narušující pracovní výkon jiných osob. Obtěžující chování může zahrnovat psychické, fyzické nebo
verbální zneužívání, nevítané pokusy o sexuální sblížení nebo poznámky, urážlivé vtipy nebo hanlivé komentáře.
Netolerujeme ani odvetná opatření proti osobě, která v dobré víře nahlásí obtěžující chování. Zaměstnanec nesmí
být nikdy degradován, propuštěn, ani potrestán snížením mzdy ani sníženým hodnocením za to, že podal stížnost
na obtěžující chování.

Co když?
Otázka: K
 olegu v mé oblasti si neustále dobírají kvůli jeho náboženské víře. Je to ve skutečnosti jeho
problém, měl bych tedy něco dělat?
Odpověď: Všichni pracujeme jako součást týmu a je důležité, abychom se o sebe starali. Obtěžování
jakéhokoli druhu je nepřijatelné. Tuto otázku byste měli důvěrně předložit svému nadřízenému
nebo sdělit své obavy.

LIDSKÁ PRÁVA
V našich provozech a dodavatelských řetězcích respektujeme základní lidská práva a důstojnost všech lidí:
•

Zakazujeme využívání dětské práce a nucených prací a netolerujeme žádnou formu vykořisťování dětí, obchodu
s lidmi, fyzických trestů ani otroctví

•

Dodržujeme všechny platné zákony týkající se podmínek zaměstnávání, včetně maximálního počtu pracovních
hodin a přesčasů a minimální výše mzdy a výhod

•

Respektujeme práva každého zaměstnance na svobodu sdružování, kolektivního vyjednávání a rozhodování o
připojení nebo vstupu do odborových svazů podle platných právních předpisů

•

Poskytujeme humánní a bezpečné pracovní podmínky bez rizika

Očekáváme, že tyto zásady budou dodržovat i naši dodavatelé a obchodní partneři

Co když?
Otázka: Viděl jsem novinový článek, ve kterém se píše, že o jednom z našich dodavatelů je známo, že
využívá dětskou práci. Nepracuji pro tohoto dodavatele a předpokládám, že moji spolupracovníci,
kteří mají tohoto dodavatele na starosti, to již řešili. Měl bych něco udělat?
Odpověď: Měli byste sdělit své obavy. Spolupráce s obchodními partnery, o nichž je známo, že porušují
lidská práva, je v rozporu se zásadami CoorsTek Way a ohrožuje naši společnost.

Dodatečné zdroje
Kodex chování dodavatelů společnosti CoorsTek
Prohlášení společnosti CoorsTek o transparentnosti a moderním otroctví
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a těch, kteří s námi pracují.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Zavazujeme se poskytovat našim zaměstnancům, dodavatelům, obchodním partnerům, zákazníkům, prodejcům a
návštěvníkům bezpečné a zdravé prostředí bez rizik, a to bez ohledu na to, kde pracují.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Každý zaměstnanec je povinen považovat zdraví, bezpečnost a vyloučení rizik za prioritu. V následujících
případech byste měli vždy promluvit a sdělit své obavy:
•

Když jste vyzváni, abyste provedli úkol, který považujete za nebezpečný, nebo nejste řádně vyškoleni pro daný
výkon, nebo si myslíte, že byste mohli ublížit sobě nebo ostatním.

•

Vidíte nebezpečnou situaci nebo máte podezření na jakýkoli stav, který může představovat bezpečnostní riziko
nebo potenciální nebezpečí pro vás nebo pro ostatní

Co když?
Otázka:	Vedení vždy mluví o bezpečnosti na prvním místě, ale můj vedoucí chce, abychom porušovali
bezpečnostní postupy za účelem plnění našich výrobních cílů. Co mám dělat?
Odpověď: Bezpečnostní postupy by se neměly nikdy porušovat. Upřednostnění výroby před bezpečností
je v rozporu se zásadami CoorsTek Way. Zvažte projednání svých obav se svým nadřízeným,
nebo pokud se na to necítíte, pak byste se měli obrátit výše a sdělit své obavy.

10
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ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Zaměstnanci, kteří pracují pod vlivem drog nebo alkoholu, představují pro sebe a pro ostatní spolupracovníky
nepřijatelné bezpečnostní riziko. Očekává se, že své pracovní povinnosti budete plnit bez vlivu jakékoli látky, která by
mohla narušit váš pracovní výkon. Vaše povinnosti:
•

Nikdy nesmíte užívat ani mít ve svém držení marihuanu (ani legálně předepsanou marihuanu), nelegální drogy ani
kontrolované látky při práci ani během pobytu v prostorách společnosti CoorsTek

•

Nikdy nesmíte užívat alkohol, legálně předepsané léky (včetně marihuany) ani volně prodejné léky způsobem,
který by mohl narušit vaši schopnost vykonávat své pracovní povinnosti bezpečně a úspěšně

•

Nikdy nesmíte prodávat, dávat ani distribuovat nelegální drogy, marihuanu, kontrolované látky nebo léky, které
vám byly předepsány, při práci ani během pobytu v prostorách společnosti CoorsTek

Co když?
Otázka:	Moje práce zahrnuje řízení vysokozdvižného vozíku. V současné době užívám předepsaný lék proti
depresím, který má vedlejší účinky a může způsobit ospalost. Jsem na rozpacích, zda mám o svém
stavu říct svému šéfovi, a zatím se cítím dobře. Opravdu musím svého nadřízeného informovat?
Odpověď: Ano. Musíte informovat svého nadřízeného nebo zástupce oddělení lidských zdrojů. Staráme se o
vaši bezpečnost a bezpečnost členů vašeho týmu. Je velmi důležité, aby vaše schopnosti nebyly
při ovládání zařízení narušeny. Budeme chránit vaše soukromí a vaše lékařské údaje.

NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI
Na našem pracovišti prosazujeme nulovou toleranci, pokud jde o násilné činy nebo hrozby násilím. Vaše povinnosti:
•

Nikdy do našich budov nesmíte přinést zbraně jakéhokoli druhu nebo umožnit jejich přinesení

•

Nikdy se nesmíte zapojit do jakéhokoli jednání, které by mohlo způsobit, že se jiná osoba bude cítit v nebezpečí,
ohrožena nebo mít strach, ani takové jednání tolerovat, včetně verbálních útoků, hrozeb nebo projevů nepřátelství,
zastrašování nebo agrese

•

Sdělit své obavy, pokud víte o násilí nebo máte podezření na případ násilí, věříte, že je někdo v nebezpečí, nebo
máte podezření, že někdo v některé z našich budov může mít zbraň

Co když?
Otázka:	M ůj nadřízený má často špatnou náladu a agresivně křičí na mé spolupracovníky a na mě. Jedná se
o násilí na pracovišti?
Odpověď: To není jednoznačné, avšak taková situace v každém případě vytváří negativní pracovní
prostředí. Měli byste sdělit své obavy.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku Global EHS (Globální zdraví a bezpečnost na pracovišti) na intranetu CoorsTek, kde najdete normy
společnosti CoorsTek týkající se zneužívání látek, podpory bezpečného pracovního prostředí a ochrany zdraví a
bezpečnosti všech osob.
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OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Respektujeme soukromí všech jednotlivců.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Respektujeme soukromí našich spolupracovníků a dalších osob, se kterými obchodujeme, a s jejich osobními údaji
nakládáme s pečlivostí. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci
nějaké osoby.
Většina zemí má zákony o ochraně osobních údajů, které předepisují, jak zodpovědně shromažďovat, ukládat, používat,
sdílet, přenášet a zpracovávat osobní údaje, a my se tyto zákony snažíme dodržovat všude, kde se na nás vztahují.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Očekává se, že:
•

Budete dodržovat naše zásady ochrany údajů a chránit veškeré osobní údaje, které vám byly svěřeny

•

Nebudete shromažďovat, zpřístupňovat, používat, uchovávat ani zveřejňovat žádné osobní údaje jinak, než pro
relevantní a vhodné obchodní účely

•

Nebudete sdílet osobní údaje s nikým, kdo nemá legitimní obchodní potřebu je znát, a to interně ani mimo
společnost CoorsTek

•

Podniknete kroky k řádnému zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem

Co když?
Otázka:	Společnost CoorsTek nabízí svým zaměstnancům zvýhodněné členství v tělocvičně. Všem
zaměstnancům, kteří se k členství nezaregistrovali, by tělocvična chtěla poslat pozvánku. Tato
pozvánka bude zahrnovat marketingové informace o tělocvičně a jak se zaregistrovat. Tělocvična
mě požádala, abych poskytl seznam jmen a adres mých spolupracovníků. Je v pořádku, pokud tak
učiním?
Odpověď: To nelze jednoznačně říci, a tak před tím, než něco uděláte, se obraťte na právní oddělení
společnosti CoorsTek se žádostí o radu. I když má tělocvična dobré úmysly a vaši
spolupracovníci mohou mít o tyto marketingové informace zájem, poskytnutí osobních údajů
vašich spolupracovníků tělocvičně může znamenat porušení našeho závazku uchovávat jejich
osobní údaje v soukromí.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku Privacy & Data Protection (Ochrana soukromí a osobních údajů) na intranetu CoorsTek, kde
najdete globální zásady a postupy týkající se ochrany soukromí a osobních údajů.
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NÁŠ ZÁVAZEK PROVÁDĚT
DOHLED
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chráníme životní prostředí a přírodní zdroje, které máme možnost využívat.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Jsme oddáni takovému způsobu podnikání, který chrání, obnovuje a zachovává globální životní prostředí, přírodní
zdroje a lidské zdraví.
Plnění tohoto závazku dosahujeme tím, že se snažíme:
•

Rozvíjet a aplikovat metody minimalizace dopadů našich činností na životní prostředí

•

Omezovat nebo eliminovat odpad a znečišťující látky ve všech fázích výrobního procesu

•

Zavádět programy prevence znečištění a recyklace

•

Splňovat nebo překračovat všechny zákonné a regulační požadavky na ochranu životního prostředí

•

Začleňovat do našich obchodních rozhodnutí zodpovědné environmentální postupy

•

Povzbuzovat naše obchodní partnery a dodavatele ke sdílení našeho závazku vůči životnímu prostředí

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Očekává se, že:
•

Přijmete okamžitá opatření k nahlášení a nápravě situací, které představují problém pro životní prostředí

•

Pochopíte a budete dodržovat všechny zásady a postupy společnosti CoorsTek pro zdraví a bezpečnost na
pracovišti, které se vás týkají

•

Pochopíte a budete dodržovat všechny zákony a předpisy ohledně životního prostředí, které se vás týkají

•

Se obrátíte na oddělení pro zdraví a bezpečnost na pracovišti společnosti CoorsTek a požádáte o radu, pokud
máte nějaké dotazy nebo obavy týkající se jakýchkoli zásad a postupů společnosti CoorsTek ohledně zdraví a
bezpečnosti na pracovišti a environmentálních zákonů nebo předpisů

Co když?
Otázka: Myslím, že zařízení má konstrukční vadu, která může způsobit únik kapalin a tím poškodit životní
prostředí. Co mám dělat?
Odpověď: Kdykoli se dozvíte o závadě nebo máte podezření na závadu, která by mohla poškodit životní
prostředí nebo představovat nebezpečí pro lidské zdraví, musíte ihned sdělit své obavy.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku Global EHS (Globální zdraví a bezpečnost na pracovišti) na intranetu CoorsTek, kde najdete
užitečné informace týkající se našich ekologických norem, zásad a postupů.
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KVALITA
Nikdy neohrožujeme kvalitu našich výrobků a služeb.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Jsme odhodláni dodávat našim zákazníkům vynikající kvalitu tím, že včas pochopíme a splníme jejich požadavky.
Kvalita našich produktů a služeb je základním ukazatelem pověsti společnosti CoorsTek a každý zaměstnanec
spolupracuje na PODPOŘE kvality a neustálém zlepšování provozu ve všem, co děláme.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

Zaměstnanci musí vždy zajistit, aby všechny produkty a služby společnosti CoorsTek respektovaly náš závazek
zajišťovat kvalitu. Očekává se, že:
•

Budete znát všechny normy kvality, zásady a postupy, které se vztahují na vyrobené produkty nebo služby, na
kterých pracujete nebo za které nesete odpovědnost, a budete je dodržovat

•

Nikdy neposkytnete ani se nebudete podílet na poskytování nepravdivých, zavádějících nebo neúplných
informací našim zákazníkům nebo jejich zapisování do jakýchkoli záznamů o kontrolách a zkouškách a podobně

•

Budete dodržovat všechny zákony, předpisy, specifikace, zkušební postupy a smluvní požadavky platné pro
dodávané výrobky nebo služby, na kterých pracujete nebo za které nesete odpovědnost

•

Se obrátíte na oddělení kvality společnosti CoorsTek a požádáte o radu, pokud máte jakékoli dotazy nebo
obavy ohledně platných zákonů, předpisů, specifikací, zkušebních postupů a smluvních požadavků

Co když?
Otázka:	Jedna ze zkoušek kvality, které na součásti provádíme, se dále na výrobní lince opakuje. Měli
bychom tuto zkoušku přeskočit, abychom urychlili výrobu?
Odpověď: Přeskočení požadované zkoušky není nikdy přijatelné. Pokud máte nápady na zlepšení efektivity,
pak je určitě sdělte. Pokud však proces není vyhodnocen a upraven, je důležité dokončit každý
krok tak, aby bylo zajištěno, že budeme vždy dodávat vysoce kvalitní produkty.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku Global Quality (Globální kvalita) na intranetu CoorsTek, kde najdete zásady, metodiky a
osvědčené postupy pro metrologii, řízení procesů, strukturované řešení problémů a další.
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DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Chráníme nejcennější a nenahraditelná aktiva našich a vašich obchodních partnerů.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Naše důvěrné informace a duševní vlastnictví patří mezi naše nejdůležitější aktiva. Představují výsledek významných investic a řadu let tvrdé práce. Pomáhají nám také při vývoji inovativních řešení a postupů pro naše
zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím strategických znalostí v oblasti výzkumu a vývoje a zkušeností s
materiály.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Naše důvěrné informace mohou zahrnovat:

Naše duševní vlastnictví zahrnuje naše:

•

Obchodní a marketingové plány

•

Patenty

•

Strategie a kampaně

•

Obchodní tajemství

•

Finanční rozpočty, projekce a výsledky

•

Autorská práva

•

Údaje o cenách a prodeji

•

Ochranné známky

•

Seznamy a záznamy zákazníků, dodavatelů a
zaměstnanců

•

Návrhy, loga, značky

•

Know-how

•

Výrobní metody a postupy

•

Vynálezy

•

Technický, inženýrský a vědecký výzkum a vývoj

•

Procesy, schopnosti a materiály

•

Další informace, které jsou důvěrné, z
konkurenčního hlediska citlivé nebo vlastnické

Naše duševní vlastnictví zahrnuje v rozsahu povoleném zákonem také produkt práce vytvořený zaměstnanci v
souvislosti s jejich povinnostmi nebo při využívání zdrojů nebo informací společnosti.
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N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
V průběhu vašeho zaměstnání vám může být svěřeno duševní vlastnictví nebo důvěrné informace společnosti
CoorsTek, našich zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů nebo jiné třetí strany. Měli byste jednat následovně:
•

Nikdy nedovolte třetí straně používat naše duševní vlastnictví bez řádného povolení a licenční smlouvy
schválené právním oddělením společnosti CoorsTek

•

Neprodleně oznamte jakýkoli vámi vytvořený pracovní produkt, aby mohl získat stejnou ochranu jako ostatní
duševní vlastnictví společnosti CoorsTek

•

Pokud vám není známo, že společnost CoorsTek zveřejnila danou informaci, vždy předpokládejte, že informace
společnosti CoorsTek jsou důvěrné nebo z konkurenčního hlediska citlivé

•

Vždy přijměte přiměřená a nezbytná opatření pro ochranu důvěrných informací týkajících se společnosti
CoorsTek nebo jiné společnosti

•

Nikdy neprozraďte žádné důvěrné informace týkající se společnosti CoorsTek ani jiné společnosti nikomu mimo
společnost CoorsTek, pokud toto zveřejnění není řádně povoleno, nezbytné pro legitimní obchodní účely a není
provedeno na základě písemné dohody o důvěrnosti schválené právním oddělením společnosti CoorsTek

•

Důvěrné informace sdílejte v rámci společnosti CoorsTek a mezi vašimi spolupracovníky pouze v nezbytně
nutném rozsahu

Co když?
Otázka: Byl jsem požádán, abych vyučoval marketing na místní obchodní škole. Věřím, že moji studenti by rádi
diskutovali o tom, jak společnost CoorsTek vypracovala několik marketingových kampaní. Mohu o této
práci diskutovat se svou třídou?
Odpověď: Pouze pokud jste nejprve obdrželi souhlas právního oddělení společnosti CoorsTek. Marketingové
kampaně společnosti CoorsTek jsou aktiva společnosti CoorsTek, která byla vyvinuta s využitím
času, zdrojů a informací společnosti. Velká část této práce může zahrnovat ochranné známky
a další duševní vlastnictví společnosti CoorsTek. Tato práce může zahrnovat také vlastnické
informace o společnosti CoorsTek, které by nebylo vhodné odhalovat mimo společnost.

Co když?
Otázka: Obdržel jsem e-mail od svého manažera s důvěrnými obchodními informacemi. Vím, že tento
e-mail nesmím sdílet s nikým mimo společnost, ale mohu jej sdílet se spolupracovníkem?
Odpověď: Ne, pokud váš spolupracovník není oprávněn jej vidět. Nejprve byste se měli zeptat svého
manažera, s kým můžete e-mail sdílet, abyste si byli jisti, že sdílíte důvěrné obchodní informace
pouze se zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávněni a kteří potřebují tyto informace znát v rámci
svých pracovních povinností.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku Intellectual Property and Confidential Information (Duševní vlastnictví a důvěrné informace)
na intranetu společnosti CoorsTek, kde najdete pokyny týkající se duševního vlastnictví a důvěrných informací
společnosti CoorsTek.
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AKTIVA SPOLEČNOSTI
Dobře chráníme své fyzické, elektronické a informační jmění.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Aktiva naší společnosti jsou nástroje a informace, které každý den používáme v našem podnikání. Usilujeme o
strategické přidělování zdrojů naší společnosti a svěřujeme vám naše aktiva tak, abyste mohli úspěšně vykonávat
svou práci a pomáhat naplňovat cíle naší společnosti.
Naše aktiva zahrnují fyzický majetek, jako jsou například firemní fondy, vozidla, počítače, zařízení, nástroje, zásoby,
vybavení a inventář. Zahrnují také nehmotná aktiva, jako je například čas společnosti, důvěrné informace, duševní
vlastnictví a informační systémy.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Společnost CoorsTek spoléhá na to, že budete její majetek využívat poctivě a efektivně. Očekává se, že:
•

Budete aktiva společnosti používat pouze pro legitimní obchodní účely a způsobem, jakým se mají používat

•

Budete proaktivně chránit majetek společnosti před krádeží, ztrátou, poškozením nebo zneužitím

•

Budete provádět pouze takové finanční transakce, pro které máte všechna požadovaná schválení a jsou řádně
zdokumentované, a budete dodržovat naše zásady

Při práci s informačními nebo technologickými nástroji a systémy společnosti CoorsTek musíte dodržovat všechna
opatření pro IT bezpečnost a interní kontroly platné pro systémy, ke kterým máte přístup.
Příležitostné osobní používání firemních aktiv, jako jsou telefony, počítače a e-mail, je povoleno, ale musíte zajistit,
aby takové osobní použití nebylo v rozporu s vašimi pracovními povinnostmi a neporušovalo naše zásady.

Co když?
Otázka: Mám vedlejší podnikání, kde navrhuji a tisknu svatební pozvánky a oznámení o narození.
Spolupracovník mě požádal, abych navrhl a vytisknul pozvánku na jeho nadcházející svatbu. Mohu
to udělat?
Odpověď: Pouze v případě, že tak učiníte mimo pracovní dobu a použijete svůj osobní počítač a vybavení.
Využívání počítačů a vybavení společnosti CoorsTek, stejně jako pracovní doby, k navrhování
této svatební pozvánky by bylo zneužitím aktiv společnosti CoorsTek.

Dodatečné zdroje
Zásady přijatelného používání IT
Globální zásady pro cestování a výdaje
Navštivte tuto stránku na intranetu CoorsTek, kde najdete zásady, které popisují úrovně oprávnění pro
podepisování smluv a schvalování výdajů společnosti CoorsTek.
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NÁŠ ZÁVAZEK ZACHOVÁVAT
BEZÚHONNOST
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KONTROLA
V našem účetnictví, komunikaci a rozhodování jsme čestní, důslední a přesní.

PŘESNÉ OBCHODNÍ A FINANČNÍ ZÁZNAMY

N Á Š Z ÁVA Z E K
Hlášení přesných, úplných a srozumitelných informací o našem podnikání, příjmech a finanční situaci je jednou
z našich nejdůležitějších povinností. Tato povinnost zachovávat pravdivost a upřímnost se vztahuje na všechny
obchodní záznamy, včetně knih a záznamů, smluv a dohod, obchodních plánů a prognóz, zpráv o inspekcích a
kvalitě a regulačních spisů.
Musíme také zajistit, aby naše účetní uzávěrky byly v souladu se všemi platnými a uznávanými účetními zásadami,
zákonnými požadavky, našimi postupy vnitřní kontroly a našimi postupy pro povolené zveřejňování.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Budete dodržovat náš závazek poctivosti v našich obchodních záznamech:
•

Nikdy nebudete falšovat, vynechávat, zkreslovat, měnit, upravovat ani skrývat žádná fakta ani informace

•

Nikdy nebudete podněcovat ani nikomu nedovolíte, aby ohrozil přesnost nebo celistvost našich obchodních
záznamů

•

Povedete přesné knihy a záznamy, které plně, správně a přesně odrážejí finanční informace společnosti
CoorsTek

•

Budete plně spolupracovat s našimi interními a externími auditory a nebudete před nimi skrývat žádné
informace

•

Zajistíte, aby žádné finanční transakce neobsahovaly nesprávné údaje, zavádějící popisy ani chyby záznamů,
jako například falešné výdaje nebo objednávky, nepřesné časové výkazy nebo klamavé výdaje na cestování a
zábavu

•

Nebudete tolerovat použití jakéhokoli účetnictví mimo záznam, nezaznamenané bankovní účty, finanční
prostředky na úplatky ani jiné metody, které narušují pravdivost našich finančních informací

Co když?
Otázka:	Zpráva o inspekci uvádí, že součást, kterou jsme vyrobili, má závadu a nesplňuje požadavky
zákazníka. Viděl jsem, že manažer kvality změnil inspekční zprávu, aby ukázal, že součást tyto
požadavky splňuje. Změna byla malá, neovlivní výkon produktu a zákazník si jí nikdy nemusí
všimnout. Mám něco udělat?
Odpověď: Ano. Měli byste okamžitě sdělit své obavy. I drobné změny mohou být považovány za falšování
záznamů a porušily by náš závazek vůči zákazníkovi.
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PROHLÁŠENÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI COORSTEK

N Á Š Z ÁVA Z E K
Společnost CoorsTek se snaží zajistit, aby informace předávané veřejnosti, obchodním partnerům, regulačním
orgánům a všem ostatním byly přesné a úplné. Proto jsme vybrali určité osoby, které budou působit jako oficiální
mluvčí společnosti.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Nikdy neučiníte žádná veřejná prohlášení jménem společnosti CoorsTek, pokud k tomu nejste oprávněni. Namísto
toho budete všechny žádosti o informace směrovat na oddělení pro firemní komunikaci společnosti CoorsTek.
Podobně při používání osobních sociálních médií nebo při online interakci byste:
•

Měli jasně uvádět, že jakékoli názory, které vyjadřujete o společnosti CoorsTek, jsou vaše vlastní a neodrážejí
názory společnosti CoorsTek

•

Neměli zveřejňovat žádné důvěrné obchodní informace o společnosti CoorsTek ani o našich zákaznících,
dodavatelích a dalších obchodních partnerech

•

Se měli vyhýbat používání log nebo ochranných známek společnosti CoorsTek bez řádné autorizace

Co když?
Otázka: Viděl jsem online recenzi, která je vůči společnosti CoorsTek kritická a obsahuje nepřesné
informace o naší společnosti. Znám fakta a chci záznam opravit. Je v pořádku zveřejnit odpověď online?
Odpověď: Ne. Pokud nejste autorizovaným mluvčím, měli byste věc oznámit oddělení pro firemní
komunikaci a nechat autorizovaného mluvčího, aby tuto situaci vyřešil.

Dodatečné zdroje
Zásady pro sociální a elektronická média
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STŘET ZÁJMŮ
Vždy jednáme v nejlepším zájmu naší společnosti.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Věříme v nestranná rozhodnutí, která naší společnosti přinášejí nejlepší výsledky. „Konflikt zájmů“ vzniká tehdy,
když máte možnost využít svého postavení ve společnosti CoorsTek pro osobní zisk nebo když máte osobní vztah
nebo zájem, který by mohl ovlivnit vaši schopnost vykonávat svou práci objektivně.
Konflikt může nastat například tehdy, když:
•

Dohlížíte na podnikání společnosti nebo obchodujete s rodinným příslušníkem nebo s někým, s kým máte blízký
osobní vztah

•

Povolení druhého zaměstnání nebo závazku odvádí loajalitu, čas, energii nebo talent, který přinášíte na pozici
ve společnosti CoorsTek

•

Převezmete pro sebe obchodní příležitost, která je určena pro společnost CoorsTek

•

Vlastníte, investujete, pracujete pro společnost nebo poskytujete poradenství společnosti, která konkuruje,
obchoduje nebo chce obchodovat se společností CoorsTek

•

Používáte jméno, majetek nebo informace společnosti CoorsTek bez jejího souhlasu k podpoře charitativní,
profesionální nebo komunitní organizace

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
I pouhé zdání konfliktu zájmů může ohrozit vás i naši společnost. Pokud se ocitnete v potenciálním nebo
skutečném střetu zájmů, musíte okamžitě sdělit své obavy.
Konflikt zájmů není nutně problém, ale může se stát problémem, pokud jej nesdělíte a nebude řádně řízen.
Konflikty lze často vyřešit otevřenou a upřímnou diskusí a spoluprací na nalezení vhodného řešení.

Co když?
Otázka:	Potřebujeme finančního poradce, aby nám poskytl poradenství ohledně důležitého projektu.
Můj strýc má pro danou práci dokonalé schopnosti a je jedním z mála poradců s požadovanými
technickými odbornými znalostmi pro tuto práci. Jeho poplatky jsou rozumné. Můžu ho jmenovat?
Odpověď: Přestože váš strýc splňuje požadavky na danou práci, může být problémem vnímání střetu
zájmů. Sdělte to svému nadřízenému, který přihlédne ke všem okolnostem a učiní nestranné
rozhodnutí.
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DÁRKY A ZÁBAVA

VZTAHY S DODAVATELI

N Á Š Z ÁVA Z E K

N Á Š Z ÁVA Z E K

Střet zájmů může nastat také tehdy, když dáváte nebo
přijímáte dary, pohoštění nebo jiné hodnotné předměty od
dodavatelů, zákazníků, konkurentů nebo jiných subjektů,
které obchodují nebo se snaží obchodovat se společností
CoorsTek.

Střetu zájmů se vyhýbáme také řízením vztahů s
dodavateli spravedlivým, nestranným a transparentním
způsobem. O zapojení dodavatele rozhodujeme na
základě objektivních kritérií, jako je kvalita, spolehlivost,
technická dokonalost, cena, pověst, bezúhonnost a
dodržování smluvních požadavků, zákonů a našich zásad.

Dávání nebo přijímání příležitostných dárků, zábavy nebo
jiných hodnotných předmětů se často považuje za normální
a důležitou součást rozvoje obchodních vztahů. Poskytování
nebo přijímání těchto předmětů se však stává nevhodným,
když vytváří pocit závazku nebo ohrozí váš odborný úsudek.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Při rozhodování o nákupu jménem společnosti CoorsTek
musíte:

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

•

Vybírat dodavatele na základě objektivních kritérií

Při jednání s nevládními stranami byste měli dary,
zábavu nebo jiné hodnotné předměty dávat a přijímat
pouze tehdy, když:

•

Dodržovat všechny nákupní procesy a systémy
společnosti CoorsTek

•

Pracovat s náležitou péčí o dodavatele

•

mají malou nebo nominální hodnotu,

•

•

jsou jen občasné,

Nikdy nepřijímat dary ani pohoštění nad rámec toho,
co je povoleno v rámci našich globálních norem

•

nejedná se o peníze, půjčky ani peněžní ekvivalenty,

•

Nikdy nezakládat svá rozhodnutí na osobních vztazích
nebo na možnosti osobního finančního zisku

•

nebudou ovlivňovat obchodní rozhodnutí, a

•

jsou v souladu s kulturními normami a místními
zákony a předpisy

Dárky, pohoštění nebo jiné hodnotné předměty mají
malou nebo nominální hodnotu tehdy, když je jejich
cena nižší než 250 USD (nebo ekvivalent v místní měně),
nebo jakákoli menší částka určená ve vaší lokalitě.
Neměli byste nabízet ani přijímat dary, pohoštění ani jiné
předměty v ceně vyšší než 250 USD (nebo ekvivalentu
v místní měně), nebo jakékoli menší částce určené ve
vaší lokalitě, pokud jste předmět a jeho cenu nepředložili
svému nadřízenému a oddělení lidských zdrojů
společnosti CoorsTek a neobdrželi jste písemný souhlas.
Při jednání s vládními stranami byste nikdy neměli dávat
ani přijímat žádné dary, pohoštění ani jiné hodnotné
předměty, pokud nemáte povolení od člena výkonného
vedení společnosti CoorsTek nebo od právního oddělení
společnosti CoorsTek.

Co když?
Otázka:	Na obchodních výstavách a osobních
setkáních se zákazníky často dávám
zápisníky, pera a další předměty, které mají
logo společnosti CoorsTek. Je to v pořádku?

Co když?
Otázka:	Jsem zodpovědný za výběr nového
dodavatele a jeden dodavatel, o kterém
uvažuji, mi nabízel drahé luxusní
vstupenky na box na vyprodanou hlavní
sportovní akci. Mohu to přijmout?
Odpověď: V této situaci je váš osobní zájem o
přijetí vstupenek v konfliktu – nebo
se alespoň zdá, že je v konfliktu – s
vaší odpovědností vybrat nejlepšího
dodavatele pro společnost CoorsTek.
Před přijetím vstupenek se poraďte
se svým nadřízeným, oddělením
lidských zdrojů společnosti CoorsTek
nebo právním oddělením společnosti
CoorsTek. Přijmout tyto vstupenky
může být v pořádku, pokud nejsou
nabízeny často, jejich cena není příliš
vysoká, dodavatel se k vám připojí
a dodavatel neočekává na oplátku
příznivé zacházení.

Odpověď: Ano. Můžete dávat kulturně vhodné
dary, které jsou propagační povahy a mají
nominální hodnotu.
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OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB
Jsme si vědomi toho, že obchodování na základě „vnitřních“ informací je nečestné,
nepoctivé a nezákonné.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Při práci ve společnosti CoorsTek můžete mít přístup k materiálním, neveřejným informacím o společnosti CoorsTek
nebo jejích dodavatelích, zákaznících, konkurentech nebo jiných třetích stranách. Tyto informace se označují jako
„vnitřní“ informace a mohou zahrnovat například:
•

Rozpočty, předpovědi a finanční výsledky

•

Potenciální významné obchodní dohody nebo transakce

•

Změny ve výkonném vedení

•

Nové produkty nebo projekty

Obchodování s cennými papíry společnosti při současné znalosti vnitřních informací je nezákonné a ničí důvěru,
kterou společnost CoorsTek vybudovala se svými obchodními partnery. Nikomu nedovolujeme sdílet důvěrné
informace společnosti ani obchodovat na jejich základě.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Pokud máte přístup k vnitřním informacím, očekáváme, že:
•

Nikdy nebudete obchodovat ani investovat na jejich základě, dokud nebudou zveřejněny

•

Nebudete o nich mluvit s rodinou, přáteli ani třetími stranami, které je mohou použít k investičnímu rozhodnutí

•

Budete dbát zvýšené opatrnosti a vyhnete se prozrazení něčeho nevhodného

Co když?
Otázka:	Na setkání s jedním z našich dodavatelů jsem se dozvěděl nějaké informace, které by mohly
ovlivnit některé investice, které moji rodiče zvažují. Můžu se s nimi podělit o to, co vím, protože já
obchodovat nebudu?
Odpověď: Ne. Zákon vám nejen zakazuje investiční nákupy nebo prodej na základě interních informací, ale
zakazuje vám také vyzradit informace komukoli jinému, kdo by tyto informace mohl využít v
obchodě.
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MEZINÁRODNÍ OBCHOD A CLO
Dodržujeme veškeré exportní kontroly, ekonomické sankce a celní zákony.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Jsme hrdí na to, že jsme globální společnost a podnikáme po celém světě. Proto je pro nás důležité, abychom znali
a dodržovali zákony mezinárodního obchodu, které určují, kde a s kým můžeme obchodovat.
Tyto zákony jsou po celém světě velmi odlišné a mohou se často a v krátkém čase měnit. Nedodržování těchto
zákonů může vážně ovlivnit naše podnikání a pověst, mít za následek vysoké pokuty a ztrátu našich vývozních
práv.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Pokud se účastníte přepravy nebo domnělého vývozu produktů, služeb, informací nebo technologií přes
mezinárodní hranice, musíte:
•

Dodržovat všechny naše zásady dodržování obchodních předpisů a všechny platné zákony, předpisy a
požadavky dané země

•

Zajistit, aby vše, co hodláte dovážet nebo vyvážet, bylo správně klasifikováno na základě země původu, místa
určení, konečného použití a koncového uživatele a aby vždy byla k dispozici veškerá požadovaná dokumentace,
štítky, licence, povolení a schválení

•

Ověřit, zda vaše transakce nezahrnují zakázané nebo sankcionované země, regiony, jednotlivce nebo subjekty

•

Obrátit se na oddělení společnosti CoorsTek pro dodržování obchodních předpisů, pokud máte jakékoli dotazy
nebo obavy ohledně zákonů nebo předpisů, které se týkají vašich transakcí

Co když?
Otázka:	Potenciální zákazník doporučil, abychom vytvořili novou součást, která bude pro CoorsTek
představovat ziskovou a dlouhodobou obchodní příležitost. Zákazník nevyplní zákaznický profil
koncového uživatele a odmítá identifikovat konečné použití součásti. Mám podezření, že koncový
zákazník se nachází v zemi podléhající ekonomickým sankcím. Co mám dělat?
Odpověď: Měli byste se obrátit na oddělení pro dodržování obchodních předpisů nebo sdělit své obavy.
Nemusíme být oprávněni někomu prodávat, pokud víme nebo máme důvod se domnívat, že
součásti jsou určeny pro sankcionovanou zemi.

Dodatečné zdroje
Navštivte stránku International Trade and Customs (Mezinárodní obchod a clo) na intranetu společnosti CoorsTek,
kde najdete naše prohlášení o zásadách dodržování předpisů pro globální obchod, naše zásady pro transfer
exportně kontrolovaných technologií a další zásady a postupy týkající se mezinárodního obchodu a cel.
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POCTIVÁ KONKURENCE
Konkurujeme tvrdě, ale poctivě.

ANTIMONOPOLNÍ PRAVIDLA
N Á Š Z ÁVA Z E K
Věříme v uvádění dobrých produktů a služeb na trh a ponecháváme na svobodné, spravedlivé a otevřené
konkurenci, aby rozhodla o našem úspěchu či neúspěchu. Uspěli jsme na základě našich vlastních zásluh a
vyhýbáme se jakémukoli jednání, které by mohlo omezit volný obchod.
Antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži podporují spravedlivou konkurenci a všechny tyto
zákony plně dodržujeme. Porušování antimonopolních zákonů nebo zákonů o hospodářské soutěži může mít pro
naši společnost za následek přísné právní postihy a trestní stíhání dotyčných osob.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Máte povinnost pochopit místní antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži a v případě potřeby se
poradit s právním oddělením společnosti CoorsTek.
Čas od času můžete vést rozhovory s konkurenty, například na veletrhu nebo na schůzce obchodního sdružení. Při
interakci s konkurenty musíte postupovat opatrně a dodržovat tato pravidla:
•

Nemluvte o cenách, cenových politikách, nákladech, marketingových nebo strategických plánech,
technologických vylepšeních ani vlastnických nebo důvěrných informacích.

•

Neuzavírejte žádné dohody ani nedávejte souhlas s následujícími kroky:
•

Zvýšení, stanovení nebo udržování („fixace“) cen produktů nebo služeb

•

Rozdělení území, zákazníků nebo trhů

•

Zabránění vstupu jiné společnosti na trh

•

Odmítnutí obchodovat se zákazníkem nebo dodavatelem

•

Zasahování do konkurenčního nabídkového řízení („bid rigging“, zakázaná spolupráce dodavatelů)

•

Omezování výroby, prodeje nebo výstupu

Co když?
Otázka: Navštívil jsem na veletrhu starou známou z vysoké školy, která pracuje pro jednoho z našich
konkurentů. Zeptala se mě, jak jde obchod. Jak mám odpovědět?
Odpověď: Nemějte žádné obavy, pokud jde o obecný, nespecifický způsob, jak říci, že si podnik
vede skvěle. Udržujte však konverzaci na vysoké úrovni. Vést rozhovor s konkurentem o
našem podnikání může snadno způsobit vznik nevhodného vztahu mezi naší společností a
konkurentem.
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INFORMACE O KONKURENCI

PRAVDA V PRODEJI A MARKETINGU

N Á Š Z ÁVA Z E K

N Á Š Z ÁVA Z E K

Při běžném podnikání získáváme informace o našich
konkurentech, ale děláme to čestně a zákonně. Jsme si
vědomi toho, že používání nečestných, zakázaných nebo
nezákonných metod k získání obchodního tajemství jiné
společnosti nebo jiných důvěrných informací je nesprávné.

Další součástí čestného a zákonného jednání na našem
trhu je poskytování přesných a pravdivých informací
o kvalitě, vlastnostech a dostupnosti našich výrobků a
výrobků našich konkurentů.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í
Pokud hovoříte se zákazníky, nikdy byste neměli:

Ohledně informací o našich konkurentech se od vás
očekává, že:
•

Vždy budete respektovat důvěrné informace a
práva duševního vlastnictví našich konkurentů

•

Budete se snažit shromažďovat konkurenční
informace pouze z veřejně dostupných zdrojů,
jako jsou zprávy v médiích, obchodní časopisy,
výroční zprávy, vládní dokumenty, veřejné projevy
vedoucích pracovníků společností a zákazníků,
pokud jsou volně poskytovány za účelem
předložení konkurenční nabídky

•

Nikdy nebudete shromažďovat konkurenční
informace nečestným, nezákonným ani nesprávným
způsobem, jako je krádež, nedovolený vstup do
areálu konkurenta, odposlouchávání, počítačový
hacking, nesprávná interpretace nebo najímání
zaměstnanců konkurenta za účelem získání
důvěrných informací konkurenta

Co když?
Otázka:	Právě jsme najali někoho, kdo pracoval
pro jednoho z našich konkurentů.
Mohu se tohoto pracovníka zeptat na
některé z tajných nových produktů,
které jeho společnost vyvíjela před
jeho odchodem?

•

Používat v našem marketingu zavádějící prohlášení

•

Vydávat o našich produktech nebo službách
nepodložená prohlášení

•

Činit znevažující poznámky o našich konkurentech

Co když?
Otázka: Spolu s dalším zaměstnancem
společnosti CoorsTek jsem se
zúčastnil schůzky se zákazníkem a
myslím, že záměrně a bezdůvodně
zveličoval naše schopnosti. Co mám
dělat?
Odpověď: Pokud je to možné, měli byste
během schůzky se zákazníkem
chybu napravit. Pokud to možné
není, měli byste pracovníka
upozornit na problém nebo sdělit
své obavy, abyste se ujistili, že
chyba je napravena a že zákazník
nemá falešné vnímání našich
schopností.

Odpověď: Ne. Není vhodné žádat bývalé
zaměstnance konkurentů o
zveřejnění důvěrných obchodních
informací těchto konkurentů.
Máme povinnost shromažďovat
konkurenční informace pouze
prostřednictvím takových zdrojů,
které nemají vůči konkurentovi
povinnost mlčenlivosti.
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BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ
Podnikáme na základě kvality našich produktů a služeb.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Víme, že úplatkářství a korupce nejen škodí společnosti CoorsTek a našim zákazníkům, ale také komunitám, ve
kterých podnikáme. Když jsou obchodní rozhodnutí ovlivňována prostřednictvím nevhodných plateb a nikoli
prostřednictvím transparentních a spravedlivých návrhů, zdroje nejsou efektivně přidělovány a na trh vstupují
výrobky a služby s nízkou kvalitou za uměle vysoké ceny.
Proto přísně zakazujeme jakoukoli formu úplatků, provizí, nezákonných plateb, vydírání a jiného korupčního jednání
se zákazníky, dodavateli, vládními úředníky a dalšími třetími stranami.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

VLÁDNÍ PŘEDSTAVITELÉ
Nesmíte nikdy nabídnout ani zaplatit úplatek vládnímu úředníkovi.

ÚPLATEK
„Úplatek“ je cokoli hodnotného, co je určeno
pro účely ovlivnění rozhodování na základě
vlastního uvážení, jako je například povzbuzování
k rozhodnutí o získání nebo udržení vládní
smlouvy, ovlivnění výsledku vládního auditu nebo
inspekce nebo ovlivnění daní nebo jiných právních
předpisů. Úplatek nemusí být hotovostní platbou
– může zahrnovat i dary, pohoštění, podpory,
nabídky zaměstnání a cokoli jiného hodnotného,
poskytnutého za účelem ovlivnění rozhodnutí, a to
bez ohledu na výši ceny.
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VLÁDNÍ ÚŘEDNÍK
„Vládní úředník“ je osoba, která pracuje pro vládu
nebo je jejím zástupcem, vládním subjektem nebo
vládou kontrolovaným subjektem, například:
•

Zaměstnanci vládních a regulačních agentur

•

Kandidáti na politické funkce, politické strany
nebo úředníci politických stran

•

Volení nebo místní úředníci

•

Členové donucovacích orgánů, včetně vojenské
a místní policie

•

Zástupci nebo zaměstnanci veřejných
mezinárodních organizací (např. OSN) nebo
charitativních organizací (např. UNICEF)

•

Příbuzní někoho z výše uvedených
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Nesmíte nikdy dovolit externí straně, například obchodnímu zástupci, nabídnout nebo zaplatit úplatek vládnímu
úředníkovi v našem zastoupení. Společnost CoorsTek a její zaměstnanci mohou nést odpovědnost za úplatky
zaplacené externími stranami, které pro nás pracují, a proto musí být věnována zvláštní pozornost tomu, aby
nedošlo k účasti jakékoli externí strany, která je podezřelá z pokusu podplatit vládního činitele.
Nikdy také nesmíte poskytnout úplatek vládním úředníkům (provést tzv. facilitační platbu). „Odměna za urychlené
vyřízení žádosti“ (neboli facilitační platba) je malá částka vyplacená jednotlivému vládnímu činiteli za účelem
zajištění nebo urychlení rutinní, nevýběrové vládní akce, jako je například získání běžných licencí nebo celních
prověrek.
Pokud se ocitnete v situaci, kdy je ohrožena bezprostřední osobní bezpečnost vaší osoby nebo jiné osoby, a
facilitační platba může zajistit vaši bezpečnost, měli byste tuto platbu provést, ale je třeba ji neprodleně oznámit
právnímu oddělení společnosti CoorsTek.

Co když?
Otázka:	Zaměstnanec jednoho z našich vládních zákazníků se zeptal, zda mohu pomoci jeho dceři získat
pozici ve společnosti CoorsTek. Měl bych jí pomoci?
Odpověď: M ůžete tomuto vládnímu zaměstnanci poskytnout informace o pozicích, které jsou ve
společnosti CoorsTek k dispozici, a o tom, jak se o ně ucházet, jak to dělají všichni ostatní
kandidáti. Kdybyste udělali cokoli dalšího, mohlo by to vypadat jako úplatek vládnímu
zaměstnanci.

ÚPLATKÁŘSTVÍ A PROVIZE
Některé země, jako je například Velká Británie, zakazují úplatky komukoli nebo od kohokoli, nejen ve vztahu
k vládním úředníkům. Abyste zajistili dodržování i těchto zákonů o obchodním úplatkářství, měli byste jednat
následovně:
•

Nikdy nepožadujte ani nepřijímejte úplatek nebo provizi od žádného zákazníka, dodavatele ani od kohokoli, kdo
obchoduje nebo by chtěl obchodovat se společností CoorsTek

•

Nikdy nenabízejte ani nedávejte úplatek nebo provizi žádnému zákazníkovi, dodavateli ani komukoli, kdo
obchoduje nebo by chtěl obchodovat se společností CoorsTek

•

Při interakci s jakýmkoli obchodním partnerem společnosti CoorsTek vždy postupujte podle předpisu Gifts &
Entertainment (Dárky a zábava) v sekci Conflicts of Interest (Konflikt zájmů) našich globálních norem
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SPOLUPRÁCE S VLÁDAMI
Při jednání s vládami jednáme transparentně a zákonně.

N Á Š Z ÁVA Z E K
Společnost CoorsTek spolupracuje s mezinárodními orgány, vládami a vládními úředníky na různých úrovních a
různými způsoby, jako například:
•

Jako dodavatel poskytující produkty a služby

•

Jako korporátní občan a daňový poplatník žádající o ochranu našich zájmů

•

Jako účastník v rámci soukromého sektoru poskytující pracovní místa a ekonomické příležitosti ve městech a 		
zemích po celém světě

Při jednání s vládními úředníky jednáme čestně, přesně a transparentně a dodržujeme všechny zásady a postupy
společnosti CoorsTek a všechny platné zákony.

N A Š E O Č E K ÁVÁ N Í

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mnohé země kladou na společnosti obchodující s
vládou přísné požadavky. Při prodeji, jednání nebo
práci s vládními zákazníky je velmi důležité, abyste
tyto požadavky dodržovali. Obchodní praktiky, které
jsou přijatelné v komerční sféře, jako je poskytování
darů nebo zábavy, mohou být při obchodování s
vládami nepřijatelné nebo nezákonné.
Kromě toho mohou být společnosti CoorsTek
prostřednictvím naší spolupráce s vládami svěřeny
informace a materiály, které jsou důležité pro
vnitrostátní bezpečnost a které jsou klasifikovány
jako materiály vyžadující přísnou ochranu před
neoprávněným zveřejněním.
Pokud vaše práce zahrnuje smlouvy s vládami,
musíte znát a dodržovat všechna pravidla, která se
týkají vaší práce.

Nesmíte kontaktovat vládního úředníka za účelem
pokusu o ovlivnění právních předpisů nebo vládní
politiky jménem společnosti CoorsTek, pokud vaše úsilí
nebylo schváleno příslušným členem výkonného vedení
společnosti CoorsTek.

POLITICKÉ AKTIVITY A PŘÍSPĚVKY
Nikdy byste neměli poskytovat politické příspěvky
jménem společnosti CoorsTek nebo ve prospěch
společnosti CoorsTek, ani se účastnit ani povolovat
takové poskytování.
Uznáváme, že máte právo podílet se na politickém
procesu jako jednotlivec, jako jsou například podpora a
dary místním kandidátům. Můžete se však účastnit pouze
ve svém vlastním čase a na vlastní náklady. Pro politické
účely nebo příspěvky nesmíte nikdy používat jméno,
fondy, zařízení nebo majetek společnosti CoorsTek.

Další informace vám poskytne právní oddělení
společnosti CoorsTek.

LOBOVÁNÍ
Společnost CoorsTek může jako korporátní občan
zaujímat stanoviska k otázkám veřejné politiky, které
by mohly ovlivnit naše podnikání, a může se zapojit
do úsilí o ovlivňování legislativy nebo vládní politiky.
Vzhledem k tomu, že předpisy o lobbistických aktivitách
jsou po celém světě různé, mohou jménem společnosti
CoorsTek lobbovat pouze určité osoby, které jsou
autorizovány společností CoorsTek.
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Co když?
Otázka:	M ůj přítel se uchází o politický úřad a
rád bych mu s kampaní pomohl. Je to
povoleno?
Odpověď: Ano. Vaše osobní politická činnost
je vaše věc. Měli byste se však ujistit,
že k podpoře kampaně nepoužíváte
prostředky, čas, e-mail ani jméno
společnosti CoorsTek.
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UŽITEČNÉ ZDROJE

Děkujeme, že jste si vyhradili čas a přečetli si naše globální normy pro obchodní chování a že jste se zavázali, že
pomůžete chránit naši pověst a ctít zásady CoorsTek Way.
Pokud se setkáte s novou nebo obtížnou situací, další pokyny najdete v zásadách, které jsou uvedeny v našich
globálních normách.
V následující tabulce jsou uvedeny interní zdroje společnosti CoorsTek, které jsou vám k dispozici pro zodpovězení
vašich otázek nebo k projednání problému.

Zdroj:

Pro pomoc s:

Kontaktní informace:

Právní oddělení
společnosti CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající se
našich globálních norem, našich
zásad, zákonů nebo předpisů.

legal@coorstek.com

Oddělení pro zdraví a
bezpečnost na pracovišti
společnosti CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající
se zdraví nebo bezpečnosti
na pracovišti, nebo
životního prostředí.

EHSEmployeeComplaint
@coorstek.com

Firemní komunikace
společnosti CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající se
požadavků médií, veřejných
prohlášení nebo jiných
komunikačních záležitostí.

CorporateCommunications
@coorstek.com

Oddělení společnosti
CoorsTek pro dodržování
obchodních předpisů

Obavy nebo otázky týkající
se dovozu, vývozu a
dalších obchodních nebo
celních záležitostí.

TradeCompliance
@coorstek.com

Oddělení lidských zdrojů
společnosti CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající
se záležitostí zaměstnanců.

Personální oddělení

Oddělení kvality
společnosti CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající
se záležitostí, které mohou
ovlivnit bezúhonnost našich
produktů nebo služeb.

quality@coorstek.com

IT oddělení společnosti
CoorsTek

Obavy nebo otázky týkající
se záležitostí využívání IT
zdrojů společnosti.

ITHelpDesk@coorstek.com

Oddělení společnosti CoorsTek
pro vládní záležitosti

Obavy nebo otázky týkající
se jakýchkoli záležitostí
souvisejících s vládou.

legal@coorstek.com
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