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Zpráva od našeho  
prezidenta a CEO

Naše poctivost, náš úspěch.

Je to jednoduchá fráze, ale obsahuje silné poselství. Znamená, že 
každý z nás má svůj podíl na budoucnosti firmy Fortive. Když vedeme 
obchody správným způsobem a přijímáme rozhodnutí, která reflektují 
naše základní hodnoty, napomáháme k růstu, prosperitě a úspěchu 
nejen jako podnik, ale také jako jednotlivci.

Naše standardy chování, známé jednoduše jako náš „kodex“, jsou kritickým zdrojem, který nám 
pomáhá poctivě pracovat bez ohledu na pracovní pozici nebo povinnosti. Náš kodex není nový –  
je to základ, na kterém stavíme obchody od samotného založení firmy Fortive. Tato verze nové 
generace ale nabízí svěží přístup a formát usnadňující hledání informací, které potřebujete. 

Přečtěte si náš kodex a používejte ho jako návod při svých činnostech. Budete-li mít otázky, 
ptejte se. Ačkoli tento dokument nemůže zahrnout každou situaci, se kterou se můžete denně 
setkat, pomůže vám obrátit se správným směrem, na lidi, jejichž povinností je zachovávat 
důvěru našich zákazníků, obchodních partnerů, podílníků a obcí.

V každé činnosti, kterou podnikáte z pověření firmy Fortive, postupujte poctivě. Jedna špatná 
volba – dokonce i neúmyslná – může mít pro nás všechny závažné následky. Pokud ale 
postavíme poctivost na první místo a společně uspějeme, vybudujeme silný podnik a vytvoříme 
více příležitostí pro pracovní rozvoj, uznání a odměny. Pamatujte si, že naše pověst  
a budoucnost jsou ve vašich rukách.

James A. Lico  
Prezident a Chief Executive Officer
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Kdo jsme

Jsme rodina špičkových provozních společností (OpCo) v oboru, které mají sídla po celém světě, 
přičemž podporují širokou řadu odvětví a jsou spojeny naším sdíleným účelem. Naše základní 
hodnoty tvoří nezbytné stavební bloky pro naši kulturu neustálého zlepšování a obchodního 
úspěchu.

•  Budujeme mimořádné týmy pro mimořádné výsledky.

• Úspěch zákazníků inspiruje naše inovace.

• Naším životním stylem je kaizen.

• Konkurujeme v zájmu podílníků.

D
odávky

Kvalita

Náklady

Inovace

M
im

ořá
dné týmy

Podílníci Kaizen

Úspěch zákazníků

NÁŠ SDÍLENÝ CÍL
Technologie nezbytná pro lidi, kteří urychlují pokrok.

Budujeme mimořádné 
týmy pro mimořádné 

výsledky

Vedeme konkurenční boj 
pro své podílníky

Úspěchy zákazníků 
inspirují naše inovace

Kaizen je náš  
životní styl
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„Pro vás, pro nás, pro růst“ je příslib firmy 
Fortive našim zaměstnancům. Ztělesňuje 
vše, co nás motivuje být součástí společnosti 
Fortive. Vysvětluje, proč jsou firma Fortive  
a naše provozní společnosti druhem podniků, 
kde chtějí pracovat ti nejlepší lidé a kde se 
cítí motivovaní k odevzdání svých nejlepších 
možných výkonů. Používáme ho jako oslavu 
našich mimořádných týmů:

•   Realizujeme koncept neustálého 
zlepšování a využíváme Fortive 
Business System („FBS“) k tomu, aby 
pracoval v náš prospěch – to nás 
inspiruje, abychom se stali lepšími  
a odváděli lepší výkony.

•   Všichni společně – víme, že řešit 
komplexní problémy a dosahovat 
průlomů nelze osamoceně.

•   Odlišujeme se nejen na základě práce, 
kterou každý den vykonáváme, ale také 
jako dobří občané podporující obce,  
ve kterých žijeme a pracujeme.

Kdo jsme
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Kdo jsme

Fortive9 je náš model vedení, který nám 
pomáhá společně uspět v rychle se měnícím 
světě. 

Fortive9 pomohly globálně vytvořit stovky 
zaměstnanců. Představuje kompetence 
vedení, které považujeme za své odlišující 
znaky, a přitom rovněž obsahuje to, čímž se 
snažíme být. Spočívá na našich kořenech  
a základních hodnotách, ale přitom nás nutí 
opustit naše komfortní zóny a vynikat na 
našich pracovních pozicích.

Toto vedoucí chování je určeno pro nás 
všechny. Fortive9 definuje náš úspěch  
a vždy a ve všech stupních naší kariéry nás  
k němu vede. Tento živoucí, dýchající rámec 
se dotýká všech zaměstnanců a stanovuje 
devět způsobů vedoucího chování, které 
zaručují, že budeme společně pracovat 
správným způsobem.

1  Posedlost zákazníky. Chceme do hloubky 
pochopit potřeby zákazníků a vytvářet 
řešení, která jim budou vyhovovat.

2  Strategie. Vnášíme ukázněné uvažování 
do tvorby hodnot dneška a budování pro 
budoucnost.

3  Inovace s dopadem. Nabízíme přelomová 
řešení díky tomu, že na sebe bereme rizika, 
experimentujeme a rychle reagujeme.

4  Inspirace. Jsme inspirováni a také 
inspirujeme ostatní, abychom dosáhli 
výsledku.

5  Budování mimořádných týmů. Jsme 
důvěryhodní a pokorní při podpoře našich 
týmů tak, aby odváděly nejlepší možné 
výkony.

6  Odvaha. Stavíme se k problémům čelem. 
Hledáme a říkáme pravdu.

7  Záruka výsledků. Vyhráváme, protože 
podporujeme správné věci a dodržujeme, 
co jsme slíbili.

8  Přizpůsobivost. Učíme se z praxe –  
z úspěchů a rychlých selhání. 

9  Vedení s FBS. To je náš stav mysli, nástroj  
a kultura.

Inovace 
s dopadem

Dosahování 
výsledků

InspiraceOdvaha

Strategie

Nadšení pro 
zákazníky

Přizpůsobitelnost

Vedoucí 
pozice s FBS

Budování 
mimořádných 

týmů
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Poctivá práce

Náš kodex je základem pro vše, co děláme. 
Klíčem k naší identitě jsou naše základní 
hodnoty, které informují o našich činnostech. 
Náš kodex platí pro všechny zaměstnance 
firmy Fortive na celém světě. Je vaší 
individuální povinností si ho přečíst, dodržovat 
ho a konat ve shodě s ním. Závazek dodržovat 
kodex a konat v souladu s našimi základními 
hodnotami buduje důvěru, získává respekt  
a vede k našemu úspěchu. Naše poctivost, 
náš úspěch.

„ Fortive“ zahrnuje...  
firmu Fortive a všechny naše provozní 
společnosti (OpCo) kdekoli na světě, ať se 
jedná o přímou nebo nepřímou dceřinou 
společnost.

Očekáváme také, že naši agenti, zástupci, 
nezávislé prováděcí organizace, poradci, 
dodavatelé, obchodní partneři a ostatní osoby 
pracující z našeho pověření budou jednat se 
stejně vysokými standardy chování, jaké jsou 
popsány v našem kodexu. 

Porušení našeho kodexu může mít za následek 
disciplinární opatření, včetně ukončení 
pracovního poměru. Může rovněž vést  
k občanským nebo trestněprávním následkům 
pro zúčastněné osoby, ale také pro firmu 
Fortive. 

Co máte dělat?  
Myslíte si, že místní zákon může být 
v rozporu s částí našeho kodexu. Co 
byste měli udělat? 

Působíme po celém světě a musíme 
se řídit mnoha různými zákony. 
Náš kodex je koncipovaný tak, aby 
doplňoval – neporušoval – zákony 
v zemích, kde vedeme obchody. 
Jestliže si myslíte, že jste narazili na 
rozpor, dodržujte obecně přísnější 
požadavek. Budete-li ale mít jakékoli 
otázky ohledně správného postupu, 
kontaktujte právní tým nebo tým 
compliance, než budete pokračovat.
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Jak používat náš kodex

Účelem našeho kodexu je poskytnout 
podrobné informace o tom, jak se orientovat  
v každodenních etických situacích. Najdete 
zde definice pojmů a odkazy na lidi a zásady, 
ale také scénáře ze skutečného světa,  
a získáte informace, které potřebujete,  
abyste se mohli správně rozhodnout.

Budete-li dodržovat kodex a zůstávat věrní 
našim základním hodnotám, bude vám 
obvykle jasné, jakou správnou věc máte 
udělat, ale mohou existovat i situace, kdy 
správná cesta není zřejmá. V takových 
situacích počítáme s tím, že budete užívat 
svůj zdravý rozum a v případě potřeby si 
vyžádáte pokyny od svého vedoucího nebo 
nadřízeného, popř. ze systému Hovořte  
o tom nahlas!

Pokud dokážete odpovědět „ano“ na všech šest otázek, je pravděpodobně v pořádku, abyste 
pokračovali. Odpověď „ne“ nebo „nevím jistě“ na jakoukoli z otázek ale znamená, že si 
předtím, než budete pokračovat, musíte vyžádat další pokyny. Pamatujte si, že je vždy a za 
všech okolností vhodné požádat o pomoc.

Je mé chování ve shodě s našimi základními hodnotami?

Odpovídá našemu kodexu?

Je můj postup poctivý?

Dělám to, co je správné pro firmu Fortive a pro naše zaměstnance, zákazníky, 
obchodní partnery, podílníky a jiné klíčové osoby?

Bylo by mi příjemné, kdybych popsal svůj postup někomu, koho si vážím?

Bylo by mi příjemné, kdyby se můj postup zveřejnil?

Uvádění kodexu do praxe
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Jak používat náš kodex

Náš kodex zahrnuje vnitřní interaktivitu, která vám pomáhá snadno se v něm orientovat.

Používejte panel nástrojů nahoře na každé stránce s těmito funkcemi: 

Návrat do obsahu, kde můžete jediným kliknutím otevřít kterýkoli oddíl našeho 
kodexu.

Přechod přímo do sekce Hovořte o tom nahlas!, pokud si přejete sdělit svou 
obavu nebo položit otázku. 

Návrat na poslední zobrazenou stránku. 

Posunutí o stránku vpřed nebo vzad.

Hledáte konkrétní informaci? Stačí navštívit Index nebo stisknout Ctrl+F pro 
otevření vyhledávacího nástroje Adobe Acrobat a v okně zadat hledaný termín.

Na zelený podtržený text lze kliknout, načež budete buď propojeni se zdrojem informací, 
nebo obdržíte další podrobné informace k tématu.

Ještě jedno připomenutí: Firemní dokumenty, školicí materiály a zásady se časem mění tak, 
aby odpovídaly našemu „kodexu“. Výrazy „kodex“ a „standardy chování“ se mohou používat 
navzájem zaměnitelně, protože jsou tyto dokumenty a materiály aktualizovány.
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Jednání s ostatními s respektem 

Náš závazek. Věříme, že s každým zaměstnancem je třeba jednat s respektem a úctou.

Každodenní činnosti. Ve svém úsilí budovat mimořádné týmy podporujeme takové pracoviště, 
kde můžeme co možná nejlépe vykonávat své úkoly – bez obtěžování, šikanování nebo hrubého 
zacházení.

Uznání našeho závazku. Mějte na paměti,  
že obtěžování může mít různé formy. Může:

• být fyzické, verbální nebo písemné,

•  se vyskytovat na pracovišti nebo ve 
funkcích nebo prostředích souvisejících 
s prací,

•  být vyvoláno zaměstnanci, ale také 
zákazníky a obchodními partnery – nebo 
na ně směřováno, 

•  být sexuální povahy a zaměřeno na 
stejné nebo opačné pohlaví.

• Patří sem chování, jako jsou:

 »  hrubé nebo urážlivé poznámky, žerty 
nebo obrázky,

 »  nevítaná objetí, doteky nebo sexuální 
návrhy,

 » rasové hanobení nebo pojmenování,

 » slovní nebo fyzické hrozby.

Bez ohledu na to, jakou má formu, je obtěžování 
ve firmě Fortive zakázáno. Pokud zažijete 
obtěžování nebo máte podezření na obtěžování 
někoho jiného, nahlaste to do systému Hovořte 
o tom nahlas! Za sdělení vašich obav proti vám 
nebude vedena žádná odveta.

Co je „obtěžování“? 

Každé nevítané chování vůči jiné 
osobě, které vytváří prostředí strachu, 
nepřátelství nebo hrubosti.
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Jednání s ostatními s respektem

Co máte dělat?  
Spolupracovnice se vám svěří,  
že její vedoucí má osobní komentáře  
k jejímu vzhledu a navzdory 
předchozím odmítnutím ji opakovaně 
žádá o schůzku. Je jí to zjevně 
nepříjemné, ale říká, že to nechce 
hlásit. Měli byste respektovat její 
přání? 

Doporučte své spolupracovnici, 
aby věc oznámila prostřednictvím 
některého z dostupných kontaktů 
v systému Hovořte o tom nahlas! 
Pokud jí to bude milejší, může svou 
záležitost oznámit anonymně.

Je důležité, aby byly o problémech 
informovány správné kontaktní 
osoby a aby tak mohlo být zajištěno, 
že splníme svůj závazek vytvořit 
bezpečné a ohleduplné pracoviště. 

Pokud vaše spolupracovnice 
neoznámí svůj problém sama, 
můžete to udělat vy. Vy i ona se 
můžete spolehnout na náš závazek 
nulové tolerance k odvetám.
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Inkluze a diverzita

Náš závazek. Budujeme komunitu, do které patří každý – kde můžete vyslovit svůj názor, být 
sami sebou a cítit se podporováni. Tímto způsobem dosahujeme společně lepších výsledků; pro 
sebe navzájem, pro naše zákazníky a pro svět. 

Každodenní činnosti. Všichni máme svou roli, kterou musíme hrát při budování komunity 
sounáležitosti a inkluze. Úmyslné propojování různých týmů. Aktivní vyhledávání odlišných 
postojů. Otevřenost k různým názorům a způsobům vedení obchodů.

Umožnění našim různým talentům, aby 
podporovaly naše inovace a úspěch.  
Naše pracoviště – ale také naše výrobky  
a služby – mají prospěch z našich různých 
osobních předpokladů, zkušeností a znalostí. 
Respekt k názorům a kulturním odlišnostem 
zaměstnanců, obchodních partnerů 
a zákazníků a společná práce v týmu pro 
dosažení nejlepší možné výkonnosti. 

Zaměření na spravedlivost. Zacházení  
s každým spravedlivě, s respektem a úctou. 
Přijímání rozhodnutí na základě pracovních 
požadavků a individuálních kvalifikací 
bez ohledu na rasu, barvu, národnost, 
náboženství, pohlaví, věk, rodinný stav, 
invaliditu, status veterána, sexuální orientaci, 
genderovou identitu, genderové vyjádření 
nebo jakoukoli jinou charakteristiku chráněnou 
zákonem.

Co máte dělat?  
Spolupracovník často uráží jiného 
člena vašeho týmu. To je vám  
a ostatním v týmu velice nepříjemné. 
Co byste měli udělat? 

Ohleduplné pracoviště začíná 
každodenními činnostmi, které každý 
z nás vykonává v práci. Jestliže se 
dozvíte o situaci, jako je tato, která 
není v souladu se závazkem inkluze 
a diverzity firmy Fortive a neslučuje 
se s profesionálním a ohleduplným 
pracovištěm, buďte proaktivní. 
Pohovořte si se spolupracovníkem 
a sdělte mu svá stanoviska, pokud 
vám to není nepříjemné. Ačkoli to 
může být obtížné, zavádění takových 
hovorů a vzájemné pochopení jsou 
způsoby, jak se můžeme učit a růst. 
Pokud se necítíte na to, abyste  
s danou osobu přímo promluvili, 
sdělte své stanovisko svému 
vedoucímu nebo nadřízenému, 
případně do systému Hovořte  
o tom nahlas!
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Povinnosti vedoucích

Náš závazek. Jsme přesvědčeni, že vedoucí pracovníci, kteří jsou pozitivními vzory a zároveň 
poctivě pracují, inspirují ostatní k tomu, aby dělali totéž. 

Každodenní činnosti. Snažíme se, aby naši vedoucí pracovníci byli inspirující pro naše týmy – to 
znamená nastavení pozitivního a etického tónu a podporu shody s našimi základními hodnotami 
a naším kodexem.

Vedení příkladem. Pokud vedete jiné 
pracovníky ve firmě Fortive, propojte 
každodenní práci a naše základní hodnoty, náš 
kodex a náš úspěch – odpovídejte na otázky 
zaměstnanců, zabývejte se jejich obavami 
a prokazujte svými slovy i činy, že neexistuje 
žádný rozdíl mezi tím, co očekáváte od sebe 
samotného, a tím, co očekáváte od druhých. 
Model chování. 

Udržujte otevřenou a transparentní 
kulturu a stanoviska. Vytvořte a udržujte 
takové pracoviště, kde se budou všichni 
cítit bezpečně a příjemně, budou 
přicházet se svými otázkami a starostmi 
a budou podporovat ty, kteří mají potíže. 
S informacemi, které vám budou sděleny, 
zacházejte citlivě a sdělujte je pouze těm, kdo 
je potřebují znát v rámci společného hledání 
řešení.

Buďte vnímaví. Podporujte ty, kteří mají 
potíže, a dbejte na to, aby ostatní dělali totéž. 
Je to součástí našeho závazku otevřené  
a transparentní kultury a neustálého 
zlepšování.

Pochopte své povinnosti. Neprodleně hlaste 
jakékoli potíže, které mohou potenciálně 
narušit naše základní hodnoty nebo náš 
kodex, svému vedoucímu nebo nadřízenému, 
popř. do systému Hovořte o tom nahlas! 
Nedívejte se jinam.

Co máte dělat?  
Jste vedoucím pracovníkem  
a zaměstnanec z jiného týmu za vámi 
přijde s oznámením nesprávného 
chování, o kterém si tento 
zaměstnanec myslí, že by mohlo být 
porušením zákona. Existují obavy, 
že to způsobí problém v příslušné 
skupině. Co byste měli udělat? 

Jste sice primárně odpovědní za 
své kolegy a třetí strany pod vaším 
dozorem, ale jako vedoucí máte 
zvláštní povinnost konat bez ohledu 
na to, kdo za vámi přijde. Nejlepším 
přístupem je získat určité počáteční 
informace od zaměstnance, který 
upozornil na problém – kdo, co, proč, 
kdy a kde – a potom použít systém 
Hovořte o tom nahlas! Zajistěte, 
aby zaměstnanec, který upozornil 
na problém, věděl, že může zůstat 
v anonymitě nebo že jeho totožnost 
bude znát pouze několik nezbytných 
osob. Připomeňte mu naši zásadu 
nulové tolerance k odvetám. 
Vložením do systému Hovořte o tom 
nahlas! zajistíte, že bude problém 
vyšetřen osobami s vhodnou 
odborností v daném ohledu a že 
budou vydány potřebné pokyny.
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Bezpečnost a zabezpečení 

Náš závazek. Podporujeme kulturu bezpečnosti a v každém ohledu klademe důraz na dobrý 
pocit každého zaměstnance, a to nad rámec jeho fyzické bezpečnosti. Dobrý pocit našich 
pracovníků není na odpovědnosti jednoho týmu ani není jednorázovou záležitostí, nýbrž je 
univerzálně sdíleným každodenním závazkem. 

Každodenní činnosti. Dodržujeme požadavky na zdraví a bezpečnost. Hledáme příležitosti pro 
neustálé zlepšování bezpečnosti našich zaměstnanců a pracovišť.

Přispění svým dílem. Ujměte se aktivní  
role při zajištění své vlastní bezpečnosti  
a bezpečnosti ostatních tak, že absolvujete 
všechna bezpečnostní školení, která jsou vám 
předepsána, a budete dodržovat bezpečnostní 
požadavky platné pro vaši roli. Jestliže se 
dozvíte o jakékoli potenciálně nebezpečné 
situaci nebo nebezpečném postupu, 
nahlaste to okamžitě svému vedoucímu nebo 
nadřízenému, popř. do systému Hovořte o tom 
nahlas! Zvedněte ruku, pokud uvidíte jakoukoli 
příležitost zlepšit naše bezpečnostní postupy,  
i když ty současné nezvyšují úroveň ohrožení.

Buďte na výši. Zneužívání různých látek může 
mít negativní vliv na pracovní výkonnost  
a může vás nebo vaše spolupracovníky a jiné 
osoby, ohrozit. Proto:

•  zakazujeme nezákonné drogy v objektu 
podniku,

•  zakazujeme být během pracovní 
doby pod vlivem jakékoli drogy nebo 
alkoholu. 

Mohou existovat akce sponzorované 
podnikem, kde je požívání alkoholických 
nápojů povoleno – v těchto případech dbejte 
na to, aby vaše chování odráželo naše základní 
hodnoty a náš kodex. Vždy užívejte zdravý 
rozum a buďte umírnění.

Netolerujeme žádné akce, které by ohrozily 
zaměstnance, zákazníky, dodavatele nebo 
jiné osoby. V žádném objektu spravovaném 
jakoukoli provozní společností (OpCo) nejsou 
nikdy povoleny zbraně, pokud to výslovně 
nevyžadují zákony nebo firemní zásady.

14OBSAH HOVOŘTE  
O TOM NAHLAS! HLEDÁNÍ

NAŠI LIDÉ A KULTURA

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Bezpečnost a zabezpečení 

Co máte dělat?  
Váš spolupracovník navrhuje zavést 
postup, který by podstatně ušetřil 
čas a peníze – ale představuje menší 
bezpečnostní riziko. Měli byste se 
chopit této příležitosti? 

I když jsme přijali závazek neustálého 
zlepšování a otevřenosti novým 
myšlenkám a způsobům, bezpečnost 
lidí je vždy nejdůležitější. Veškeré 
potenciální změny procesů musí být 
vždy nejprve zhodnoceny z hlediska 
bezpečnosti.

Další informace
Zásady ochrany životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti práce ve firmě 
Fortive
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Hovořte o tom nahlas!

Náš závazek. Společně pracujeme na vytvoření etického pracoviště. To znamená hovořit  
o problémech a potížích, které mohou narušit pověst našeho podniku nebo ohrozit dobrou 
práci, kterou odvádíme.

Každodenní činnosti. Jsme odvážní. Jako zaměstnanci se stavíme k problémům čelem  
a neprodleně hlásíme jakékoli chování, o kterém si myslíme, že porušuje naše základní  
hodnoty nebo náš kodex, přičemž víme, že firma Fortive netoleruje odvety.

Převzetí odpovědnosti. Budete-li mít dotazy 
ohledně správné věci, kterou máte udělat, 
nebo pokud uvidíte něco, co nevypadá 
správně, sdělte to svému vedoucímu nebo 
kterékoli z těchto kontaktních osob: 

• jiný vedoucí nebo nadřízený,

•  personální oddělení, právní tým nebo 
tým compliance ve vaší provozní 
společnosti nebo ve firmě Fortive, 

• personál interních auditů firmy Fortive. 

Můžete také kontaktovat systém Hovořte  
o tom nahlas!, který můžete oslovit online 
nebo telefonicky a nahlásit svou záležitost  
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Specializovaný 
personál na telefonu hovoří více než 20 jazyky 
a své hlášení můžete podat anonymně, pokud 
to není zakázáno místními zákony. Fortive 
důkladně a profesionálně vyšetřuje všechna 
upozornění na nesprávné chování a sděluje 
informace pouze těm, kdo je „potřebují 
znát“, v souladu s platnými zákony a v zájmu 
vyřešení problému. 

I když je systém Hovořte o tom nahlas! 
neustále k dispozici, mohou se vyskytnout 
záležitosti, které je nejlepší nejprve probrat 
se svým vedoucím nebo personalistou (např. 
otázky výkonového managementu nebo 
vztahů mezi zaměstnanci). 

Budete-li kontaktováni v rámci vyšetřování 
systému Hovořte o tom nahlas!, jste povinni 
spolupracovat. 

•  Postupujte přesně podle pokynů,  
které obdržíte od právního týmu  
nebo týmu compliance.

•  Udržujte vyšetřování a všechny 
informace v důvěrnosti a neprobírejte  
je s žádným jiným zaměstnancem.

•  Dostavte se k pohovorům podle 
požadavků.

•  Poskytujte otevřené, upřímné  
a transparentní odpovědi a předložte 
veškeré podpůrné dokumenty.
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Hovořte o tom nahlas!

Nebojte se odplaty. Bez ohledu na kontaktní 
osobu, na kterou se obrátíte, buďte ujištěni, 
že vaše záležitost bude bez prodlení a náležitě 
zpracována. Firma Fortive přísně zakazuje 
odvetu proti komukoli, kdo podá oznámení 
nebo se zúčastní vyšetřování. Chceme, abyste 
se cítili co možná nejpříjemněji a přicházeli za 
námi s vědomím, že vám chceme naslouchat 
a že děláte správnou věc.

Co máte dělat?  
Máte věc, kterou byste rádi 
prodiskutovali s někým v oddělení 
personálních zdrojů, ale váš vedoucí 
nařídil, že všechny problémy musí být 
nejprve prodiskutovány s ním. Je to 
správné? 

Obecně je dobrý nápad začít u svého 
vedoucího nebo nadřízeného – ten 
je často v nejlepší pozici k tomu, aby 
pochopil vaši situaci a přijal správná 
opatření. Pokud vám však není 
příjemné, že byste měli promluvit 
se svým vedoucím, můžete volně 
kontaktovat přímo personální 
oddělení nebo systém Hovořte  
o tom nahlas! Váš vedoucí nesmí váš 
přístup k těmto kontaktům  
nijak omezit.
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Spravedlivá hospodářská soutěž 

Náš závazek. Inovativní myšlení a přelomový vývoj – to jsou faktory, které nás vedou k úspěchu. 
Věříme, že každý má prospěch z otevřeného a konkurenčního trhu. 

Každodenní činnosti. Energicky konkurujeme, abychom dodávali výsledky, ale vždy 
postupujeme čestně a ve shodě s našimi základními hodnotami a naším kodexem. Vyhýbáme  
se akcím, které by mohly omezit konkurenci nebo bránit ostatním v konkurenčním boji. 

Eliminace nevhodných dohod.  
V obchodování konkurujeme energicky 
a čestně. Ve výsledku neuzavíráme žádné 
dohody nebo úmluvy, písemné nebo ústní, 
formální nebo neformální, s konkurenty nebo 
jinými osobami k těmto účelům:

•  „fixace“ (zvýšení, stanovení nebo 
zmrazení) cen našich výrobků nebo 
služeb,

•  rozdělení území, trhů nebo zákazníků,

•  bránění jakémukoli podniku vstoupit  
na trh,

•  odmítnutí obchodu se zákazníkem  
nebo dodavatelem,

•  omezení výroby, prodeje nebo výstupní 
kapacity,

•  narušování konkurenčního výběrového 
řízení.

Buďte opatrní. Při jednáních s konkurenty 
nebo jinými osobami na průmyslových 
mítincích, seminářích a konferencích užívejte 
zdravý rozum. Nediskutujte o žádných 
konkurenčně citlivých tématech, a jestliže  
se o to pokusí někdo jiný, proveďte rázné  
a jasné kroky: ukončete konverzaci, odejděte  
z místnosti, zdokumentujte, co se stalo,  
a nahlaste to právnímu týmu nebo týmu 
compliance.

Co je „konkurenčně  
citlivé téma“? 

• stanovení cen a podmínky prodeje,
• náklady a zisky,
• zákazníci, území a trhy.
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Spravedlivá hospodářská 
soutěž 

Získávání informací o konkurenci správným 
způsobem. Získávejte informace o našich 
konkurentech čestně a legálně – například 
vyhledáváním na internetu, v médiích 
a odborných článcích – nikdy ne lstí 
nebo podvodem. Nežádejte od nových 
zaměstnanců informace o konkurenci – mají 
povinnost chránit důvěrné informace o svých 
dřívějších zaměstnavatelích, stejně jako naši 
bývalí zaměstnanci mají povinnost chránit 
informace o nás.

Co máte dělat?  
Na mítinku obchodní asociace k vám 
přijde konkurent, naváže konverzaci 
a ležérně prohodí: „Vypadá to, že trh 
slábne – vidíte to také tak?“ Jak byste 
měli odpovědět? 

Komentáře, jako je tento, mohou 
znít neškodně, ale mohou ukazovat 
na protikonkurenční úmysl nebo 
motivy. Nejlepším postupem je dát 
konkurentovi najevo, že je tento 
způsob hovoru nevhodný, pak 
se omluvit a nahlásit, co se stalo, 
svému vedoucímu a právnímu nebo 
compliance týmu za účelem určení 
dalších kroků.

Další informace
Protikartelové zásady firmy Fortive
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Protiúplatkářské  
a protikorupční zásady 

Náš závazek. Vítězíme na základě našich 
inovací, výrobků a služeb. Úplatky  
a korupce jsou neslučitelné s našimi 
hodnotami poctivosti a nikdy nesmí 
být součástí způsobů, jakými vedeme 
obchody.

Každodenní činnosti. Ve firmě Fortive 
jsme dostatečně odvážní na to, 
abychom se vyrovnali s problémy, které 
jsou neslučitelné s našimi základními 
hodnotami. Nepokoušíme se ovlivňovat 
obchody nevhodnými prostředky. Věříme, 
že se naše výrobky a služby prosadí díky 
svým vlastním přednostem. Trváme na 
získávání obchodních vítězství správným 
způsobem.
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Protiúplatkářské a protikorupční zásady

Dodržování našich základních hodnot. 
Nedarujte ani nepřijímejte nic cenného  
za účelem získání (nebo udržení) obchodu, 
ovlivnění rozhodnutí nebo dosažení obchodní 
výhody. 

Dodržujte globální protikorupční zákony  
a naše zásady. Mějte na paměti, že tyto 
zákony platí globálně, nejen v USA, a vztahují 
se nejen na zaměstnance a smluvní partnery 
firmy Fortive, ale také na třetí strany pracující 
z našeho pověření nebo v náš prospěch, 
jako jsou distribuční partneři, distributoři, 
obchodní zástupci a poradci. 

Nezapomeňte využívat sadu nástrojů pro 
distribuční partnery; ta pomáhá vybírat 
správné obchodní partnery, kteří reprezentují 
naše základní hodnoty. Ptejte se pokaždé, 
když si nebudete jisti, co se žádá, a dbejte na 
to, aby všechny finanční transakce byly plně, 
přesně a transparentně zaznamenány.

Co znamená  
„nic cenného“? 

Znamená to „nic“! A může to být i něco 
jiného než platba, například:
• dar,
• cesta nebo jídlo,
• servisní smlouva,
• návrh partnerství,
• půjčka nebo laskavost,
•  příspěvek na charitu nebo politiku,
•  nabídka zaměstnání pro blízkého 

příbuzného.

Pokud je nabídnuta za účelem dosažení 
obchodního rozhodnutí nebo výhody, je 
nepatřičná.
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Kdo je „pracovník státní 
správy“? 

Tento termín je široký a zahrnuje: 
• státní zaměstnance,
• vojsko,
• zvolené činovníky nebo kandidáty,
• členy politických stran,
•  zaměstnance státem provozovaných, 

státem vlastněných nebo státem 
dotovaných odvětví (např. zdravotní 
péče). 

Nebudete-li si jisti, zda je určitý jednotlivec 
pracovníkem státní správy, projednejte to  
s právním týmem nebo týmem 
compliance.

Další informace
Protikorupční zásady korporace Fortive

Sada nástrojů pro distribuční partnery

Protiúplatkářské a protikorupční zásady

Hlídejte svá jednání s úředníky státní správy. 
S úředníky státní správy můžeme jednat  
i o jiných otázkách, než je prodej našich 
výrobků. Zahrnuje to audity, kontroly, licence, 
cla a regulační schválení. Další pokyny pro 
tyto oblasti najdete v oddíle Naše obchody se 
státní správou. Než poskytnete něco cenného 
státnímu úředníkovi nebo zaměstnanci, 
nezapomeňte to také probrat s právním 
týmem nebo týmem compliance, protože to  
v některých případech může být zakázáno 
nebo omezeno. Další informace najdete  
v oddíle Dary, požitky a cestování.
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Dary, požitky  
a cestování 

Náš závazek. Jsme přesvědčeni, že 
výměna obchodních laskavostí je  
normální součástí práce s našimi 
zákazníky a obchodními partnery –  
ale nedovolujeme, aby ovlivňovala naše 
jednání nebo byla použita ve snaze 
nevhodně ovlivnit jednání ostatních.

Každodenní činnosti. Dbáme na to, 
abychom nedávali ani nedostali nic, co by 
mohlo vést k nevhodnému vlivu nebo se 
nevhodně odrazit na naší organizaci nebo 
jiných osobách.
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Dary a požitky 

OK Není OK

mají menší cenu jsou určené k ovlivnění 
rozhodnutí nebo postupu

jsou poskytovány 
příležitostně

jsou nepřiměřené nebo 
nadměrně štědré

podporují legitimní 
obchodní vztah mohou přinést firmě Fortive potíže

jsou povolené zákonem jsou nevhodné nebo nevkusné

odpovídají zásadám dárce i 
příjemce

jsou vyžádané  
(např. někdo o něco požádá)

Dary, požitky a cestování

Vědět, co je přijatelné. Kdy zajde obchodní laskavost příliš daleko? Prozradí vám to naše zásady 
ohledně darů a požitků. Ty stanovují limity pro cenu darů, které mohou být poskytovány nebo 
přijímány, spolu s požadavky, které musíte dodržovat, když nabídnete nebo přijmete dar nebo 
nabídku požitků. 

Vědět, co NENÍ přijatelné. Některé nabídky nejsou přijatelné za žádných okolností. Obecně 
jsou nevhodné dary nebo požitky, které způsobí, že se budete cítit zavázáni, nebo ovlivní vaše 
rozhodování.
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Co máte dělat?  
Právě jste dostali v kanceláři zásilku. 
Byl to nákladný dar na znamení 
díků od vděčného dodavatele. Jste 
si naprosto jistí, že naše zásady 
nedovolují, abyste si ho ponechali. 
Jaká opatření byste měli podniknout? 

Vraťte dar a zdvořile vysvětlete, že 
přijetí není v souladu s požadavky 
našich zásad. Pokud to nelze provést, 
projednejte to se svým vedoucím  
a právním týmem nebo týmem 
compliance. Jinou možností může 
být darování předmětu charitě 
nebo jeho ponechání ve společných 
prostorách kanceláře, kde si ho 
budou moci užívat všichni.

Jednání s úředníky státní 
správy nebo pracovníky 
ve zdravotnictví? Práce  
v provozní společnosti  
v odvětví zdravotní péče? 

Pravidla ohledně toho, co můžete darovat 
úředníkům státní správy a pracovníkům 
ve zdravotnictví (nebo od nich přijmout), 
jsou velmi přísná. Seznamte se se 
všemi platnými zásadami a požadavky 
provozní společnosti, které se týkají darů 
poskytovaných úředníkům státní správy 
a pracovníkům ve zdravotnictví nebo od 
nich přijímaných.

Další informace
Zásady ohledně darů a požitků

Zásady ohledně cestování a požitků 
pro zákazníky

Dary, požitky a cestování

Dodržování našich cestovních zásad. Někdy 
je nejlepším způsobem, jak předvést své 
schopnosti, pozvat zákazníka do závodu 
provozní společnosti, aby se mohl na vlastní 
oči seznámit s našimi výrobky a službami. 
Pokud tuto cestu hradí provozní společnost, 
platí velmi specifické požadavky, které musí být 
splněny, a navíc je třeba získat různá předběžná 
schválení. V každém případě si přečtěte naše 
zásady ohledně cestování a požitků pro 
zákazníky a předtím, než nabídnete třetí straně 
úhradu cesty, vyplňte příslušný schvalovací 
formulář. Zejména předtím, než odsouhlasíte 
úhradu cesty úředníkům státní správy, 
prostudujte si zásady.

Být transparentní. Všechny obchodní 
laskavosti, které poskytnete nebo přijmete, 
musíte přesně a úplně zdokumentovat  
v našich knihách a záznamech.
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Reklama a marketing 

Náš závazek. Budujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky na základě projevování čestnosti  
a poctivosti ve všech našich interakcích.

Každodenní činnosti. Jsme posedlí zákazníky – pracujeme tak, abychom pochopili jejich 
potřeby, poskytovali přesné informace o našich výrobcích a službách a abychom pravdivě  
a náležitě propagovali a podporovali na trhu naše řešení.

Zachování důvěry. Poskytujte pravdivé  
a úplné informace o kvalitě, bezpečnosti, 
vlastnostech a dostupnosti našich výrobků. 
Zavádějící informování našich zákazníků, 
přehánění v tom, co naše výrobky dokážou, 
slibování něčeho, co nejsme schopni splnit? 
Tyto kroky mohou vést k tomu, že ztratíme 
důvěru a nikdy ji už nezískáme zpět – tímto 
způsobem my nepodnikáme.

Vědět, co se žádá. Seznamte se s požadavky, 
kterými se řídí náš marketing a prodej našich 
výrobků, a dodržujte je. Dbejte na to, aby 
všechna tvrzení o našich výrobcích byla 
podepřena fakty a aby písemné a vizuální 
popisy přesně popisovaly naše výrobky.

Co máte dělat?  
Po měsících budování vztahu je 
jeden z našich zákazníků připraven 
podepsat kontrakt. Ve své horlivosti 
uskutečnit prodej jste ale hovořili 
o některých výhodách spojených 
s výrobkem, které ještě nebyly 
ověřeny. Uvedete tyto informace na 
pravou míru a budete riskovat ztrátu 
obchodu?

Ano. Veškerá tvrzení, která 
vyslovujeme, musí být pravdivá  
a opodstatněná. V otázce vlastností 
a výhod výrobků musíte být poctiví. 
Pokud zákazník podepíše kontrakt 
a později zjistí, že jste nemluvili 
pravdu nebo že výrobek neposkytuje 
výhody, které jste nabízeli, nejenže 
to poškodí obchodní vztah, ale také 
to ohrozí důvěru, kterou zákazník 
vložil ve vaši provozní společnost.
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Práce s obchodními partnery 

Náš závazek. Uvědomujeme si, že naše vztahy s dodavateli, distribučními partnery a dalšími 
třetími stranami jsou rozhodující pro náš úspěch – vybíráme si proto obchodní partnery, kteří 
splňují naše vysoké standardy.

Každodenní činnosti. Budujeme mimořádné týmy díky tomu, že konáme poctivě  
a transparentně, a vyžadujeme, aby naši obchodní partneři činili na své straně totéž. 

Pečlivý výběr. Jestliže se podílíte na výběru 
obchodního partnera pro firmu Fortive, 
dodržujte naše interní procesy, včetně 
vynakládání očekávané míry aktivity. Přijímejte 
rozhodnutí na základě potřeb našeho podniku 
a faktických standardů, jako jsou cena, kvalita 
a servis – nikdy podle osobní zaujatosti, 
výhod nebo zájmů. Pamatujte si, že činy 
našich obchodních partnerů mají vliv na firmu 
Fortive, a proto dbejte na to, aby tito obchodní 
partneři rozuměli našim očekáváním a jednali 
eticky a způsobem reflektujícím naše základní 
hodnoty a náš kodex.

Požadavek na odpovědnost našich partnerů. 
Náš kodex chování dodavatelů stanovuje 
očekávání, která máme vůči našim obchodním 
partnerům. Pro určité obchodní partnery 
se používá sada nástrojů pro distribuční 
partnery. Zjistěte si, kdy a pro které třetí 
strany se používá, a dodržujte ji.

Pokud v rámci své pracovní pozice řídíte naše 
obchodní partnery nebo s nimi pracujete, 
kontrolujte jejich smlouvy a výkonnost a:

•  Buďte poctiví a přesní ve svých 
obchodních jednáních.

•  Chraňte jejich důvěrné obchodní 
informace se stejnou svědomitostí  
jako chráníte naše.

•  Zabraňte jakémukoli potenciálnímu 
střetu zájmů.

•  Trvejte na vysokých očekáváních – 
zvláštní pozornost věnujte porušování 
lidských práv a činům úplatkářství 
nebo korupce.

•  Vždy nahlaste do systému Hovořte  
o tom nahlas!, budete-li mít podezření,  
že obchodní partner porušuje náš kodex 
nebo základní hodnoty.
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Práce s obchodními partnery

Co máte dělat?  
Dodavatel, se kterým již mnoho let 
pracujete, vás pozve k jednání  
o partnerství v novém obchodním 
podniku. Vypadá to jako dobrá 
příležitost a nemá to co dělat s vaší 
prací ve firmě Fortive – je v pořádku 
se setkat a projednat to?

Pravděpodobně ne. Rozmyslete 
si, jak by mohl být tento obchodní 
podnik vnímán ostatními, obzvlášť 
pokud budete přijímat rozhodnutí 
týkající se vztahu s dodavatelem  
z pověření firmy Fortive. Než  
budete souhlasit se schůzkou  
s dodavatelem, pohovořte si o tom 
se svým vedoucím nebo nadřízeným. 
Transparentnost ohledně 
potenciálních střetů zájmů nebo 
dokonce čehosi, co jen vypadá jako 
střet zájmů, je vždy správná. Další 
informace najdete v oddíle Střet 
zájmů.

Další informace
Kodex chování dodavatelů

Sada nástrojů pro distribuční partnery
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Zákony a zákonné požadavky v oblasti zdravotní péče 

Náš závazek. Chápeme vysoké standardy, které regulují zdravotní péči.

Každodenní činnosti. Známe a dodržujeme globální požadavky, které platí pro schvalování, 
výrobu, marketing a prodej našich výrobků a zařízení pro zdravotní péči. 

Vědět, co se žádá. Zákony a předpisy týkající 
se vývoje, výroby, distribuce, marketingu, 
uzavírání smluv se státními úřady a prodeje 
či propagace zdravotnických zařízení jsou 
odlišné a mají více požadavků než u zbytku 
našeho sortimentu. Naše provozní společnosti 
v oboru zdravotní péče mají dodatečné 
zásady a postupy, které pomáhají tyto 
požadavky dodržovat a splňovat přitom tyto 
vysoké standardy.

Pokud pracujete v některé z našich 
provozních společností v oboru zdravotní 
péče, je důležité, abyste je znali a dodržovali. 
Pracujete-li ve firmě Fortive, mohou pro vás 
platit při interakci s pracovníky nebo firmami 
v oboru zdravotní péče zvláštní požadavky. 
Se všemi případnými dotazy se obracejte na 
svého vedoucího nebo na právní tým nebo 
tým compliance vaší provozní společnosti 
nebo firmy Fortive.
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Dodržování předpisů v oblasti importu,  
exportu a obchodu 

Náš závazek. Respektujeme globální zákony, které platí pro import a export našich výrobků.

Každodenní činnosti. Známe a dodržujeme požadavky na import a export, které platí pro náš 
podnik a naše pracovní pozice, bez ohledu na to, kde působíme nebo vedeme obchody,  
a každou transakci poctivě, přesně a úplně dokumentujeme. 

Uplatňování hospodářských sankcí, kontrol 
exportu a protibojkotových pravidel. USA  
a jiné země vynucují hospodářské a obchodní 
sankce, což znamená, že mohou omezit místa, 
kde můžeme realizovat své podnikání, osoby, 
s kterými můžeme vést obchody,  
a výrobky, které můžeme prodávat. Mohou 
také vyžadovat pro prodej nebo přepravu 
našich výrobků zvláštní licence. Budete-li mít 
dotazy, jestli takové zákony platí, obraťte se na 
tým dodržování obchodních předpisů ve své 
provozní společnosti nebo na právní tým své 
provozní společnosti nebo firmy Fortive.

Některou z těchto osob kontaktujte také 
tehdy, budete-li požádáni, abyste se připojili 
k cizímu bojkotu. Firma Fortive a naši 
zaměstnanci mohou být jednotlivě odpovědní 
za účast, podporu nebo souhlas s připojením  
k cizímu bojkotu. A určité požadavky 
související s bojkoty může být nutno hlásit 
vládě USA, a to i v případě, že se na takovém 
bojkotu nepodílíme nebo na něj nereagujeme.

Zajištění dodržování importních předpisů. 
Jsme povinni poskytovat přesné prohlášení, 
co dovážíme, a uhradit celní poplatky 
spojené s každou položkou. Také zde jsou 
vašimi kontaktními osobami tým dodržování 
obchodních předpisů vaší obchodní 
společnosti nebo právní tým vaší obchodní 
společnosti nebo firmy Fortive – kontaktujte 
je, budete-li mít dotazy týkající se dodržování 
importních předpisů nebo své role v procesu.

Co máte dělat?  
Dostali jste od zákazníka požadavek 
na změnu faktury tak, aby udávala jiné 
místo konečného určení. Co byste 
měli udělat? 

Jste povinni přesně a transparentně 
deklarovat importy a exporty. 
Zajistěte, aby faktura byla přesná –  
nezměněná. Kontaktujte svého 
vedoucího nebo právní nebo 
compliance tým své provozní 
společnosti nebo firmy Fortive  
a vyžádejte si stanovení vhodného 
dalšího postupu.

Další informace
Zásady dodržování exportních 
předpisů ve firmě Fortive

Zásady importu firmy Fortive
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Kvalita výrobků 

Náš závazek. Přijali jsme závazek vyvíjet bezpečné a spolehlivé výrobky a naplňovat očekávání 
našich zákazníků s ohledem na kvalitu. 

Každodenní činnosti. Aplikujeme vedení s FBS, vkládáme kvalitu do všeho, co děláme,  
a dodržujeme procesy, které jsme si stanovili.

Kvalita na prvním místě. Jestliže se podílíte 
na projektování, vývoji, výrobě, zkoušení, 
označování, balení, lokalizaci, kvalifikaci 
nebo certifikaci výrobků, dbejte na to, aby na 
místech, kde se vyrábějí, a na trzích, kde je 
prodáváme, naše výrobky a služby: 

•  Byly vyráběny ve shodě se všemi 
platnými požadavky na kvalitu, 
bezpečnost a efektivitu.

•  Splňovaly všechny požadavky na 
označení, balení a dokumentaci.

•  Splňovaly všechny požadavky na 
bezpečnou registraci, kontroly 
předběžné kvalifikace, tolerance  
a procesy.

Plnění nebo překračování očekávání. 
Seznamte se s veškerými požadavky předpisů, 
které platí pro výrobu a prodej našich výrobků 
v zemích, kde působíte, a dodržujte je. 
Nedodržením těchto požadavků riskujete 
nejen ztrátu obchodů, ale také ztrátu důvěry 
našich zákazníků a podílníků.
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Podpora neustálého zlepšování. Pokud zjistíte 
jakýkoli nedostatek, určete jeho základní 
příčinu, stanovte protiopatření a průběžně 
zlepšujte procesy, abyste předešli opětovnému 
výskytu. Otázky nebo obavy související  
s kvalitou nebo bezpečností našich výrobků 
musíte adresovat svému vedoucímu nebo 
nadřízenému, pracovníkovi zajištění kvality 
nebo compliance výrobků ve své provozní 
společnosti, popř. do systému Hovořte o tom 
nahlas! Pamatujte si, že pokud pracujete pro 
provozní společnost v oboru zdravotní péče, 
existují specifické zásady zvýšené kvality, 
které je třeba dodržovat s ohledem na kvalitu 
výrobků nebo otázky bezpečnosti.

Kvalita výrobků

Co máte dělat?  
Snažíte se stihnout termín  
a váš vedoucí vám nařídí, abyste 
k dokončení projektu použili 
nového dodavatele, který není 
schválený. Vypadá to, že dodavatel je 
kvalifikovaný. Najmete dodavatele? 

Ne. Spolupracujeme pouze se 
schválenými dodavateli, aby byla 
zaručena kvalita. Dejte svému 
vedoucímu vědět, že tento dodavatel 
není schválený pro využití, a proto 
nepřipadá v úvahu. Pokud vám není 
příjemné prodiskutovat situaci přímo 
s ním, použijte systém Hovořte o tom 
nahlas!
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Firemní aktiva 

Náš závazek. Naše firma poskytuje zaměstnancům prostředky, vybavení a zdroje, které potřebují 
k vykonávání svých úkolů – očekáváme, že každý ve firmě Fortive je bude používat odpovědně.

Každodenní činnosti. Používáme firemní aktiva pro podnikání firmy a chráníme je před 
odcizením, zpronevěrou, plýtváním a nesprávným použitím. Provádíme také inovace s ohledem 
na dopady tím, že předvídáme a zmírňujeme nové hrozby pro náš majetek. 

Ochrana našeho fyzického majetku. Od 
surových materiálů a strojů po vybavení 
kanceláří a firemní vozidla – fyzický majetek 
firmy Fortive nám pomáhá vytvářet, budovat 
a dodávat silné portfolio výrobků pro naše 
zákazníky. Dodržujte naše zásady a nikdy 
tento majetek nepůjčujte, neprodávejte nebo 
nerozdávejte, pokud k tomu nemáte patřičné 
oprávnění.

Ochrana našeho elektronického majetku. 
Náš hardware, software a sítě pomáhají 
podporovat naše inovace a jsou poskytovány 
pouze k pracovním účelům. Používejte 
naše technologie odpovědně a chraňte je 
před hrozbami a špatnými úmysly (viz oddíl 
Počítačová bezpečnost našeho kodexu). 
Nikdy je nepoužívejte k neoprávněným, 
neprofesionálním nebo nezákonným účelům. 
Omezené osobní využívání majetku, jako je 
laptop nebo mobilní telefon, je dovoleno 
(například pro kontrolu novinek), ale musíte 
dbát na to, aby takové využívání bylo ve shodě 
s našimi základními hodnotami a nenarušovalo 
vaši práci nebo naše obchody. Další informace 
najdete v našich zásadách přijatelného 
používání. Mějte na paměti, že všechny 
informace, které vytvoříte, sdílíte, uložíte 
nebo stáhnete do našich systémů, patří firmě 
Fortive a že můžeme provádět audity sítí  
a systémů, abychom zajistili dodržování 
našich zásad.
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Firemní aktiva

Ochrana našich informací. Se všemi našimi 
informacemi – ať písemnými, elektronickými 
nebo ústními – zacházejte pečlivě. Používejte 
je, jak je dovoleno našimi zásadami,  
a seznamte se s vysokým standardem 
pečlivosti požadovaným pro osobní údaje, 
důvěrné informace a duševní vlastnictví.

Co máte dělat?  
Zastavili jste se u stolu 
spolupracovníka, abyste se na něco 
zeptali, a všimli jste si, že si prohlíží 
webovou stránku s pornografickým 
obsahem. Váš spolupracovník vidí váš 
překvapený výraz v obličeji a řekne 
vám, abyste si nedělali starosti, že 
navštěvuje tento typ stránek pouze 
příležitostně a nikdy je nesdílí  
s ostatními. Je to v pořádku? 

Ne. Naše systémy nesmí být 
nikdy použity pro přístup k 
nevhodným webovým stránkám 
nebo informacím. Sdělte své 
zjištění svému vedoucímu nebo 
nadřízenému, popř. do systému 
Hovořte o tom nahlas!

Další informace
Zásady přijatelného používání 
firmy Fortive
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Vědět, co je důvěrné. Důvěrné informace 
mohou mít různé formy, například: 

 informace o naší firmě – např.  
výzkum nových výrobků, specifikace  
a projekty výrobků, seznamy zákazníků 
a obchodní plány,

 informace o osobách – např. adresy, 
telefonní čísla, čísla kreditních karet, 
informace o benefitech a odměnách 
nebo informace o zaměstnancích (více 
se dozvíte v oddíle Utajení a ochrana 
osobních údajů),

 informace o jiných firmách nebo 
přijaté od jiných firem, u kterých jsme 
se zavázali, že je zachováme v tajnosti.

Důvěrné informace a duševní vlastnictví 

Náš závazek. Informace řídí každý aspekt našeho podnikání a pomáhají nám zůstávat 
strategickými a konkurenčními na trhu – uvědomujeme si svou kritickou povinnost jejich 
ochrany. 

Každodenní činnosti. Jsme ostražití a cíleně se zaměřujeme na ochranu svých informací,  
ale také informací, které nám svěřili ostatní. 

Preventivní opatření. Označte důvěrné 
informace podle našich zásad tak, aby ostatní 
pochopili jejich citlivost. Než sdělíte komukoli 
(uvnitř nebo vně firmy Fortive) důvěrnou 
informaci, ujistěte se, že: 

• jste oprávněni ji sdělit,

•  ji sdělíte někomu, kdo je oprávněn ji znát 
a má pracovní potřebu ji znát,

•  omezíte množství sdělených informací 
jen na nezbytně nutné,

•  každá třetí strana, které sdělíte 
takovou informaci, podepsala závazek 
mlčenlivosti nebo utajení. 

 Nikdy neprobírejte důvěrné podnikové 
záležitosti na veřejných místech, jako jsou 
výtahy, letadla nebo restaurace, kde je mohou 
slyšet nepovolané osoby.
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Důvěrné informace a duševní vlastnictví

Ochrana, díky které jsme tím, čím jsme: 
Vynálezy, nápady, softwarové kódy, obchodní 
tajemství a originální práce vytvořená našimi 
zaměstnanci – naše duševní vlastnictví (IP) – 
představují roky inovativního myšlení  
a zásadní investice času a prostředků. 
Dodržujte zásady a postupy, které jsme 
stanovili pro jejich identifikaci a ochranu. 
Vaše povinnost chránit duševní vlastnictví se 
vztahuje také na jakékoli duševní vlastnictví 
sdílené s námi našimi obchodními partnery 
a jinými třetími stranami – respektujte jejich 
práci a dbejte na to, abyste nikdy neporušili 
jejich práva.

Další informace
Zásady týkající se 
duševního vlastnictví

Co máte dělat?  
Jste novým zaměstnancem firmy 
Fortive, ale na základě své práce  
u předchozího zaměstnavatele máte 
určité dobré marketingové znalosti. 
Je v pořádku sdílet je se svým novým 
týmem? 

Jestliže se jedná o důvěrné 
informace, není v pořádku je sdílet. 
Důvěrné informace svého minulého 
zaměstnavatele jste povinni chránit 
stejným způsobem, jako byste byli 
povinni chránit informace firmy 
Fortive, kdybyste z ní někdy odešli. 
To znamená, že můžete využívat 
všeobecné marketingové znalosti  
a zkušenosti získané v průběhu času, 
které nejsou důvěrné. Budete-li mít 
jakékoli dotazy, kontaktujte právní 
nebo compliance tým své provozní 
společnosti nebo firmy Fortive.

„Duševní vlastnictví“ 
zahrnuje: 

• patenty,
• ochranné známky,
• autorská práva,
• obchodní tajemství,
• údaje a analýzy údajů.

Pokud nejsou zveřejněny nebo není 
výslovně stanoveno jinak, je firma Fortive 
vlastníkem veškerých produktů práce 
(včetně nápadů, procesů, vynálezů nebo 
zlepšení), které vyvinete nebo navrhnete, 
popř. se oprávněně očekává, že je 
vyvinete nebo navrhnete (1) ve spojení 
se svou prací u nás; (2) pokud souvisejí 
s technologií, kterou vyvíjí nebo prodává 
kterákoli ze společností Fortive; nebo (3) 
s použitím prostředků firmy Fortive.

36OBSAH HOVOŘTE  
O TOM NAHLAS! HLEDÁNÍ

NAŠE FIRMA

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Utajení a ochrana 
osobních údajů 

Náš závazek. Bereme ohled na osobní 
údaje jiných osob a jsme povinni je  
chránit před nepovolaným zveřejněním  
a zneužitím. 

Každodenní činnosti. Dodržujeme zákony 
o utajení a ochraně osobních údajů 
platné v zemích, kde působíme, a osobní 
údaje datových subjektů zpracováváme 
transparentními způsoby. Navíc jsme 
přizpůsobiví a společně pracujeme 
na vývoji procesů, které splňují nové 
požadavky na ochranu osobních údajů.
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Co jsou „osobní údaje“?

Jakékoli informace, které mohou přímo 
nebo nepřímo někoho identifikovat, např.:
• jméno,
• adresa,
• e-mailová nebo IP adresa,
• telefonní číslo,
•  informace o bankovním účtu nebo 

kreditní kartě,
• informace o zdravotním stavu,
•  informace o benefitech, platu nebo 

výkonnosti.

Utajení a ochrana osobních údajů

Vědět, co je žádáno. Zákony a regulace 
týkající se ochrany osobních údajů (včetně 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů EU; GDPR) a naše zásady popisují, jak 
musí být jednotlivé osobní údaje správně 
shromažďovány, používány, přenášeny, 
uchovávány a likvidovány. Pokud pracujete  
s osobními údaji, dbejte na to, abyste věděli, 
co je požadováno, a zacházeli s osobními 
údaji s náležitou úrovní pečlivosti. Mimo jiné:

•  Osobní údaje shromažďujte pouze 
zákonnými a poctivými způsoby, 
a pokud je to vhodné, s vědomím 
datového subjektu. 

•  Používejte je jen pro oprávněné 
obchodní účely a pro schválené účely 
použití.

•  Neshromažďujte více osobních údajů, 
než je nutné k provádění prací.

•  Sdílejte je pouze s osobami – uvnitř 
nebo vně firmy Fortive – které jsou 
oprávněné je znát, a pouze v souladu 
se zákonem. Poskytnete-li osobní 
údaje třetí straně najaté k tomu, aby 
podporovala naši práci, proveďte 
dodatečná opatření.

•  Používejte vhodné bezpečnostní 
prostředky na ochranu osobních 
údajů proti nebezpečí ztráty nebo 
neoprávněného použití, změny, zničení 
nebo zveřejnění.

 Okamžitě hlaste podezření na prolomení 
ochrany osobních údajů. Jestliže si myslíte, 
že byly osobní údaje neoprávněně použity, 
zpřístupněny nebo zveřejněny, nahlaste svou 
obavu neprodleně svému vedoucímu nebo 
nadřízenému, popř. do systému Hovořte  
o tom nahlas!
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Další informace
Upozornění na ochranu 
osobních údajů

Co máte dělat?  
Pracujete v account managementu  
a kontrolujete mnoho transakcí  
s použitím faktur a kreditních karet. 
Když zpracujete papíry, uložíte pečlivě 
všechny osobní údaje na jednu 
hromadu na svém stole s titulním 
listem nadepsaným „ke skartaci“. 

Potom jednou týdně odnesete 
hromadu do zabezpečené 
skartovačky a zajistíte správnou 
likvidaci. Plníte své povinnosti 
ochrany osobních údajů? 

Pravděpodobně ne. Pokud nejste 
v soukromé kanceláři, kterou 
zamknete pokaždé, když odejdete 
ze svého pracoviště, mohou být tyto 
informace přístupné jiným osobám… 
a náchylné ke zneužití. 

Abyste splnili svou povinnost, musíte 
uzamknout informace na bezpečném 
místě v rámci svého pracoviště  
nebo je okamžitě zlikvidovat  
v zabezpečené skartovačce. 

Utajení a ochrana osobních údajů
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Počítačová bezpečnost 

Náš závazek. Technologické aplikace  
a konektivita jsou mnohem výkonnější než 
kdy dříve. A související rizika nikdy nebyla 
větší. Chápeme svou kritickou povinnost 
udržovat naše údaje, sítě a systémy 
zabezpečené. 

Každodenní činnosti. Jsme proaktivní. 
Používáme technologie k inovacím  
a zvyšování efektivity naší práce, 
aplikujeme vedení s FBS, využíváme naši 
sadu nástrojů k zajištění vhodných ochran 
na správných místech a zůstáváme ostražití 
vůči situacím, které by mohly vystavit firmu 
Fortive počítačovým útokům. 

40OBSAH HOVOŘTE  
O TOM NAHLAS! HLEDÁNÍ

NAŠE FIRMA

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Počítačová bezpečnost

Pochopení rizik pro dobrou pověst. Kliknutí 
na podezřelý odkaz, zanechání hesla na 
lepicím lístku, neprovedení aktualizace 
antivirového softwaru – to jsou jen některé 
příklady z mnoha způsobů, jakými mohou 
být vedeny počítačové útoky a průlomy do 
systémů. Nejlepším způsobem, jak zachovat 
naše systémy v bezpečí, je dodržovat naše 
zásady, používat zdravý rozum a aplikovat 
osvědčené postupy počítačové bezpečnosti:

•  Vytvářejte silná hesla a nikomu jinému je 
nesdělujte, ani když budete dotázáni.

•  Dbejte na fyzické zabezpečení informací 
a hardwaru, které máte k dispozici.

•  Do našich sítí přistupujte jen s použitím 
autorizovaných aplikací a zařízení. 

•  Udržujte své systémy, prohlížeč 
a antivirový software aktuální – 
aktualizujte je vždy, když vás k tomu 
vyzve tým zabezpečení informací firmy 
Fortive.

• Dávejte pozor na:

 »  to, na co kliknete – buďte ostražití 
vůči phishingovým podvodům,

 »  to, co sdílíte – důvěrné informace 
podle potřeby vhodně šifrujte,

 »  to, co stahujete – vyhýbejte se 
podezřelým souborům, softwaru nebo 
e-mailům, které mohou obsahovat 
škodlivý kód.

Povědomí počítačové bezpečnosti. Budete-
li mít jakékoli dotazy k tomu, jak udržet své 
zařízení v bezpečí, nebo narazíte na jakoukoli 
podezřelou aktivitu, sdělte své zjištění 
neprodleně týmu zabezpečení informací firmy 
Fortive e-mailem na adresu FIST@fortive.com. 

Další informace
Zásady přijatelného používání 
firmy Fortive

Zásady a plán odezvy firmy 
Fortive pro případ incidentu

Co máte dělat?  
Obdržíte e-mail se sdělením, že na 
vašem pracovním účtu proběhla 
neobvyklá přihlašovací aktivita.  
Z e-mailu není jasné, jestli je z vašeho 
oddělení IT, ale je zde odkaz, na který 
můžete kliknout, abyste zjistili další 
podrobnosti. Jaký je váš další postup? 

Neklikejte na odkaz. Mohlo by se 
jednat o phishingový podvod určený 
k získání citlivých informací o vás 
nebo k získání přístupu do systémů 
vaší firmy. Přepošlete podezřelý 
e-mail jako přílohu týmu zabezpečení 
informací firmy Fortive na adresu 
FIST@fortive.com. Ten vám pak sdělí, 
co máte dělat. I když e-mail vypadá 
pravý, je vždy vhodné ho před 
kliknutím na odkaz zkontrolovat. 
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Náš závazek. Jsme lidé se zájmy, aktivitami 
a vztahy mimo práci, ale nedovolujeme, 
aby ovlivňovaly pracovní rozhodnutí, která 
přijímáme jako zaměstnanci firmy Fortive.

Každodenní činnosti. Jsme transparentní 
ohledně situací, které mohou uvést naše 
zájmy nebo zájmy blízkého přítele nebo 
člena rodiny do potenciálního střetu se 
zájmy firmy Fortive, a dbáme na to, aby 
naše činnosti z pověření firmy Fortive byly 
nezpochybnitelné.

Střet zájmů
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OBSAH LINKA PODPORY POSLEDNÍ ZOBRAZENÁ STRÁNKA 43

Střet zájmů

Buďte proaktivní. Nejlepší způsob, jak 
zabránit střetu zájmů, je znát druhy situací, 
které mohou nastat, a předcházet jim. Není 
možné uvést každý potenciální střet, ale 
některé z běžnějších jsou: 

•  mít finanční zájem ve společnosti, 
která kupuje od firmy Fortive nebo  
jí prodává, 

•  přijetí druhého zaměstnání a práce 
pro konkurenta nebo společnost, 
která vede obchody nebo chce vést 
obchody s firmou Fortive nebo jejími 
zákazníky,

•  zastávání pozice ve firmě Fortive, 
která umožňuje najímat, podporovat, 
kontrolovat nebo ovlivňovat karierní 
rozhodnutí o rodinných příslušnících, 

•  využití své pozice ve firmě Fortive 
k získání osobního prospěchu 
nedostupného všem zaměstnancům, 
např. speciální slevy nebo půjčky,

•  využití majetku, prostředků nebo 
informací firmy Fortive na podporu 
osobního zájmu nebo převzetí 
příležitosti, která náleží firmě Fortive, 
pro sebe,

•  převzetí role v jiné společnosti jako 
ředitel, vedoucí pracovník nebo 
poradce, která je v kolizi s povinnostmi 
vůči firmě Fortive,

•  navázání romantického vztahu  
s někým, kdo vás kontroluje, nebo 
jiné ovlivnění jeho hodnocení vaší 
výkonnosti a/nebo odměňování.

Zveřejnění. Pokud si myslíte, že byste mohli 
být ve střetu zájmů nebo to tak může vypadat, 
buďte otevření, transparentní a proaktivní 
a okamžitě prodiskutujte situaci se svým 
nadřízeným. Většině střetů je možné předejít 
nebo je zmírnit, pokud jsou včas zveřejněny. 
Nezveřejnění skutečného nebo potenciálního 
střetu zájmů však může vést ke ztrátě důvěry 
a celou situaci zhoršit.

Co je „střet zájmů“? 

Střet zájmů může nastat, když vaše 
osobní zájmy (nebo zájmy člena rodiny) 
překážejí – nebo to dokonce i jen 
vypadá, že překážejí – zájmům firmy 
Fortive.
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Střet zájmů

Zeptejte se sami sebe:

Ano. Tato příležitost vytváří potenciální 
střet zájmů. I když nemáte žádnou kontrolu 
nad tím, jestli s tímto dodavatelem vedeme 
obchody, uvádí vás práce pro firmu Fortive 
a současně pro dodavatele firmy Fortive do 
situace rozdělené loajality. Práce „bokem“ 
může mít vliv na náš obchodní vztah s tímto 
dodavatelem a může vést k tomu, že bude 
zpochybněna vaše způsobilost přijímat 
objektivní obchodní rozhodnutí v zájmu 
firmy Fortive. Vždy mějte na paměti, že pocit 
střetu může nahlodat důvěru a může být 
pro naši dobrou pověst stejně zhoubný jako 
střet skutečný. Může se stát, že se společně 
se svým vedoucím dokážete dohodnout na 
směrnicích, které vám umožní tuto práci 
navíc přijmout, ale pouze, když se nejdřív 
zeptáte. 

Co máte dělat?
Jeden z vašich dodavatelů se vás 
zeptá, jestli byste měli zájem si 
přivydělat menší prací „bokem“. 
Peníze by se vám hodily a práci 
byste mohli vykonat po své pracovní 
době, takže by nenarušila vaše 
působení ve firmě Fortive. Měli 
byste předtím, než práci přijmete, 
požádat o pokyny?

Může tato situace narušit mé povinnosti ve firmě Fortive nebo to 
tak může vypadat?

Mohlo by to někomu připadat jako střet zájmů?

Může to vypadat, že to ovlivní rozhodnutí, která přijímám  
z pověření firmy Fortive?

Pokud na kteroukoli z těchto otázek odpovíte „ano“ nebo „nevím jistě“, může se jednat  
o střet zájmů, a než budete pokračovat, musíte si vyžádat pokyny od svého vedoucího 
nebo nadřízeného, popř. použít systém Hovořte o tom nahlas!
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Finanční a obchodní záznamy 

Náš závazek. Uvědomujeme si, že přesné a úplné záznamy nejen podporují dobrá obchodní 
rozhodnutí, ale také nám pomáhají udržet si důvěru investorů, státních regulátorů a jiných 
podílníků. 

Každodenní činnosti. Při důsledném plnění našich cílů a dosahování výsledků jsme si vědomi 
odpovědnosti, kterou všichni neseme za správnou dokumentaci informací a za vytvoření 
jasného a kompletního obrazu každé transakce. 

Vedení poctivých a přesných záznamů. 
Integrita našich záznamů není jednoduše 
jen věcí našeho finančního týmu; je to věc 
každého zaměstnance. Dodržujte naše zásady, 
procesy a vnitřní kontroly a podle potřeby 
požadujte veškerá schválení a podpůrné 
dokumentace.

Jestliže se podílíte na přípravě finančních 
nebo obchodních záznamů pro Fortive, 
dodržujte všechny platné zákonné a regulační 
požadavky a poskytujte pravdivé, poctivé, 
přesné a včasné informace. 

Nepřekračujte rámec svých oprávnění. 
Existují specifické procesy, které definují 
podpisová a platební oprávnění a předepisují 
kontroly nezbytné pro efektivní průběh 
našich obchodů. Pokud si nejste jistí, jestli 
máte oprávnění podepsat dokument nebo 
provést nějaké opatření jménem firmy Fortive, 
vyžádejte si nejprve schválení.
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Finanční a obchodní záznamy

Pečlivá správa záznamů. Naše zásady správy 
záznamů popisují, jak ukládat, spravovat, 
uchovávat a likvidovat informace. Pro 
komunikaci a vykonávání svých povinností 
používejte jen platformy a systémy 
podporované firmou. Neničte dokumenty, 
které musí být podle zákona archivovány. 
Budete-li požádáni, abyste změnili 
dokumenty, prodiskutujte tento požadavek 
se svým nadřízeným nebo jiným vedoucím 
pracovníkem a ujistěte se, že je požadavek 
určený jen k opravení stávající chyby. 

Buďte ostražití. Hlaste do systému Hovořte 
o tom nahlas!, pokud zjistíte nebo pojmete 
podezření na:

• opomenutí,

•  nesprávné, nepřesné, neúplné nebo 
zavádějící položky,

•  nezaznamenané („černé“ nebo 
„padělané“) fondy nebo aktiva,

•  prodeje nebo výdaje přesunuté mezi 
časovými obdobími za účelem vylepšení 
nebo zfalšování výsledků,

• změny dokumentů. 

Spolupráce s auditory a vyšetřovateli. Nikdy 
netlačte na interní nebo externí účetní, 
auditory nebo vyšetřovatele, kteří jsou 
oprávněni revidovat knihy a záznamy firmy 
Fortive, nemanipulujte s nimi a neposkytujte 
jim zavádějící informace.

Naše „záznamy“ obsahují: 

• zprávy o cestách nebo výdajích,
• pracovní karty,
• bezpečnostní zprávy,
• záznamy o výrobě nebo kvalitě,
• finanční výkazy,
• zprávy o prodejích,
• výplatní dokumenty,
• smlouvy nebo kupní objednávky,
• přijaté dary,
• přepravní dokumenty.

Co máte dělat?  
Váš vedoucí vám nařídí, abyste 
změnili údaje na faktuře, ale 
neposkytne vám žádnou dokumentaci 
potřebnou ke zdůvodnění takové 
změny. Co byste měli udělat? 

Jste povinni být poctiví a přesní  
a zaznamenat položky způsobem, 
který plně a přesně reflektuje 
transakci. Není-li vám to nepříjemné, 
požádejte svého vedoucího  
o podpůrnou dokumentaci  
a zdůvodnění potřebné k provedení 
změny. Můžete také podat oznámení 
personálnímu, právnímu, compliance 
nebo finančnímu týmu své provozní 
společnosti nebo firmy Fortive, popř. 
do systému Hovořte o tom nahlas! 
Toto je třeba správně pochopit. 
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Insider trading 

Náš závazek. Jako zaměstnanci firmy Fortive můžeme znát materiály a neveřejné informace 
(„neveřejné informace“) o naší firmě nebo jiných společnostech, s nimiž spolupracujeme, ale 
nikdy tyto informace nevyužíváme ani nesdílíme za účelem získání nepoctivé výhody. 

Každodenní činnosti. Neobchodujeme (nekupujeme ani neprodáváme cenné papíry) –  
a neposkytujeme tipy k obchodování druhým – na základě neveřejných (inside) informací.

Vědět, co chránit. Neveřejné informace jsou 
jakékoli informace o firmě Fortive nebo našich 
zákaznících nebo obchodních partnerech, 
které nejsou veřejně dostupné, ale jsou-li 
známy, mohou ovlivnit investora při nákupu 
nebo prodeji cenných papírů. Využití tohoto 
druhu informací k obchodování se nazývá 
„insider trading“ a je nezákonné. Dbejte na 
to, abyste znali druh informací považovaných 
za neveřejné (inside) informace, a chraňte je 
stejným způsobem, jako byste chránili jakékoli 
jiné důvěrné informace.

Neobchodujte, neposkytujte tipy. Pokud 
máte neveřejné informace o firmě (naší nebo 
jakékoli jiné):

•  Nekupujte ani neprodávejte cenné 
papíry na základě těchto informací.

•  Neposkytujte tipy jiným osobám  
k nakupování nebo prodeji cenných 
papírů na základě těchto informací.

•  Nesdělujte informace 
spolupracovníkům, pokud to nevyžadují 
legitimní obchodní potřeby.

•  Nesdělujte informace rodinným 
příslušníkům, přátelům nebo jiným 
osobám mimo firmu Fortive.

•  Vždy, když si nebudete jistí, zeptejte 
se před realizací obchodu s cennými 
papíry, jestli informace není považována 
za neveřejnou informaci.

Mimořádná opatření. Někteří lidé ve firmě 
Fortive a určité typy transakcí s cennými 
papíry jsou předmětem blackout období 
a dodatečných obchodních restrikcí – než 
začnete obchodovat, seznamte se s pravidly.

Neveřejnými informacemi 
mohou být například tyto 
vnitřní informace:

• finanční zisky nebo ztráty,
• finanční prognózy,
• nabídky nových výrobků,
• strategické obchodní plány,
•  potenciální fúze, prodeje nebo 

akvizice,
• změny v exekutivním vedení,
•  významný právní spor nebo probíhající 

soudní řízení,
•  státní vyšetřování a zjišťování.
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Další informace
Zásady pro insider trading

Co máte dělat?  
Zúčastnili jste se schůzky s vedoucím 
týmem a někdo se zmínil o možné 
nové akvizici. Řekli jste o tom 
při obědě svému partnerovi, ale 
upozornili jste ho, že nesmí tuto 
informaci nikomu jinému sdělit. 
Udělali jste něco špatně? 

Ano. Neveřejné informace musíte 
uchovat v tajnosti, i před svou 
rodinou a přáteli. Pokud váš partner 
uskuteční na základě této informace 
obchod – nebo sdělí informaci 
někomu dalšímu a ten pak uskuteční 
obchod – porušíte vy i váš partner 
pravděpodobně naše zásady  
a zákony o insider tradingu.

Insider trading
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Externí komunikace – média a sociální média 

Náš závazek. Víme, že každá ústní, písemná nebo elektronická komunikace o firmě Fortive má 
dopad na naši reputaci a naši značku, a proto dbáme na to, aby informace, které sdělujeme, byly 
jasné, přesné a konzistentní. 

Každodenní činnosti. V případě dotazů a žádostí o komentáře nebo informace zvenčí 
odkazujeme na mluvčí podniku, kteří jsou pověřeni, aby se vyjadřovali jménem firmy Fortive. 

Vědět, koho kontaktovat. Spoléhejte se na odborníky – pokud nejste oficiálním mluvčím 
podniku, nehovořte za firmu Fortive. Předejte dotazy vhodné kontaktní osobě.

Předávání dotazů: Komu:

Z médií Tým vztahů  
s investory firmy Fortive

Od investorů, analytiků 
nebo podílníků

Tým vztahů  
s investory firmy Fortive

Od státní správy (ohledně 
jiných než běžných záležitostí)

General Counsel nebo Chief 
Compliance Officer firmy Fortive

O přípravě proslovů 
nebo účasti na akcích Komunikační tým firmy Fortive
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Další informace
Zásady týkající se 
zveřejňování informací

Zásady pro sociální média

Co máte dělat?  
Čtete online článek a zjistíte, že 
obsahuje nepřesné informace o firmě 
Fortive. Myslíte si, že byste měli  
v sekci komentářů odpovědět a uvést 
nesprávné informace na pravou míru – 
je to v pořádku? 

Ne. I když jsou vaše úmysly dobré, 
jménem firmy Fortive se smí 
vyjadřovat pouze autorizované 
osoby. Upozorněte na článek svého 
vedoucího, popř. tým vztahů  
s investory nebo komunikační tým, 
aby mohly vhodným způsobem 
zareagovat autorizované osoby. 

Zodpovědné používání sociálních médií.  
V jakékoli online komunikaci (uživatelská fóra, 
blogy, diskusní místnosti, vývěsky bulletinů  
a jiná sociální média) užívejte zdravý rozum  
a dodržujte naše zásady. Pamatujte si:

•   Chraňte důvěrné informace o firmě 
Fortive a důvěrné informace svěřené 
nám jinými osobami.

•   Nikdy nezveřejňujte nic, co by bylo 
diskriminační nebo co by představovalo 
hrozbu, zastrašování, nezákonné 
obtěžování nebo šikanování.

•   Pokud komentujete online jakýkoli 
aspekt našeho podnikání, dejte jasně 
najevo, že vaše názory jsou jen vaše 
vlastní a nereprezentují stanoviska  
firmy Fortive.

Externí komunikace – média a sociální média
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Interakce se státní správou 

Náš závazek. Uvědomujeme si, že vedení obchodů se státními úřady je komplexní a silně 
regulované. 

Každodenní činnosti. Chápeme svou povinnost znát a dodržovat požadavky, které platí pro 
obchodování a uzavírání smluv se státní správou, a chováme se podle nejpřísnějších standardů.

Být dobrým partnerem. Státní správy na 
celém světě jsou významnými zákazníky 
– klíčem k obchodování s nimi jsou 
transparentnost, odpovědnost a otevřenost. 
Požadavky na nákupy a uzavírání smluv se 
mohou v jednotlivých zemích a odvětvích lišit. 
Během spolupráce dodržujte všechna platná 
pravidla a dbejte na to, aby je dodržovali také 
dodavatelé a třetí strany pracující z vašeho 
pověření. V každé smlouvě se státní správou: 

•  Prosazujte integritu obchodů na  
základě poctivé a etické soutěže 
v průběhu celého výběrového řízení  
a procesů vyjednávání – nepokoušejte 
se nepatřičným způsobem získávat 
informace nebo ovlivňovat výsledky.

•  Chraňte všechny důvěrné nebo citlivé 
informace státních orgánů, které nám 
budou svěřeny.

•  Dbejte na to, aby veškeré zkoušky, 
kontroly nebo programy kvality byly 
podle potřeby správně realizovány  
a zdokumentovány.

•  Dbejte na to, aby všechny informace, 
zprávy, údaje a jiné výkazy, které 
předložíte z pověření firmy Fortive, byly 
přesné a pravdivé.

•  Buďte ostražití vůči podvodům, plýtvání  
a zneužití – a hlaste to případně do 
systému Hovořte o tom nahlas!
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Konkurujte správným způsobem. Prakticky 
každá země má zákony, které zakazují 
úplatkářství a korupci, a zákony některých 
zemí mají globální dosah. Porušení může vést 
k soudním procesům, podstatným pokutám 
(pro firmu Fortive i pro vás) nebo dokonce 
k uvěznění. Nenabízejte ani nepřijímejte 
nic cenného, ať přímo nebo nepřímo 
(prostřednictvím třetí strany), za účelem 
získání nepatřičné výhody pro sebe nebo pro 
firmu Fortive. Zakazujeme platby za účelem 
usnadnění vydání úředního povolení, licence 
nebo úkonu. Další informace najdete v oddíle 
Protiúplatkářské a protikorupční zásady.

Další informace
Protikorupční zásady 
korporace Fortive

Co máte dělat?  
Práce na státní zakázce vyžaduje, 
abyste více než jednou provedli 
bezpečnostní kontrolu, ale nástroj, 
který testujete, nikdy neselhal 
a požadavek na opakované kontroly 
vypadá zbytečný. Je v pořádku 
přeskočit jednu z kontrol a ušetřit tak 
čas a peníze? 

Ne. Nikdy si nemyslete, že je 
jakýkoli požadavek zbytečný. Vždy 
dodržujte podmínky výběrového 
řízení nebo smlouvy, a pokud nemáte 
zdokumentované schválení od 
našeho státního zákazníka ke změně 
postupu, nevynechávejte žádné 
požadované kontroly.

Interakce se státní správou
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Lobbistické aktivity 

Náš závazek. Jako firma se někdy angažujeme u zvolených činovníků v otázkách veřejné politiky –  
vždy tak činíme v plné shodě s našimi základními hodnotami a naším kodexem a podle potřeby 
zveřejňujeme všechny související aktivity a výdaje.

Každodenní činnosti. Chápeme, že existují velice specifická pravidla týkající se lobbistických 
aktivit, a jako zaměstnanci se na tomto typu aktivit nepodílíme bez písemného schválení 
příslušného pracovníka podniku.

Znát své povinnosti. Spolupráce s politiky 
při hledání regulačních nebo legislativních 
opatření může být považována za lobbing, 
který musí splňovat určité požadavky. Budete-
li požádáni, abyste se zapojili do tohoto typu 
aktivit pro firmu Fortive, vyžádejte si nejprve 
písemné schválení od představenstva firmy 
Fortive, ale také od týmu vztahů s investory 
a komunikačního týmu. Budete-li požádáni, 
abyste to udělali z pověření provozní 
společnosti, vyžádejte si nejprve písemné 
schválení od představenstva a komunikačního 
týmu provozní společnosti a od právního týmu 
firmy Fortive. 

Pokud k tomu nejste výslovně oprávněni, 
nezapojujte se do žádných lobbistických 
aktivit jménem firmy Fortive. 

Co je „lobbing“?

Komunikace se státním úřadem za účelem 
ovlivňování zákonů, předpisů, politik nebo 
pravidel – nebo provádění výzkumu nebo 
jiných činností za účelem podpory nebo 
přípravy komunikace se státním úřadem.
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Návštěvy, kontroly a audity na pracovišti 

Náš závazek. Jsme povinni reagovat na všechny rozumné požadavky státních nebo regulačních 
orgánů.

Každodenní činnosti. Jsme otevření a transparentní v našich interakcích a obchodních 
jednáních.

Předávání požadavků správným kontaktním 
osobám. Pokud obdržíte dotaz ze státního 
úřadu nebo orgánu, požádejte obratem o 
pomoc právní nebo compliance tým své 
provozní společnosti nebo firmy Fortive. 

Plná spolupráce. Budete-li dotazováni v rámci 
vyšetřování nebo auditu, máte povinnost 
spolupracovat a poskytovat pravdivé 
informace. Dbejte na to, abyste si každý 
takový externí požadavek předem vyjasnili  
s právním nebo compliance týmem,  
a dodržujte tyto pokyny: 

•  Vždy poskytujte pravdivé, přesné  
a úplné informace.

•  Nikdy nepřekážejte ani nebraňte auditu 
nebo vyšetřování a nevhodně ho 
neovlivňujte.

•  Nikdy nelžete a nevyslovujte nepravdivá 
nebo zavádějící tvrzení – ústně nebo 
písemně.

•  Nikdy se nepokoušejte přemluvit někoho 
jiného, aby poskytl nepravdivé nebo 
zavádějící informace.

Další informace
Manuál a standard pro postupy při 
neohlášených státních vyšetřováních 
a zásazích

Co máte dělat?  
Právě jste se dozvěděli, že vaše 
zařízení navštíví státní úředník v rámci 
vyšetřování, a váš spolupracovník 
navrhuje, abyste prohlédli a vymazali 
všechny staré soubory. Je to dobrý 
nápad? 

Ne. Pokud „staré soubory“ mohou 
jakýmkoli způsobem souviset 
s nadcházejícím vyšetřováním, 
nesmíte je zničit – a dokonce, 
i když to vypadá, že soubory 
s vyšetřováním nesouvisejí, 
promluvte si před jejich zničením  
s právním nebo compliance týmem 
vaší provozní společnosti nebo firmy 
Fortive, abyste předešli i jen náznaku 
toho, že byly tyto soubory zničeny 
v očekávání vyšetřování. Musíte 
také zajistit, aby se právní nebo 
compliance tým dozvěděl o návrhu 
vašeho kolegy a mohl zasáhnout 
dříve, než bude tato špatná rada 
sdělena ostatním. 
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Náš závazek. Jako společnost vybízíme 
zaměstnance k tomu, aby ve svých komunitách 
hráli aktivní úlohu, a respektujeme jejich 
podporu politických a charitativních akcí.

Každodenní činnosti. Jako zaměstnanci 
chápeme naši podporu politických  
a charitativních akcí jako osobní – stejně 
jako naše dary a dobrovolné činnosti. Své 
politické aktivity neprovádíme na pracovišti, 
ani je nenecháme zasahovat do naší práce.

Politické a dobročinné 
aktivity
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Politické a dobročinné aktivity

Odpovědné poskytování podpory. Ve firmy 
Fortive usilujeme o to, abychom zlepšili svět, 
a často začínáme na svém vlastním dvorku, 
např. na našem Dnu péče. V případě jiných 
než podnikem organizovaných akcí, pokud jste 
dobrovolníkem nebo přispíváte na konkrétní 
účely nebo konkrétním kandidátům, dělejte to 
vždy ve svém volném čase a s použitím svých 
vlastních prostředků – ne firmy Fortive. Dbejte 
na to, aby vaše aktivity byly v souladu se 
zákony, a nepřesvědčujte své spolupracovníky, 
aby se zapojili do vašich osobních politických 
nebo dobročinných aktivit. 

Hovořte a přispívejte svým vlastním jménem. 
Jako podnik nepodporujeme žádné konkrétní 
politické kandidáty nebo účely ani na ně 
nepřispíváme, a proto nikdy neposkytujte 
dary jménem firmy Fortive nebo své provozní 
společnosti a nečekejte, že vám budou 
jakékoli osobní dary refundovány. Rovněž 
si pamatujte, že pokud projevíte podporu 
určitému politickému směru nebo kandidátovi, 
nesmíte hovořit nebo konat jménem firmy 
Fortive – dávejte jasně najevo, že se jedná  
o vaše soukromé názory.

To vám nebrání diskutovat o svých pracovních 
podmínkách nebo se angažovat v jiných 
aktivitách chráněných zákonem.

Co máte dělat?  
Váš vedoucí je velice upřímný 
ohledně své podpory místního 
politického kandidáta. Informuje svůj 
tým o akci na podporu financování 
konané tento víkend a pozve celý tým 
k účasti. Nechcete přijít, ale bojíte 
se, že to pro vás bude mít nepříznivé 
důsledky. Co byste měli udělat? 

Nemáte žádnou povinnost navštívit 
tuto akci nebo podporovat kandidáta 
voleného vaším vedoucím. Váš 
vedoucí by neměl uvést svůj tým do 
situace, jako je tato, a jeho pozvání  
je nevhodné. Dejte najevo, že vám 
toto pozvání není příjemné. Bude-li 
na vás vyvíjen tlak ohledně účasti, 
využijte systém Hovořte o tom 
nahlas! a nahlaste svůj problém.

Pomáhejte nám pomáhat 
ostatním. 

Dávat najevo, že pečujeme o potřebné, 
je součástí naší kultury. Jestliže chcete 
pomáhat ve své obci, nabízí Fortive i vaše 
provozní společnost řadu možností, jak se 
zapojit do obecních a dobročinných akcí 
ve svém bydlišti.
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Ochrana životního prostředí a udržitelnost 

Náš závazek. Chápeme dopad, který může mít naše podnikání na naše životní prostředí. Rovněž 
jsme si vědomi svého závazku ho chránit s využitím čistého a efektivního provozu a podpory 
udržitelných obchodních postupů.

Každodenní činnosti. Využíváme sílu, kterou máme jako jednotlivci – svými každodenními 
činnostmi snižujeme dopady působení firmy Fortive na planetu a inspirujeme ostatní v našem 
týmu, aby dělali totéž.

Přispějte svým dílem. Dbejte na to, abyste 
znali správné způsoby, jak používat, 
kontrolovat, přepravovat, skladovat  
a likvidovat regulované materiály.  
A pamatujte si: I s neregulovanými materiály 
je třeba zacházet odpovědným, udržitelným 
způsobem. Pokud pracujete s našimi 
obchodními partnery, dejte jim jasně najevo, 
že očekáváme, že budou sdílet náš závazek 
ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Péče o zdroje a šetření. Realizujte náš závazek 
průběžně vylepšovat naši každodenní práci. 
Pomozte nám snížit množství odpadu, které 
firmy Fortive vytváří, na základě recyklace 
nebo opakovaného využívání zdrojů, včetně 
skleněných láhví, plechovek, papíru a plastů. 
Uvědomte si, jak používáte zdroje, jako je 
voda nebo elektřina, a šetřete jimi, jak jen 
můžete. Pokud vaše práce zahrnuje pořizování 
materiálů nebo nákup výrobků, berte 
v rozhodovacím procesu ohled na udržitelnost 
a naši uhlíkovou stopu.
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Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Hlídejte a hlaste ohrožení. Ve své každodenní 
práci buďte trvale ostražití. Dbejte na to, aby 
vaše vlastní činnosti neškodily životnímu 
prostředí, a pokud zjistíte jakékoli možné 
ohrožení, neignorujte jej. Ať se to týká 
působení firmy Fortive nebo některého 
z našich obchodních partnerů, hlaste to 
okamžitě do systému Hovořte o tom nahlas!, 
abychom mohli situaci napravit. 

Přispět svým dílem 

Jako rostoucí globální společnost máme 
závazek společenské odpovědnosti firmy 
(CSR). Naše zpráva o CSR, publikovaná 
ročně, podrobně popisuje naše úsilí  
o zlepšení světa.

Co máte dělat?  
Všimli jste si, že někteří 
spolupracovníci zacházejí 
s chemickými látkami způsobem, 
o kterém si myslíte, že může být 
potenciálně nebezpečný. Co byste 
měli udělat? 

Zajistěte, aby se o tom dozvěděl 
příslušný pracovník BOZP a mohl 
podniknout případná nezbytná 
nápravná opatření. Upozorněte 
spolupracovníky na své obavy  
a připomeňte jim postupy, které by 
měli dodržovat při správné likvidaci 
chemických látek. Když vyjádříte své 
obavy, působíte nejen jako dobrý 
vzor – ale pomáháte také zlepšit  
náš svět. 

Další informace
Zásady ochrany životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti práce ve firmě 
Fortive
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Lidská práva 

Náš závazek. Jsme povinni prosazovat v našem světě lidská práva a důstojnost a v každém 
aspektu svého podnikání chápeme a řídíme dopady na lidská práva.

Každodenní činnosti. Bereme v úvahu vliv našich operací na lidi a obce a snažíme se je chránit 
podporou zákonů, které chrání dělníky, zakazují dětskou práci a zaručují spravedlivé podmínky 
zaměstnávání.

Podpora lidských práv. Podporujeme lidská 
práva prosazováním spravedlivých podmínek, 
platů a pracovních hodin v zaměstnání  
a zákazem porušování lidských práv ve formě 
dětské práce, nucené práce a nezákonného 
obchodu s lidmi.

Spolupráce s podobně smýšlejícími partnery. 
Nespolupracujeme s žádným dodavatelem 
nebo obchodním partnerem, který řádně 
neprosazuje lidská práva. Jestliže se podílíte 
na hodnocení nebo výběru našich obchodních 
partnerů, musíte zkoumat jejich pověst  
z hlediska zákonného a etického působení. 

Ptejte se sami sebe – má tento partner následující historii:

Porušení lidských práv?

Zanedbávání bezpečnosti zaměstnanců?

Porušení zákonů o zaměstnávání?

Vykořisťování dětí nebo využívání nucené, nezákonné nebo dětské práce?

Pokud na kteroukoli z těchto otázek odpovíte „ano“ nebo „nevím jistě“, je možné, že tento 
partner nesdílí náš závazek dodržování lidských práv. Zvažte jiného partnera nebo, budete-li 
mít otázky, si vyžádejte pomoc od svého vedoucího nebo nadřízeného, popř. použijte systém 
Hovořte o tom nahlas!
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Lidská práva

Sledování práce našich partnerů. Jestliže 
jste odpovědní za řízení vztahů s našimi 
obchodními partnery, sledujte aktivně 
jejich působení, zůstávejte ostražití vůči 
jakémukoli porušení našich základních hodnot 
nebo našeho kodexu a okamžitě hlaste do 
systému Hovořte o tom nahlas!, pokud zjistíte 
nesprávné chování.

Další informace
Zásady firmy Fortive pro boj  
s nezákonným obchodem s lidmi

Transparentnost firmy Fortive ve 
struktuře dodavatelských řetězců

Co máte dělat?  
V novinách jste si přečetli článek  
o dodavateli, kterého v současné  
době využíváme a který byl před 
několika lety obžalován kvůli 
nebezpečným pracovním podmínkám. 
Měli byste na tomto základě 
podniknout nějaké kroky? 

Ano. Okamžitě to nahlaste do 
systému Hovořte o tom nahlas! 
Materiály nebo zboží vyrobené 
dodavatelem, který se někdy 
dopustil porušení lidských práv, 
nenakupujeme. Sdělte tuto 
informaci svému vedoucímu nebo 
nadřízenému, abychom mohli vyšetřit 
situaci, zjistit současné postupy 
daného partnera a v případě potřeby 
přijmout patřičná opatření.

60OBSAH HOVOŘTE  
O TOM NAHLAS! HLEDÁNÍ

NAŠE OBCE

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Náš sdílený závazek 

Své obchody vedeme poctivě. Platilo to v době založení firmy Fortive a platí to i dnes. Když 
uděláme správnou věc na základě dodržení našeho kodexu a základních hodnot, získáváme 
důvěru a respekt u sebe navzájem, od našich zákazníků, obchodních partnerů a našich 
podílníků. Vaše poctivost, náš úspěch – náš vítězný vzorec a sdílený závazek.

Mějte vždy na paměti, že když čelíte obtížné situaci, nejste na to sami. Obraťte se na svého 
vedoucího nebo nadřízeného, popř. do systému Hovořte o tom nahlas! a vyžádejte si odpovědi  
a podporu. 

Každodenní prožívání našeho kodexu je nepostradatelnou součástí našeho sdíleného záměru 
nezbytné technologie pro lidi, kteří urychlují pokrok. Děkujeme vám za dodržování našeho 
kodexu a za vše, co děláte pro vybudování pověsti firmy Fortive jako podniku, který pomáhá 
vytvořit silnější, bezpečnější a lepší svět. 

Pro vás. Pro nás. Pro růst.
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