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3Zásady chování společnosti Fortive

Zpráva od našeho prezidenta  
a generálního ředitele
Vážení zaměstnanci Fortive,

se zahájením společnosti Fortive máme neuvěřitelnou příležitost vytvořit 
nový, jedinečný podnik založený na silných základech. Klíčovým principem 
našeho minulého úspěchu byl neochvějný závazek k bezúhonnosti a etickému 
obchodnímu jednání. Jsem oddaní dělání správné věci. Spolu s našimi 
talentovanými zaměstnanci, naším ohromným produktovým portfoliem a naší 
oddaností obchodnímu systému Fortive je dodržování nejvyšších etických norem 
podstatné pro naši budoucnost. 

Každá z hodnot společnosti Fortive hovoří o tom, jak děláme svou práci s 
bezúhonností. „Budujeme mimořádné týmy pro mimořádné výsledky“ zahrnuje 
ponětí o snaze pro mimořádnou výkonnost v respektujícím prostředí bez 
obviňování. „Úspěch zákazníků inspiruje naši inovaci“ potvrzuje, že kvalita bude 
vždy v popředí našich rozhodnutí. Všech 24 000 z nás se přihlašuje k „Kaizen 
je náš způsob života“, což nás zavazuje k duchu trvalého zlepšování. A nakonec 
„Bojujeme za akcionáře“ podtrhuje, že naše zainteresované osoby – akcionáři, 
zákazníci a kolegové – chtějí být spojeni se společností dodržující nejvyšší 
standardy bezúhonnosti.

Základní princip zůstává jednoduchý: Chovat se čestně a spravedlivě ve všech 
jednáních jménem společnosti Fortive. Tento princip však není vždy jednoduché 
prosazovat ve složitém mezinárodním obchodním a právním prostředí, v němž 
působíme. Následující Zásady chování společnosti Fortive poskytují vedení pro 
naše pracovní a osobní chování, ale nemohou předvídat všechny scénáře. Existuje 
mnoho lidí a zdrojů, které jsou vám dostupné ve společnosti Fortive i vaší provozní 
společnosti; váš manažer, právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů, 
oddělení lidských zdrojů, oddělení interního auditu, náš tým vedení a naše horká 
linka jsou zde, aby vám pomohli. Oznamte to! Chceme od vás slyšet. 

Vždy budeme čelit výzvám – termínům, metrikám, „snadnějšímu způsobu“ – a 
musíme být dost silní, abychom těmto tlakům odolali. Naše oddanost etice a 
naší kultuře bezúhonnosti musí být v každém produktu, který vyrábíme, v každé 
interakci, kterou máme navzájem, s našimi ceněnými zákazníky a dodavateli, a  
v každé obchodní příležitosti, kterou vytváříme. Naši zákazníci a obchodní partneři 
to očekávají. Naši akcionáři to požadují. Takovým způsobem podnikáme.

Mimořádné týmy jednají s bezúhonností. Kultura bezúhonnosti a dodržování 
předpisů společnosti Fortive je udržována a posilována tak, že se každý z vás každý 
den snaží jednat čestně a poctivě a v souladu se všemi příslušnými zákony. Děkuji 
vám, že odvádíte svůj díl.

Jim Lico
Prezident a 

generální ředitel
Květen 2016
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Budujeme mimořádné týmy pro  
mimořádné výsledky
•  Jsme oddaný tým lidí vytvářejících významnou technologii k řešení nejkritičtějších výzev světa. 

•  Rozvíjíme sebe a své týmy, řešíme výzvy, které poskytují příležitosti k učení se a urychlují pokrok. 

• Hledáme řešení založená na faktech a hlavní příčinu, ne vinu.  

•  Jsme odpovědní za své výsledky a získáváme je nepolitickým a nebyrokratickým způsobem. 

•  Jsme bezúhonní a respektujeme druhé.  

Naše hodnoty
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Úspěch zákazníků inspiruje naše inovace
• Kvalita je vždy na prvním místě!

• Naše kreativita a píle posunuje produkty, služby a procesy našich zákazníků vpřed.  

•  Vysníváme, vyvíjíme a přinášíme inovativní nabídky k vybudování lepších podniků a pokroku 

našeho vlastního učení se. 

• Povzbuzujeme nápady za hranicemi běžného, velké i malé. 

• Hlas zákazníka vede naše myšlení.

Kaizen je způsobem našeho života 
• Jsme nadšení hledáním lepšího způsobu. 

•  Prostřednictvím závazku k trvalému zlepšování kombinujeme silnou stránku zavedené 

společnosti s nastavením mysli inovátorů. 

• Obchodní systém Fortive (FBS) je základem naší kultury.  

• FBS poskytuje bohatou sadu nástrojů, se kterou se rozvíjíme a rosteme.

•  Robustní, opakovatelné procesy zajišťují vynikající kvalitu, běh dodávek a nízké náklady, které 

překonávají očekávání našich zákazníků.

Bojujeme za akcionáře
•  Používáme kapitál tam, kde může být nejefektivnější, interně a externě, abychom reagovali na  

požadavky trhu. 

•  Zisky jsou důležité, protože mohou přitáhnout a udržet loajální zainteresované osoby, akcionáře i 

zaměstnance, a to po dlouhou dobu.
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Úvod
Pro úspěch společnosti Fortive je podstatné, aby každý zaměstnanec v každé společnosti 
Fortive jednal s nejvyšším stupněm bezúhonnosti a v souladu se všemi platnými zákony a 
zásadami. Zásady chování společnosti Fortive vyjadřují toto základní očekávání a poskytují 
konkrétní rady, jak odpovídat na běžné otázky ohledně bezúhonnosti a dodržování 
předpisů, které se objevují při běžném podnikání společnosti Fortive. Zásady chování 
rovněž odkazují na další zdroje, které jsou k dispozici všem zaměstnancům a zabývají se 
mnoha otázkami ohledně bezúhonnosti a dodržování předpisů, které mohou nastat a které 
nejsou konkrétně zodpovězeny v našich zásadách chování.
 
Skutečnost, že činíme obchodní rozhodnutí správně, bezúhonně a v souladu se všemi 
platnými zákony a zásadami, nám pomáhá udržet si důvěru, kterou jsme si vybudovali u 
různých zájmových skupin – našich akcionářů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů 
a v komunitách, kde působíme – a položit základy našeho budoucího úspěchu.
 
Několik definic, které byste měli mít na paměti, až budete číst naše zásady chování:
Názvy „Fortive“ a „společnost Fortive“ nebo „společnosti Fortive“ označují korporaci Fortive 
a její jednotlivé provozy po celém světě, ať již jde o přímé či nepřímé pobočky. 

„Zaměstnanci“ označují všechny osoby zaměstnané společnostmi Fortive (včetně 
vedoucích), a když jednají jménem společností Fortive, i ředitelů společnosti Fortive.
 
Zásady chování společnosti Fortive mohou být následně revidovány. Aktuální verzi 
naleznete vždy na webových stránkách Fortive Connect.
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Platnost našich  
zásad chování 
Naše zásady chování platí pro všechny zaměstnance ve všech společnostech Fortive po celém světě. Od 
zaměstnanců může být požadováno, aby potvrdili, že si přečetli, pochopili a dodržují naše zásady chování, 
naše normy však platí bez ohledu na skutečnost, zda zaměstnanec takové potvrzení učinil či nikoli. Rovněž 
očekáváme, že naši zástupci, představitelé, nezávislí smluvní partneři, poradci, dodavatelé, obchodní partneři a 
ostatní, kteří náš podnik podporují, budou jednat se stejnou úrovní bezúhonnosti a dodržování předpisů, jakou 
naše zásady chování vyžadují od našich zaměstnanců.

Rozpory mezi našimi zásadami  
a zásadami společnosti Fortive nebo  
příslušným právem
Společnosti Fortive působí po celém světě a podléhají mnoha různým zákonům. Společnosti Fortive rovněž 
vydávají své vlastní zásady, které se zaměřují na místní podmínky. Je-li příslušný zákon v rozporu s našimi 
zásadami chování nebo zásadami společnosti Fortive, nebo zajišťuje zaměstnancům další práva nebo ochranu, 
pak musí být tento zákon dodržován a dotyční zaměstnanci mají nárok na tato dodatečná práva či ochranu. 
Jestliže jsou zásady společnosti Fortive v rozporu s našimi zásadami chování, musíte dodržovat naše zásady 
chování, nikoli zásady společnosti Fortive. Místní obchodní zvyklosti nebo praktiky, které jsou v rozporu s 
našimi zásadami chování nebo se zásadami společnosti Fortive, nejsou povoleny (pokud nejsou vyžadovány 
místními zákony).

Náš přístup k řešení problémů a podávání 
zpráv o porušení – mluvíme o nich nahlas!
Naše zásady chování a další zásady společnosti Fortive zahrnují mnoho běžných otázek ohledně bezúhonnosti 
a dodržování předpisů, se kterými se lze setkat při běžném obchodování. Kdykoli uvažujete o problematice 
bezúhonnosti nebo dodržování předpisů, ať již se to týká vašich vlastních rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného 
zaměstnance, vyhledejte potřebné informace v našich zásadách chování a dalších zásadách společnosti 
Fortive. V případě trvajících pochybností projednejte problematiku se svým přímým nadřízeným nebo 
manažerem, vyšším nadřízeným nebo manažerem, pracovníkem oddělení lidských zdrojů vaší společnosti 
Fortive, s pracovníkem právního oddělení nebo s kterýmkoli pracovníkem oddělení lidských zdrojů, právního 
oddělení či interního auditu korporace Fortive.
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Jestliže se domníváte, že možná došlo k porušení zákona nebo našich norem chování nebo jiných zásad společnosti 
Fortive nebo k nim může dojít, hovořte o tom nahlas!  Podejte zprávu o tomto porušení nebo o možném porušení svému 
přímému nadřízenému nebo manažerovi, případně jednomu z následujících zdrojů:

• Jinému manažerovi nebo nadřízenému ve vaší společnosti Fortive
• Oddělení lidských zdrojů nebo právnímu oddělení ve vaší společnosti Fortive
• Kterémukoli pracovníkovi personálu interního auditu korporace Fortive
• Oddělení lidských zdrojů nebo právnímu oddělení korporace Fortive
• Asistenční linka pro bezúhonnost a dodržování předpisů společnosti Fortive na adrese fortive.ethicspoint.com
• Libovolnému členovi správní rady korporace Fortive

Všem zaměstnancům se doporučuje klást otázky, když si nejsou jisti s jakýmkoli problémem ohledně bezúhonnosti a 
dodržování předpisů, a požaduje se od nich, aby okamžitě nahlásili jakékoli skutečné či možné porušení zákona, našich 
zásad chování nebo jiných zásad společnosti Fortive, pokud není stanoveno jinak místními zákony. Vznášením dotazů 
nebo upozorňováním managementu na porušování pomáháte zajišťovat, aby společnost Fortive dosahovala a udržovala 
nejvyšší úroveň bezúhonnosti a dodržování předpisů, čímž pomáháte budovat základy našich budoucích úspěchů. Zde 
je několik důležitých bodů, které byste měli mít na paměti ohledně nahlašování porušení:

• Žádný zaměstnanec nesmí oznamovat jakékoli porušení žádné osobě, která je do tohoto porušení zapojena.
• Pokud vznesete obavu a problém není vyřešen, měli byste ji vznést prostřednictvím jiného kanálu.
• Vědomé nebo unáhlené poskytování nepravdivých zpráv může mít za následek disciplinární řízení, včetně ukončení 

pracovního poměru (podléhající příslušným zákonům a pracovní smlouvě).

Podávání zpráv na linku pomoci společnosti Fortive pro otázky bezúhonnosti a dodržování předpisů lze provádět 
anonymně, pokud to místní zákony povolují. Mějte však na paměti, že zachování vaší anonymity může omezit možnosti 
společnosti Fortive vést řádné vyšetřování. Proto vám doporučujeme, abyste při podávání zprávy uvedli podrobné 
informace, včetně vaší totožnosti. 

Vyšetřování oznámení a následky porušení
Všechna nahlášená porušení zákona, našich zásad chování nebo jiných zásad společnosti Fortive budou vyšetřována. 
Zaměstnanci zodpovědní za porušení budou podrobeni disciplinárnímu řízení odpovídajícímu okolnostem a v souladu s 
příslušnými zákony, jehož výsledkem může být až ukončení pracovního poměru. V závislosti na povaze události mohou 
jednotlivci, jichž se to týká, rovněž čelit stíhání za občanskoprávní přestupky či trestné činy.
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Nepřijímáme odvetná opatření
Pokud jde o obavy týkající se bezúhonnosti a dodržování předpisů, mějte vždy na paměti, že mlčení nám 
nepomáhá, ale naopak škodí. Z tohoto důvodu musí každý z nás podporovat vytváření prostředí, kde se všichni 
zaměstnanci cítí dobře, když usilují o získání rad ohledně otázek bezúhonnosti a dodržování předpisů, a 
pokud v dobré víře oznamují známé nebo domnělé porušení zákona, našich zásad chování nebo jiných zásad 
společnosti Fortive. Podání oznámení „v dobré víře“ znamená, že poskytnete veškeré informace, které máte, a 
že informujete čestně bez ohledu na to, zda vyšetřování vašeho oznámení odhalí nějaké skutečné nepřípustné 
jednání. Pokud máte pocit, že vůči vám byla přijata odvetná opatření za to, že jste v dobré víře podali oznámení, 
kontaktujte jeden ze zdrojů uvedených v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“.

Buďte si prosím vědomi toho, že kterýkoli zaměstnanec, který učiní odvetné opatření, bude podroben 
disciplinárnímu řízení odpovídajícímu okolnostem a v souladu s příslušnými zákony s možností až ukončení 
pracovního poměru.

Další očekávání týkající se manažerů  
a nadřízených
Zaměstnanci, kteří jsou manažery nebo nadřízenými jiných zaměstnanců, jsou vedoucími pracovníky 
společnosti Fortive a očekává se od nich, že budou vzorem zásad chování, a to slovy i činy, a budou tak dobrým 
příkladem, který budou ostatní zaměstnanci následovat. Pokud jste manažerem nebo nadřízeným:  

• Nikdy nesmíte ignorovat nezákonné chování, porušování našich zásad chování, porušování příslušných zásad 
společnosti Fortive nebo jiné chování žádného zaměstnance , který je vaším podřízeným, a které nesplňuje 
vaše nejvyšší očekávání ohledně bezúhonnosti a dodržování předpisů zaměstnancem.

• Musíte zajistit, aby se všichni vaši podřízení zaměstnanci seznámili s našimi zásadami chování, příslušnými 
zásadami společnosti Fortive a důležitostí kultury bezúhonnosti a dodržování předpisů.

• Musíte vytvořit takové pracovní prostředí, kde se zaměstnanci cítí dobře, když diskutují o našich zásadách 
chování, platných zákonech a zásadách společnosti Fortive a když nahlas hovoří v případě, že mají nějaké 
obavy. 

• Jakékoli podezření týkající se bezúhonnosti nebo dodržování předpisů, které vám oznámil zaměstnanec, 
musíte neprodleně sdělit vyššímu nadřízenému ve společnosti Fortive, aby mohla být provedena odpovídající 
opatření, nebo musíte osobně zajistit, aby takové podezření bylo objektivně vyšetřeno a odpovídajícím 
způsobem řešeno.

• Nikdy nesmíte podniknout odvetná opatření vůči zaměstnanci, který v dobré víře oznámí obavu o skutečném 
či domnělém nesprávném chování, a použijte vhodné kázeňské opatření vůči každému, kdo přijímá odvetná 
opatření nebo umožňuje, aby k odvetným opatřením docházelo.
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Budujeme mimořádné týmy 
pro mimořádné výsledky 
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Respektování našich kolegů
Ve společnosti Fortive jsme se zavázali, že s našimi kolegy budeme jednat s respektem, důstojností a poctivostí. 
Abychom tohoto dosáhli, udržujeme pozitivní pracovní prostředí, kde se netoleruje diskriminace a obtěžování. 
Rovněž respektujeme všechny platné pracovněprávní zákony.
 
Veškerá rozhodnutí související se zaměstnáním musí být bez ohledu na geografickou polohu založena výlučně 
na kvalifikaci vztahující se k danému pracovnímu místu bez ohledu charakteristiky, ke kterým patří rasa, 
barva pleti, národnostní původ, vyznání, pohlaví, věk, rodinný stav, invalidita, status veterána, status občana, 
sexuální orientace či genderová identita. Všechna pracoviště společnosti Fortive musí být prosta jakékoli formy 
obtěžování. Ačkoli se právní definice obtěžování mohou v různých zemích lišit, „obtěžování“ ve společnosti 
Fortive zahrnuje jakékoli nežádoucí chování vůči jiné osobě, které vytváří zastrašující, nepřátelské nebo 
urážející pracovní prostředí. Je důležité poznamenat, že obtěžování může být fyzické, ústní, písemné, osobní 
nebo s použitím jiných prostředků, jako je e-mail. Obtěžování nemusí být sexuálního charakteru. Potenciálně 
urážející chování zahrnuje pokusy o sexuální sblížení, rasové nadávky nebo negativní poznámky nebo vtipy na 
takové téma, jako je rasa, vyznání, etnický původ nebo sexuální orientace. Společnost Fortive nebude takové 
chování tolerovat, bez ohledu na to, zda je takovéto chování nezákonné podle místních zákonů v zemi, v níž k 
tomuto chování dochází.

Kromě toho musí společnosti Fortive dodržovat všechny platné zákony o mzdách a pracovní době v místech, 
kde zaměstnávají zaměstnance, a zajistit, aby byly celosvětově uznávány zvyklosti spravedlivého zaměstnávání. 
Kromě toho společnosti Fortive nesmí využívat dětské nebo nucené práce nebo vědomě obchodovat s 
nějakým dodavatelem nebo jiným obchodním partnerem, který tak činí. 

Všichni zaměstnanci musí podporovat pozitivní pracovní prostředí pozornou a profesionální komunikací. 
Musíme se vyhnout přehánění, újmu způsobujícím poznámkám, dohadům nebo nevhodné charakterizaci 
lidí a podniků ve všech e-mailech, interních poznámkách, interních sděleních, formálních zprávách a jiných 
sděleních a záznamech.

Jestliže těmito principy budeme žít, zlepší se kvalita našeho pracoviště. To zajistí, že přilákáme množství talentů 
se silnými stránkami, vzděláním a vlastnostmi, což podporuje úspěch společnosti Fortive. 

Jestliže si budete vědomi situace, která může tyto principy porušovat, předneste své obavy jednomu ze zdrojů 
uvedených v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“. Mějte na paměti, že společnost 
Fortive nedovoluje odvetná opatření vůči spolupracovníkovi, který v dobré víře oznámí obavu.
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Respektování našich kolegů rovněž znamená, že vzájemně respektujeme své soukromí. Jako zaměstnanci 
často poskytujeme své osobní informace společnostem Fortive, například kontaktní informace a informace 
o peněžních dávkách. Naše společnosti Fortive vedou osobní informace o každém z nás, a patří k nim i 
podrobnosti o našem odměňování. Každý z nás má odpovědnost za ochranu a respektování soukromých 
osobních informací našich kolegů podle všech platných zákonů, včetně místních zákonů o ochraně dat a 
soukromých údajů. Jestliže vaše zaměstnání vyžaduje přístup k tomuto typu důvěrných informací, musíte 
dbát opatrnosti ohledně jejich ochrany a smíte s nimi nakládat pouze způsobem, který je nezbytný k plnění 
vašich pracovních povinností. Jakékoli dotazy vztahující se k pracovnímu poměru, například kontroly referencí, 
by měly být oznámeny vašemu oddělení lidských zdrojů. Další informace naleznete v části Zásady zachování 
bezpečnosti osobních informací na Fortive Connect.

Juanino oddělení provádí v několika posledních týdnech pohovory s kandidáty na volné pracovní 
místo. Juana ví, že společnost Fortive potřebuje toto pracovní místo obsadit co nejdříve. Zaslechla, 
jak její manažer vtipkuje o rase jednoho z kandidátů a o pohlaví jiného. Je si celkem jistá, že žertoval, 
ale má obavu, že by tyto vtípky mohly být diskriminující a že je to důvod, proč ani jednu z těchto 
osob nepřijal. Co by měla udělat?

Abychom si udrželi co nejlepší pracovní síly, zaměstnanci ve všech společnostech Fortive musí 
přijímat různorodost a vítat všechny kvalifikované osoby bez ohledu na rasu nebo pohlaví, jakož i 
jakékoli další chráněné vlastnosti. Žerty Juanina manažera vytváří nepřátelské prostředí a mohou 
naznačovat, že rozhoduje o přijetí do zaměstnání na základě charakteristik, které s pracovním 
místem nesouvisí. Juana by měla přednést své obavy jednomu ze zdrojů uvedených v části „Náš 
přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“.

Rozpoznání střetu zájmů  
a jeho postoupení výše
Ke „střetu zájmů“ dochází, pokud se soukromý zájem zaměstnance nějakým způsobem střetává se zájmy 
společnosti Fortive, a to i tehdy, je-li takový střet pouze zdánlivý. Konfliktní situace může nastat, pokud 
zaměstnanec činí kroky nebo má takové zájmy, které činí obtížné, aby prováděl svou práci pro společnost 
Fortive objektivně a efektivně. Střet zájmů může také nastat, pokud zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník 
získá nepřípustný osobní prospěch plynoucí z jeho postavení ve společnosti Fortive. Zaměstnancům se 
zakazuje, aby pro svou společnost Fortive pracovali v jakékoli funkci nebo se účastnili jakéhokoli rozhodování, 
které zahrnuje střet zájmů, pokud tento střet nebyl postoupen výše manažerovi zaměstnance a tento manažer 
zaměstnanci účast nepovolil. Zaměstnanec se pak musí řídit veškerými speciálními postupy vyžadovanými 
manažerem za účelem potlačení střetu zájmů.

Jakýkoli střet zájmů zahrnující viceprezidenta společnosti Fortive nebo vyššího zaměstnance musí být postoupen 
hlavnímu právnímu poradci korporace Fortive nebo generálnímu řediteli za účelem pomoci při zjišťování, zda 
situace zahrnuje skutečný nebo potenciální střet zájmů, a stanovení odpovídajícího postupu jednání.

Následující části poskytují další rady pro běžné scénáře střetu zájmů.
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Vztahy s dodavateli  
a zákazníky
Do střetu zájmů se dostáváte v případě, pokud vy nebo váš blízký přítel či rodinný příslušník máte finanční 
zájem na společnosti, která prodává společnosti Fortive nebo od ní nakupuje. Váš zájem nebo zájem 
vašeho blízkého přítele či rodinného příslušníka vás může odrazovat od získání nejvýhodnějšího obchodu 
pro společnost Fortive. Pokud na vaší straně takový střet nastane, nemůžete pokračovat v žádné funkci ve 
společnosti Fortive nebo se účastnit žádného rozhodování společnosti Fortive, které zahrnuje společnost, na 
níž máte vy nebo váš blízký přítel nebo rodinný příslušník zájem, pokud nepostoupíte střet zájmů výše svému 
manažerovi a tento střet nemůže být zmírněn.
 
Příklady střetu zájmů zahrnují následující:
 
• Manžel/ka zaměstnance dostane provizi za prodej majetku společnosti Fortive.
• Zaměstnanec vybere dodavatele, kde je rodinný příslušník zaměstnance vlastníkem, společníkem, ředitelem, 

zaměstnancem ve vedoucím postavení nebo zaměstnancem dodavatele.
• Zaměstnanec jedná o distributorské smlouvě s distributorem, který zaměstnanci půjčil peníze.
• Zaměstnanec je zaměstnancem, vedoucím či vlastníkem dodavatele nebo zákazníka, který obchoduje se 

společností Fortive zaměstnance.

Mějte prosím na paměti, že střet zájmů nepředstavuje situace, kdy zaměstnanec má finanční vztah s veřejně 
obchodovatelnou společností obchodující se společností Fortive, pokud je tento zájem omezen na vlastnictví 
veřejně obchodovatelných cenných papírů (jako jsou obyčejné akcie nebo prioritní akcie), které představují 
méně než dvě procenta příslušné třídy, a/nebo půjčky uzavřené při běžném podnikání veřejné obchodní 
společnosti a za standardních obchodních podmínek (jako je hypoteční úvěr na bydlení u banky, která 
obchoduje se společností Fortive).

Manžel Veronique je prezidentem soukromé společnosti, která nabízí, že bude společnosti Fortive 
prodávat suroviny. Jeho společnost má dobrou pověst a nabízí velmi nízké ceny. Veronique 
není odpovědná za provádění výběru, ale je součástí týmu, který hodnotí všechny potenciální 
dodavatele. Veronique se poctivě domnívá, že její manžel je tím nejlepším dodavatelem, ale nechce 
ohrozit šance jeho společnosti na získání zakázky. Musí toto oznámit jako střet zájmů?

Ano, Veronique musí sdělit tuto informaci svému manažerovi. Osobní vztah Veronique pro ni 
může znesnadnit zachování objektivnosti a nezaujatosti při svých pracovních povinnostech. Musí 
informovat svého manažera o vztahu a ihned odstoupit od veškerých rozhodovacích procesů 
vztahujících se ke společnosti jejího manžela.
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Vztahy s konkurenty
Během zaměstnání ve společnosti Fortive zaměstnanci nesmějí přijmout zaměstnání u jakékoli externí 
společnosti, která konkuruje společnosti Fortive. Zaměstnanci dále nesmějí zakládat nebo podporovat jakoukoli 
podnikatelskou činnost, která konkuruje kterékoli společnosti Fortive nebo má takovou konkurenci v úmyslu. 
Jste-li si vědomi takovéto situace, musíte tuto skutečnost oznámit jednomu ze zdrojů uvedených v části „Náš 
přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“, pokud místní zákony nestanoví jinak.

Vztahy se zaměstnanci
Střet zájmů nastává při existenci osobního vztahu u zaměstnanců, který ovlivňuje nebo se zdá, že by mohl 
ovlivňovat pracovní rozhodování. U zaměstnance například nastává střet zájmů, pokud přímo řídí blízké rodinné 
příslušníky nebo jsou-li mu blízcí rodinní příslušníci nepřímo podřízeni, pokud není situace postoupena výše 
a schválena a pokud nejsou dodržována veškerá opatření ke zmírnění střetu zájmů. „Blízcí rodinní příslušníci“ 
zahrnují manžele/manželky, partnery ve společné domácnosti, děti, nevlastní děti, rodiče, nevlastní rodiče, 
sourozence, příbuzné z manželovy/manželčiny strany a jakékoli jiné příbuzné, kteří s námi žijí ve společné 
domácnosti.

Nepatřičný osobní prospěch
Střet zájmu u kteréhokoli zaměstnance nastává také tehdy, pokud od třetí strany přijme osobní prospěch z 
pozice svého postavení ve společnosti Fortive (například zvláštní slevu nebo jinou výhodu pro zaměstnance či 
jeho rodinné příslušníky, která není k dispozici pro širokou veřejnost) nebo má-li zaměstnanec přímý prospěch z 
transakce se společností Fortive, například získání půjčky nebo záruky.

Pamatujte na to, že existence skutečného nebo potenciálního střetu zájmů není nezbytně porušením našich 
zásad chování. Avšak budete-li pokračovat v práci pro svou společnost Fortive v jakékoli funkci nebo účastnit 
se jakéhokoli rozhodování, které tento střet zájmů zahrnuje, aniž byste o něm informovali, jedná se o porušení. 
Jestliže se domníváte, že u vás ke střetu zájmů může docházet, je vaší povinností takové podezření neprodleně 
sdělit svému manažerovi.

Náš dodavatelský řetězec a další obchodní 
partneři jsou součástí mimořádných týmů
Naše vztahy s naším dodavatelským řetězcem a dalšími obchodními partnery jsou pro náš úspěch rozhodující. 
Hledáme obchodní partnery, kteří sdílejí naše hodnoty, a očekáváme od nich, že při obchodování se 
společností Fortive budou dodržovat naše zásady chování. Očekávání od našich dodavatelů jsou stanovena v 
Kodexu chování dodavatele společnosti Fortive.

Vždy chraňte soukromí a bezpečnost důvěrných informací získaných od našich dodavatelů a jiných obchodních 
partnerů. Taková ochrana zahrnuje důvěrné informace o třetích stranách, které se můžeme od našich 
dodavatelů nebo jiných obchodních partnerů dozvědět. Nikdy tyto informace nesdílejte s žádnou třetí stranou 
ani s žádným zaměstnancem, který k jejich znalosti nemá žádný obchodní důvod. 
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Pokud se obchodní partner nechová podle našich očekávání, vystavuje pověst společnosti Fortive riziku. Je 
důležité, abychom chránili pověst společnosti Fortive tím, že oznámíme jakékoli případné aktivity těchto stran, 
které by mohly mít nezákonný charakter nebo by mohly postrádat bezúhonnost, která se vztahuje k našemu 
podnikání. Pokud pojmete podezření nebo pozorujete, že se třetí strana – obchodní partner – do takového 
chování zapojuje nebo takovému zapojování nasvědčují okolnosti, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
svému manažerovi, pokud místní zákony nestanoví jinak.

Mimořádné týmy jednají s bezúhonností
Ve společnosti Fortive vítězí mimořádné týmy hrou podle pravidel. Součástí hry podle pravidel je rozpoznat, 
kdy máte oprávnění jednat a kdy potřebujete souhlas, než budete jednat. Až budete zjišťovat, kdy a zda jednat, 
mějte na paměti následující pravidla:

• Zaměstnanci korporace Fortive ve vedoucím postavení jsou jedinými zaměstnanci, kterým je povoleno 
podepisovat dokumenty nebo vykonávat pravomoc jménem korporace Fortive nebo zmocňovat ostatní, aby 
tak činili.

• Každá společnost Fortive má stanovené procesy uzavírání smluv, aby pomohly chránit majetek každé 
společnosti Fortive a zajistily vhodnou kontrolu potřebnou k tomu, abychom podnikali efektivně. V rámci 
těchto procesů mohly být určitým organizacím a na určité úrovni managementu přiděleny správně 
definované pravomoci stanovení cen a určitých dalších smluvních podmínek. Pravomoc podepisovat a 
pravomoc schvalovat výdaje může být omezena a přiřknuta určitým funkcím nebo jednotlivcům. Není 
přijatelné činit obchodní závazky mimo tyto procesy prostřednictvím postranních dohod nebo jinak.

• Jakákoli odměna nebo úkon týkající se pracovního poměru, z něhož má zaměstnanec přímý prospěch, 
vyžaduje schválení přímého a o stupeň vyššího nadřízeného, což znamená nutnost odsouhlasení nadřízeným 
nadřízeného daného zaměstnance, než bude úkon proveden.  Příklady rozhodnutí ohledně odměn nebo 
týkajících se pracovního poměru, které podléhají schválení přímého a o stupeň vyššího nadřízeného, zahrnují 
zvýšení základního platu zaměstnance, nabídnutí nebo zvýšení pobídkové odměny a přijetí nebo povýšení 
zaměstnance.

Jestliže někdy pochybujete, zda máte pravomoc podepsat dokument nebo přijmout jiné opatření jménem 
společnosti Fortive, nejednejte, dokud nejste schopni své pravomoci zjistit nebo dokud nedostanete souhlas s 
jednáním od zaměstnance, který je oprávněn opatření přijmout.

Každý zaměstnanec se musí snažit jednat nezaujatě se zákazníky, s dodavateli, s konkurenty společnosti Fortive 
a se svými kolegy. Žádný zaměstnanec nesmí nikoho nespravedlivě využívat prostřednictvím manipulace, 
zatajování, zneužívání výsadních informací, zkreslování závažných skutečností nebo jiného nečestného jednání.  



16

Úspěch zákazníků inspiruje  
naše inovace

Respektování práv k duševnímu  
vlastnictví jiných osob
Společnosti Fortive respektují práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Veškerý obsah třetích stran 
používaný při jakékoli podnikatelské činnosti společnosti Fortive, interní nebo externí, se musí používat pouze 
v souladu s konkrétními podmínkami platné licence nebo jiného zákonného práva k takovému používání. V 
případě jakýchkoli pochybností o právu vaší společnosti Fortive používat jakýkoli obsah třetích stran, požádejte 
o radu tým právníků vaší společnosti Fortive nebo právní oddělení korporace Fortive.

Veškeré dotazy, které můžete dostat ohledně patentů, autorských práv, obchodních tajemství, vynálezů 
třetích stran nebo jiných záležitostí ohledně duševního vlastnictví třetích stran, odkazujte na tým právníků vaší 
společnosti Fortive nebo na právní oddělení společnosti Fortive. 
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Spravedlivá hospodářská soutěž
Společnosti Fortive usilují o překonání konkurence a získání podílu na trhu, ale budeme tak činit pouze 
spravedlivou soutěží v souladu se všemi zákony o hospodářské soutěži platnými po celém světě. Zákony 
o hospodářské soutěži jsou v různých jurisdikcích odlišné, ale jejich účel je stejný. Tyto zákony chrání a 
zachovávají volný trh, který poskytuje vysoce kvalitní zboží a služby za spravedlivé ceny. Všechny společnosti 
Fortive a všichni zaměstnanci musí tyto zákony dodržovat – ty jsou někdy nazývány „antimonopolními“, 
„monopolními“ zákony nebo zákony „o hospodářské soutěži“ – a to všude tam, kde podnikáme.

Existují určité situace, kterým bychom se měli vyhnout, abychom tyto zákony dodržovali. Zaprvé, nikdy 
nehovořte s konkurenty o tvorbě cen nebo s nimi neprojednávejte informace vztahující se k cenám. To platí i 
pro neformální rozhovory. Navíc nikdy neuzavírejte s konkurentem žádnou formální nebo neformální, ústní nebo 
písemnou dohodu o rozdělení trhů, zákazníků nebo území. Neprojednávejte bojkotování zákazníků, dodavatelů 
nebo konkurentů. Pokud vás konkurent zapojí do jakéhokoli z těchto typů rozhovorů, ihned ukončete diskusi, 
oznamte záležitost svému nadřízenému a zdokumentujete své úkony, abyste chránili sebe a vaši společnost 
Fortive. Mějte na paměti, že stejná pravidla platí také pro jakékoli akce sdružení obchodních společností. I 
náznaky tajné dohody mohou pro vaši společnost Fortive znamenat závažné riziko bez ohledu na její skutečnou 
formulaci.

Zákony o spravedlivé hospodářské soutěži nám nezakazují dozvědět se o našich konkurentech co možná 
nejvíc. Ale nikdy nesmíme k těmto informacím dospět nezákonně nebo nečestně. Například nemůžeme 
přijmout do zaměstnání zaměstnance konkurenta za účelem získání důvěrných informací nebo požadovat 
od nového zaměstnance, aby vyzradil důvěrné informace o předchozím zaměstnavateli. Také nemůžeme od 
někoho požadovat, aby sdělil důvěrné informace, které není oprávněn sdělovat. Jestliže jste dříve pracovali 
pro jinou organizaci, nesdělujte žádné společnosti Fortive nebo zaměstnanci žádné důvěrné informace vašeho 
předchozího zaměstnavatele.
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Jamal nedávno navštívil veletrh jako zástupce společnosti Fortive. Během večeře na konci 
konference zástupkyně společnosti konkurenta Jamalovi řekla, že její společnost uvažovala o zvýšení 
svých cen kvůli tlakům v oboru. Jamalova společnost Fortive zažívá stejné tlaky. Je správné, aby 
Jamal hovořil o plánech své společnosti Fortive ohledně stanovení cen se zástupkyní konkurenta?

Ne. Nikdy nejednáme o stanovení cen se žádným z našich konkurentů. Tato zásada platí jak 
pro zjišťování praktik konkurenta v oblasti stanovení cen nebo jeho plánů (jinak než z veřejně 
dostupných informací), tak pro vyzrazování našich vlastních plánů v oblasti stanovení cen. 
Jakmile zjistíte, že konkurent začíná navozovat toto téma hovoru, musíte diskusi ukončit, i kdyby 
to znamenalo odchod v průběhu stolování. Ihned informujte svého manažera o vzniklé situaci a 
zdokumentujte své úkony.

Slušná a čestná reklama  
a marketing
Společnosti Fortive se zavázaly, že při prezentaci výhod našich produktů budou poskytovat čestné a přesné 
informace. Proto by měli zaměstnanci hovořit pravdivě a přesně, když jednají o našich výrobcích, službách a 
cenách.

Zaměstnanci v reklamě nebo v marketingu si musí být vědomi všech příslušných zákonů upravujících aktivity 
v oblasti reklamy a marketingu platných tam, kde jsou výrobky propagovány nebo prodávány na trhu, a 
dodržovat je.
 
Zaměstnanci ve zdravotnických a stomatologických podnicích musí být obzvláště obezřetní, neboť v těchto 
oborech platí pro marketingové činnosti mnoho předpisů.
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Používání počítačových systémů 
společnosti a dalších technologií jako 
nástrojů na podporu inovací ve všech 
aspektech podnikání
Počítačové systémy společnosti Fortive a související aplikace a technologie jsou poskytovány k podnikatelským 
účelům společnosti Fortive. Jsou nástroji na podporu našich inovací a efektivity. Tyto systémy a aplikace, jakož 
i data v nich uložená, musíme chránit před poškozením, pozměněním, krádeží, zpronevěrou a neoprávněným 
přístupem.

V omezeném rozsahu můžete využívat přístup k internetu poskytovaný společností Fortive a aplikace 
elektronické komunikace, jako jsou e-mail nebo IM, k osobním účelům, pokud takovéto omezené využívání 
nenaruší vaši pracovní výkonnost nebo užití systémů k předmětu podnikání. 

Nikdy nepoužívejte jakýkoli hardware, software, služby, předplatné, aplikaci nebo jinou technologii, která 
je vlastněna, poskytována, nebo za niž kterákoli společnost Fortive zaplatila, k jakémukoli nedovolenému, 
neprofesionálnímu nebo nezákonnému účelu nebo k jakémukoli účelu nebo jakýmkoli způsobem, který může 
společnost Fortive považovat za nevhodný. To zejména znamená, že nesmíte používat žádný z takovýchto 
prostředků ke:

• Sledování, stahování nebo přenášení materiálů, které jsou nezákonné nebo hanlivé nebo urážlivé, vulgární, 
pornografické či sexuálně explicitní

• Sdělování jakéhokoli obsahu, který by mohl být vykládán jako obtěžující či diskriminující
• Vyzrazování jakýchkoli újmu způsobujících nebo důvěrných informací o kterékoli společnosti Fortive nebo o 

kterémkoli zákazníkovi, obchodním partnerovi nebo dodavateli společnosti Fortive
• Posílání nebo stahování materiálů chráněných autorským právem, obchodních tajemství, majetkových 

informací týkajících se financí, zákazníků, zaměstnanců nebo marketingových informací, údajů o kontrole 
exportu nebo podobných materiálů bez řádného oprávnění

Mějte na paměti, že naše počítačové systémy a periferní zařízení jsou majetkem společnosti Fortive. V rozsahu 
maximálně povoleném zákonem společnost Fortive vlastní zprávy, materiály a data vytvořená, přenesená, 
obdržená, uložená na nebo zpřístupněná prostřednictvím takovýchto počítačů a periferních zařízení vydaných 
společností Fortive a vyhrazuje si právo sledovat veškeré využívání našich sítí, počítačových systémů a 
periferních zařízení. Znamená to, že pokud příslušné zákony nestanoví jinak, zaměstnanci nemohou očekávat 
žádné soukromí, pokud jde o tyto systémy a materiály. Proto je pro všechny z nás ještě důležitější dodržovat 
zásady chování a zásady společnosti Fortive upravující správné využívání těchto zdrojů.
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Vyhýbání se úplatkům a nepatřičným 
platbám
Každá země, v níž podnikáme, má zákony proti úplatkářství a korupci a mnoho z těchto antikorupčních zákonů 
platí pro chování mimo hranice dané země. Požaduje se od nás, abychom všechny tyto zákony dodržovali. A 
vzhledem k tomu, že korporace Fortive je veřejnou obchodní společností se sídlem v USA, dáváme zvláště pozor 
na dodržování protikorupčních požadavků zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (zákon FCPA).

Bez ohledu na to, o kterou zemi se jedná, všechny tyto zákony mají stejné základní zákazy – nesmíme nabízet, 
poskytovat či dávat úplatek, nezákonnou provizi nebo jakoukoli jinou nepatřičnou platbu či hodnotu zaměstnanci 
libovolného zákazníka nebo kterémukoli státnímu zaměstnanci za účelem realizace prodeje, získání informací 
nebo získání povolení, licence nebo provedení úkonu, nebo abychom získali jakýkoli jiný druh obchodní výhody. 

Dále nesmíme dovolit žádné třetí straně, například distributorovi, obchodnímu zástupci, jednateli, 
zprostředkovateli nebo libovolné jiné osobě, aby takové platby prováděla naším jménem.
 
Kterýkoli zaměstnanec, který má podezření, že některý jiný zaměstnanec nebo nějaká třetí strana může provádět 
takovéto nepatřičné platby nebo poskytovat jakékoli jiné hodnoty, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit 
právnímu oddělení korporace Fortive nebo kterémukoli jinému zdroji uvedenému v části „Náš přístup k řešení 
problémů a podávání zpráv o porušení“, pokud místní zákony nestanoví jinak.
 
V případě jakýchkoli pochybností ohledně situace zahrnující platbu, která může představovat porušení těchto 
pravidel, byste měli vyhledat radu dříve, než nabídnete provedení nebo předání takové platby. Další informace 
naleznete v části Protikorupční zásady na stránkách Fortive Connect.

Předávání a přijímání darů  
a pohoštění
Výměna obchodních zdvořilostí je často obvyklým rysem rozvíjení dobrých pracovních vztahů s našimi 
zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Při provádění takových výměnných aktivit však musíme být 
zvlášť obezřetní. Jestliže zaměstnanec přijímá od obchodního partnera nadměrně cenné dary a pohoštění, může 
to nasvědčovat skutečnosti, že se zaměstnanec dostal do střetu zájmů, a již by mu nemělo být dovoleno, aby byl 
za daného partnera odpovědný. Poskytování nadměrně hodnotných darů či pohoštění obchodnímu partnerovi 
může vést k našemu obvinění z úplatkářství. Abychom pomohli svým zaměstnancům těmto rizikům čelit, vydali 
jsme naše Zásady ohledně darů a pohoštění, které jsou k dispozici na stránkách Fortive Connect. Zásady ohledně 
darů a pohoštění stanoví limity hodnoty darů, které mohou být předávány a přijímány, a popisují další požadavky 
na předávání či přijímání darů a pohoštění pro všechny zaměstnance po celém světě. Dary a pohoštění musí být 
vždy vkusné a vhodné pro váš obchod a nesmí vaši společnost Fortive uvádět do rozpačitých situací. Sexuálně 
orientované dary a zábava nejsou dovoleny. V případě jakýchkoli pochybností o tom, zda můžete předat či 
přijmout dar nebo pohoštění podle Zásad ohledně darů a pohoštění, se poraďte se svým manažerem nebo 
využijte jakýkoli zdroj uvedený v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“.
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Úhrada cest zákazníkům a  
třetím stranám
Někdy je nejlepším způsobem, jak předvést zákazníkům nebo jiné třetí straně kvalitu podle FBS, jejich přivedení 
do provozovny společnosti Fortive, aby se sami mohli podívat. Jestliže bude společnost Fortive platit cestovní 
výdaje zákazníka nebo třetí strany, je důležité, aby byly dodržovány naše Zásady pro cesty a pohoštění 
zákazníků, včetně vyplnění formuláře schválení cesty a jeho předložení k odsouhlasení dříve, než se zavážeme, 
že zaplatíme cestovní výdaje zákazníka nebo jiné třetí strany.
 
Společnosti Fortive mohou obvykle schválit platbu cestovních výdajů zákazníkovi nebo jiné třetí straně, jestliže:

• Je cesta nezbytná k předvedení výrobků nebo služeb společnosti Fortive
• Cesta je organizována nízkonákladově (například let ekonomickou třídou a standardní ubytování)
• Nejsou plánována žádná přerušení cesty, která přímo nesouvisí s obchodním účelem cesty, pokud není 

přerušení cesty na náklady příjemce a nebude mít za následek žádné dodatečné výdaje pro společnost
• Nadřízený zákazníka nebo zástupce jiné třetí strany, který cestuje, byl předem o cestě informován, což je 

pokud možno doloženo dopisem požadujícím, aby společnost Fortive zaplatila příslušné výdaje
• Neexistují žádná zákonná omezení na straně příjemce cesty

Pokud je to možné, cestovní výlohy, náklady na ubytování a související cestovní výdaje by měly být prováděny 
společnostmi Fortive přímo aeroliniím, hotelu nebo jinému dodavateli. Jestliže je naprosto nezbytné uhradit 
osobě, která cestuje, takovéto výdaje, musí být před platbou předložena písemná stvrzenka s připojenými 
fakturami. 

Zásady pro cesty a pohoštění zákazníků a formulář schválení cesty jsou k dispozici na stránkách Fortive 
Connect.

Zaměstnanec Darius je zapojen do jednání se smluvním partnerem, který chce poskytovat své 
služby Dariově společnosti Fortive. Smluvní partner nabídl Dariovi, že ho vezme na večeři, aby se 
navzájem poznali a obchod projednali. Smí Darius toto pozvání přijmout?

Pravděpodobně. Obchodní večeře jsou běžně přijatelné, pokud je jídlo obvyklé povahy a není 
extravagantní a neočekává se, že by tato skutečnost ovlivnila Dariovu schopnost učinit nezaujaté 
rozhodnutí pro jeho společnost Fortive. Darius musí dobře posoudit a zvážit stav jednání a okolnosti 
večeře a důsledky přijetí pozvání.
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Práce se státními zákazníky
V mnoha zemích jsou hlavními příjemci našich výrobků a služeb vlády. Mnoho z těchto vlád má zákony, které 
kladou množství požadavků na způsob nákupu tohoto zboží a služeb a chování dodavatelů při využívání 
těchto příležitostí a plnění zakázek, které získají. Přesné požadavky se liší podle jednotlivých míst, a rovněž 
tak následky jejich nedodržování. Typickým zákonem je americký zákon o nepravdivých tvrzeních, který činí 
nezákonným, je-li učiněno jakékoli nepravdivé prohlášení směrem k vládnímu úředníkovi USA za účelem získání 
americké státní zakázky nebo platby od vlády USA. V některých zemích mohou být potenciální následky 
porušování těchto předpisů v oblasti uzavírání státních zakázek pro zaměstnance a společnosti Fortive závažné, 
včetně pokut, vězení a ztráty oprávnění ucházet se o budoucí státní zakázky.
 
Ať již sídlíte kdekoli, jestliže usilujete o vládní zakázku pro vaši společnost Fortive nebo jste odpovědní za plnění 
státní zakázky, kterou vaše společnost Fortive získala, jste odpovědní za to, že budete znát a dodržovat všechny 
příslušné vládní zákony, které upravují zadávání veřejných zakázek a uzavírání státních zakázek. Bez ohledu na 
to, jaké zákony mohou existovat ve vaší lokalitě, musíte respektovat tyto základní principy:

• Vládních zakázek se vždy účastněte s maximální bezúhonností a poctivostí. 
• Nikdy se nesnažte získat vládní zakázku tak, že nabídnete cokoli hodnotného státnímu zaměstnanci  

nebo příbuznému nebo spolupracovníkovi státního zaměstnance.
• Nikdy se nesnažte získat nepatřičně informace, které by poskytly společnosti Fortive nespravedlivou 

konkurenční výhodu při vládních zakázkách.
• Při veškeré písemné i ústní komunikaci se státními zaměstnanci a vládními agenturami se vyjadřujte  

pravdivě a přesně.
• Veďte veškeré požadované záznamy. 

Dodržování kontroly  
mezinárodního obchodu
Společnosti Fortive vyrábějí výrobky v USA, v Evropské unii, v Číně a v mnoha jiných zemích. Společnosti 
Fortive prodávají své výrobky v těchto zemích i v mnoha dalších zemích. To znamená, že v dnešní době typická 
společnost Fortive podléhá mnoha exportním a importním zákonům. 

Exportní zákony mohou omezovat, kam smíme dodávat suroviny, komponenty a hotové výrobky, jakož i 
nehmotné technické údaje a výrobní informace. Exportní zákony mohou rovněž omezovat, komu tyto položky 
smíme dodávat a k jakému konečnému použití mohou být dodány, až dorazí do jiné země. Přesná omezení se 
liší v závislosti na položce, kterou exportujeme, na zemi, v níž sídlíme, a na mnoha jiných faktorech. Porozumění 
těmto zákonům je nezbytné při plánování prodejní, výrobní a marketingové strategie a může mít dopad na 
mnoho dalších aspektů našeho podnikání. Více informací o exportních zákonech naleznete v našich Zásadách 
exportu na stránkách Fortive Connect.
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Prevence praní špinavých peněz
Společnosti Fortive se zavázaly, že budou předcházet používání zdrojů společnosti Fortive k praní špinavých 
peněz. „Praní špinavých peněz“ je snaha jednotlivců nebo organizací skrýt příjmy ze své trestné činnosti tak, že 
tyto příjmy budou vypadat jako legitimní. Je důležité, abychom znali a dodržovali všechny zákony a předpisy, 
jejichž smyslem je zabránit praní špinavých peněz. To znamená, že musíme provádět a přijímat platby za zboží 
a služby jen prostřednictvím schválených a zdokumentovaných způsobů plateb a musíme být obezřetní a 
dobře rozhodovat, když se budeme zabývat neobvyklými transakcemi se zákazníky.

Buďte ostražití v případě následujících varovných znaků, které mohou naznačovat aktivitu v oblasti praní 
špinavých peněz:

• Požadavky na provedení platby subjektu, který není stranou transakce (např. třetí straně) nebo který není k 
přijetí platby legálně oprávněn

• Požadavky na přijetí platby od subjektu, který není stranou transakce (např. třetí strany) nebo který není k 
provedení platby právně povinen

• Požadavky na přijetí platby v hotovosti, pokud k tomuto nedochází v situaci, kdy neexistuje bezpečný 
bankovní systém

• Požadavky na dodání objednávek zákazníka způsobem, který je v rozporu se standardními postupy
• Požadavky na provedení devizových operací s institucemi, které k tomu nemají oprávnění

Dovozní zákony od nás požadují, abychom jasně deklarovali, co do země dovážíme, a zaplatili příslušné clo 
a další daně, které jsou na tyto položky vyměřeny. Konkrétní postupy a daně se liší podle jednotlivých zemí 
a dovozní klasifikace dovážených položek. Výše dovozních cel vyměřených na suroviny může ovlivnit naše 
výrobní náklady, a dovozní cla na hotové zboží mohou ovlivnit náš obchodní zisk. Dobré plánování v našich 
podnicích po celém světě vyžaduje porozumění dovozním zákonům. Více informací o importních zákonech 
naleznete v dokumentu Zásady importu.

Mariela je zaměstnankyně sídlící v USA. Pracuje na prodeji zákazníkovi v USA a dozví se, že tento 
zákazník má v úmyslu exportovat výrobky do jiné země. Smí Mariela realizovat prodej, aniž by u 
výrobků znala cílovou zemi? 

Ne. Mariela musí získat od zákazníka informaci o cílovém místě a ujistit se, zda je povolen export 
prodávaného výrobku společnosti Fortive do dané cílové lokace. Kdyby Mariela tuto informaci 
nezískala a výrobek byl zákazníkem dodán na zakázané cílové místo, exportní orgány USA by mohly 
tvrdit, že Mariela a její společnost Fortive byly odpovědné za porušení exportních zákonů. 
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Kaizen je způsobem našeho života
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Zlepšování a udržování bezúhonnosti a 
dodržování předpisů ve společnostech 
Fortive
Vysoká úroveň bezúhonnosti a dodržování předpisů jsou výsledky, jichž lze dosáhnout a které lze udržovat na 
základě stejné filozofie a nástrojů neustálého zlepšování, které používáme ve všech dalších aspektech našich 
obchodních činností ve společnosti Fortive. Pokud v oblasti vaší zodpovědnosti dojde ke zjištění nedostatků 
týkajících se bezúhonnosti nebo dodržování předpisů, pracujte na tom, abyste zjistili hlavní příčinu, zaveďte 
protiopatření a neustále zlepšujte procesy tak, aby se problémy z minulosti neopakovaly a nedocházelo ani k 
budoucím problémům.

Zvyšování a udržování požadavků na  
kvalitu, bezpečnost a efektivitu  
produktů a služeb
Kvalita a bezpečnost našich výrobků jsou oporami úspěchu společnosti Fortive. Náš podnikový systém Fortive 
nám umožňuje vyvíjet robustní, efektivní, opakovatelné procesy, které přinášejí vynikající kvalitu výrobků 
a služeb, rychlou dodávku a solidní ceny, které předčí očekávání našich zákazníků. Ačkoli sloužíme mnoha 
různým zákazníkům v mnoha různých oborech po celém světě, jedno očekávání zákazníků je vždy stejné 
– všechny výrobky společnosti Fortive splňují všechny platné zákonné požadavky na kvalitu, bezpečnost a 
efektivitu výrobků a služeb. Proto všechny společnosti Fortive a všichni zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do 
návrhu výrobků, jejich vývoje, výroby, testování, značení, balení, lokalizace, ohodnocení a certifikace, musí 
zajistit, aby:

• Naše produkty byly vyráběny v souladu se všemi požadavky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu výrobků a 
služeb platnými v místech výroby

• Naše výrobky splňovaly všechny požadavky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu výrobků a služeb pro každý 
trh, kde je nabízíme 

• Byly dodržovány všechny požadavky vztahující se ke kvalitě a bezpečnostnímu značení našich výrobků a 
všechny požadavky na kvalitu a bezpečnost týkající se balení a dokumentace

• Byly dokončeny veškeré požadované registrace týkající se kvality a bezpečnosti výrobků, kontroly,  
předběžná ohodnocení nebo jiné postupy, které jsou legálně požadovány před uvedením nového nebo 
upraveného výrobku na trh

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností ohledně kvality či bezpečnosti našich výrobků je nutné se v této 
věci obrátit na vašeho manažera, pracovníka odpovědného za jakost nebo shodu výrobků ve vaší společnosti 
Fortive nebo na jakoukoli jinou osobu ze zdrojů uvedených v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání 
zpráv o porušení“. 
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Zajišťování shody výrobků  
zdravotnické technologie
Některé společnosti Fortive vyrábějí a prodávají zdravotnická zařízení a jiné výrobky, které jsou regulovány 
americkým Úřadem pro léky a potraviny (United States Food and Drug Administration – FDA) a podobnými 
agenturami v dalších zemích. Požadavky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu jsou u těchto výrobků rozsáhlé a 
složité a jejich nedodržení může mít za následek ztrátu trhů a potenciálně destruktivní ztrátu důvěry našich 
zákazníků. Musíme zajistit, aby všechny takto regulované výrobky, které jsou vyráběny a prodávány společnostmi 
Fortive, odpovídaly pravidlům a předpisům FDA a dalších agentur po celém světě, které řídí zdravotnická 
zařízení. 

Další informace naleznete v části Zásady dodržování předpisů FDA na stránkách Fortive Connect.

Zlepšování a udržování  
ochrany životního prostředí a  
metod udržitelného podnikání
Ve společnostech Fortive splňujeme nebo překračujeme požadavky všech zákonů o životním prostředí, nařízení 
a podmínky pro povolení, které se vztahují na naší práci. Dále používáme ekologicky šetrné metody, abychom 
zajistili ochranu okolního životního prostředí. Předpisy v oblasti životního prostředí mohou zahrnovat pravidla 
upravující používání, kontrolu, přepravu, skladování a likvidaci regulovaných materiálů, které se mohou dostat 
do životního prostředí jako součást odpadních vod, emisí do ovzduší, tuhých odpadů, nebezpečného odpadu 
nebo nezachycených úniků. I s materiály, které nejsou regulovány, je nutné hospodařit odpovědně a udržitelným 
způsobem. Mnoho z těchto materiálů, které nejsou regulovány, může mít rovněž negativní dopad na životní 
prostředí, jestliže se s nimi nesprávně zachází. Společnosti Fortive se zavázaly k:

• Neustálému zlepšování environmentálního profilu, minimalizaci odpadů a předcházení znečišťování
• Začlenění metod šetrných k životnímu prostředí do příslušných funkcí podniku, včetně zásobování a 

projektování výrobků, zkoušení, výroby a podpory
• Zohlednění dopadů na životní prostředí v průběhu vývoje nových výrobků nebo postupů, při výběru výrobních 

materiálů a před koupí, pronájmem nebo prodejem majetku
• Projektování, provozu a údržbě našich zařízení způsobem, který minimalizuje emise a odpady
• Odpovědnému využívání materiálů včetně, je-li to proveditelné, recyklace a opětovného použití materiálů

Od všech zaměstnanců se očekává, že rozumí předpisům o životním prostředí a při našich každodenních 
činnostech je dodržují. Jestliže vaše pracovní náplň zahrnuje jakýkoli styk s libovolnými regulovanými materiály 
nebo vyžaduje, abyste činili rozhodnutí o způsobu užití, přepravy či likvidace jakýchkoli materiálů, musíte zajistit, 
aby se s materiály zacházelo legálně, odpovědně a bezpečně. 

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti na stránkách 
Fortive Connect.
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Zajištění zdravého a bezpečného 
pracoviště pro zaměstnance
Každá společnost Fortive se zavázala, že bude pro každého zaměstnance udržovat bezpečné a zdravé 
pracoviště. Abychom tak činili, společnosti Fortive dodržují všechny platné zákony na ochranu zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti v každé lokalitě, kde pracujeme. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování 
všech bezpečnostních zákonů a předpisů, jakož i všech bezpečnostních zvyklostí a postupů společnosti 
Fortive, které pro naše pracoviště platí. Pokud zjistíte jakýkoli nebezpečný stav nebo zvyklost v kterékoli 
společnosti Fortive, jste povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit svému manažerovi, nadřízenému nebo 
některému ze zdrojů uvedených v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“.  

Jako součást našeho závazku k bezpečnosti na pracovišti nebudeme nikomu tolerovat akty násilí nebo výhrůžky 
násilím. To zahrnuje skutečné fyzické jednání, jakož i zastrašující nebo výhružné řeči. Z tohoto důvodu není v 
jakémkoli objektu provozovaném libovolnou společností Fortive povolena přítomnost žádných zbraní. Jestliže 
si jste vědomi jakéhokoli výhružného chování nebo skutečného či potenciálního násilí, oznamte to okamžitě 
svému manažerovi nebo nadřízenému nebo jednomu ze zdrojů uvedených v části „Náš přístup k řešení 
problémů a podávání zpráv o porušení“.

Aby bylo zajištěno zdraví, bezpečnost a produktivita každého u nás, nejsou v žádném z objektů provozovaném 
kteroukoli společností Fortive povoleny nelegální drogy. Alkoholické nápoje jsou povoleny v objektech 
společnosti Fortive pouze tehdy, jsou-li poskytnuty společností Fortive za účelem střídmé konzumace při akci 
sponzorované společností Fortive. Jste-li pod vlivem jakékoli nelegální drogy nebo alkoholu během pracovní 
doby, může to nežádoucím způsobem narušit vaší výkonnost a ohrozit bezpečnost vás i vašich zaměstnanců. 
Proto je užívání takových látek přísně zakázáno.

Zaměstnanec společnosti Fortive Angelo si všimne, že strop nad jeho pracovním stolem po bouřce 
prosakuje, a kvůli tomu je betonová podlaha kluzká. Angelo vytře vodu, jak nejlépe může, a umístí 
odpovídající varovné značky. Když hovoří se svou manažerkou Meghan o opravě střechy, Meghan 
říká, že údržba budovy není Angelovou věcí a že plýtvá jejím časem. Co by měl Angelo udělat?

Angelo by měl situaci ihned oznámit manažerovi pro BOZP na svém pracovišti. Angelo jednal 
zodpovědně, když umístil varovné značky a hovořil se svou manažerkou, ale Meghan neplní svou roli 
při zajišťování bezpečného pracoviště. Každý zaměstnanec má svou roli, kterou musí zastávat při 
udržování bezpečnosti na pracovišti.
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Bojujeme za akcionáře
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Udržujeme si svou pověst
Korporace Fortive usiluje o poskytování jasných a přesných informací médiím, finančním analytikům a 
veřejnosti. Kromě toho, že uspokojujeme důležité zákonné požadavky, pomáhá nám to udržet si důvěru našich 
akcionářů, potenciálních investorů a státních regulačních orgánů. Toto zpětně posiluje pověst naší korporace. 
Vzhledem k důležitosti těchto skutečností je pouze několik osob oprávněno hovořit s médii nebo finančními 
analytiky o korporaci Fortive nebo o výkonnosti společností či podniků Fortive. Pokud vám tedy zatelefonuje 
nebo od vás bude požadovat informace pracovník médií či finanční analytik, předejte dotaz oddělení pro 
vztahy s investory korporace Fortive. Sami žádné informace neposkytujte. Jednoduše zdvořile uveďte, že „je 
zásadou společnosti Fortive, aby všechny žádosti médií byly zpracovány oddělením pro vztahy s investory 
společnosti Fortive“.  Pamatujte na to, že je přijatelné, aby příslušné osoby ve společnostech Fortive vydávaly 
tiskové zprávy a hovořily v odborném tisku za běžného chodu podniku o nových výrobcích, nových službách 
nebo oceněních či uznáních. 

Ačkoli korporace Fortive jmenuje konkrétní osoby jako jediné zaměstnance oprávněné hovořit k určité cílové 
skupině jménem všech společností Fortive, každý zaměstnanec hovoří jménem společnosti Fortive každý den 
při naší interakci mezi sebou navzájem, s našimi zákazníky nebo potenciálními zákazníky a dalšími zájmovými 
skupinami. Dbejte na to, abyste takovou komunikaci, ať již osobní, telefonickou nebo elektronickou, vedli s 
maximální úrovní profesionality. Zejména pamatujte na skutečnost, že elektronické zprávy (jako například 
e-maily a textové zprávy) jsou trvalé, přenosné záznamy naší komunikace, které mohou negativně ovlivnit 
pověst společnosti Fortive, jsou-li nevhodné nebo neprofesionální.

Jako od zaměstnanců se od nás očekává, že se zdržíme chování, které by mělo negativní dopad na pověst 
kterékoli společnosti Fortive. Zaměstnanci nesmějí zveřejňovat jakékoli újmu způsobující nebo důvěrné 
informace o kterékoli společnosti Fortive, o obchodních zvyklostech kterékoli společnosti Fortive nebo o 
kterémkoli zákazníkovi, obchodním partnerovi nebo dodavateli společnosti Fortive. To platí pro všechny formy 
zveřejnění, osobní i profesionální, včetně elektronické pošty, blogů a tweetů. 
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Zdržení se obchodování zasvěcených osob  
a dávání tipů
Při běžném výkonu své práce se můžeme dozvědět podstatné neveřejné informace o naší společnosti Fortive 
nebo o jiných společnostech, s nimiž obchodujeme. Naší povinností je zdržet se obchodování zasvěcených 
osob, což znamená, že nesmíme využívat tyto informace k rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií za účelem 
finančního zisku. Informace je „podstatná“, pokud by byla rozumným investorem považována za významnou 
při rozhodování, zda koupit, prodat nebo si podržet cenné papíry společnosti. Informace je „neveřejná“, pokud 
nebyla sdělena široké veřejnosti a zůstává „neveřejnou“ po celé dva dny obchodování po svém zveřejnění. 
Typické příklady takových podstatných neveřejných informací zahrnují: 

• Zprávy o fúzích, akvizicích nebo zbavení se majetku
• Plánovaná nabídka nebo prodej cenných papírů společnosti 
• Významná regulační opatření nebo významný soudní spor týkající se společnosti
• Změny ve vyšším vedení
• Nové výrobky nebo přísliby zákazníků stojící za povšimnutí

Zákony o obchodování zasvěcených osob rovněž zakazují „dávání tipů“ nebo poskytování podstatných 
neveřejných informací jiné osobě, která tyto informace používá jako základ při obchodování s cennými papíry. 
Z důvodů zamezení provádění takových praktik nikdy nesdělujte tento typ informací – ať již se týkají společnosti 
Fortive nebo jiné společnosti – žádné osobě mimo vaší organizaci, včetně přátel a rodinných příslušníků. 
Vaší povinností je také zdržet se diskusí o těchto informacích se svými kolegy, pokud k tomu neexistuje 
obchodní důvod. Navíc někteří zaměstnanci podléhají „zablokovanému období“, během něhož není těmto 
zaměstnancům dovoleno zapojovat se do obchodů zahrnujících cenné papíry společnosti Fortive, a mohou 
rovněž podléhat požadavkům předběžného prověření před obchodováním.
 
Další informace naleznete v našich zásadách o Obchodování zasvěcených osob na stránkách Fortive 
Connect. Pokud zjistíte zapojení některé osoby do obchodování zasvěcených osob nebo dávání tipů, 
oznamte neprodleně tuto skutečnost právnímu oddělení korporace Fortive nebo na linku pomoci pro otázky 
bezúhonnosti a dodržování předpisů (fortive.ethicspoint.com).
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Vedení transparentních  
účetních knih a záznamů
Akcionáři korporace Fortive se spoléhají na to, že společnosti Fortive vedou přesné a poctivé účetní knihy a 
záznamy. Tyto záznamy tvoří základ pro všechna veřejná prohlášení a podání korporace Fortive, která dávají 
našim akcionářům a veřejnosti přesný přehled o činnosti společnosti Fortive a její finanční situaci. Společnosti 
Fortive tyto záznamy používají také při provádění důležitých obchodních rozhodování. 

Aby vznikla jistota, že naše finanční výkazy řádně odrážejí naše aktiva a transakce, musí každý z nás zajistit, 
aby informace, které poskytujeme ve všech záznamech společnosti Fortive byly úplné, přesné a srozumitelné. 
I když vedení účetnictví a záznamů není primární pracovní povinností každého zaměstnance, všichni 
zaznamenáváme informace nějakého druhu a předkládáme je naší společnosti Fortive. Tato činnost zahrnuje 
veškeré informace, které poskytujeme ve svých výplatních dokumentech, pracovních lístcích, zprávách ze 
služebních cest a o výdajích, zprávách o testech výrobků, zprávách o prodeji, záznamech o zákaznících a 
dodavatelích a v jakýchkoli dalších záznamech společnosti Fortive. Zaměstnanci nesmějí falšovat žádné 
obchodní záznamy nebo se vědomě účastnit vytváření nebo šíření podvodných, nepřesných nebo zavádějících 
obchodních záznamů. 

Nikdy nesmíme provést nepravdivý nebo falešný zápis do jakéhokoli záznamu společnosti Fortive. Dále 
nesmíme nikdy zřizovat žádné nezaznamenané fondy nebo majetek společnosti Fortive, jako jsou „tajné 
fondy“ nebo jiné typy „mimoúčetních“ účtů. Kdokoli, u něhož se zjistí, že byl zapojen do finančního podvodu, 
bude podroben disciplinárnímu řízení, jakož i občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. Pokud pojmete 
podezření, že nějaký úkon vztahující se k účetnictví nebo finančnímu výkaznictví je chybný nebo máte-li 
nějaké dotazy o způsobu vedení poctivých a přesných záznamů, musíte ihned kontaktovat kterýkoli ze zdrojů 
uvedených v části „Náš přístup k řešení problémů a podávání zpráv o porušení“.

Ti z nás, kteří jsou zodpovědní za finance a účetnictví, mají zvláštní povinnost zajistit, aby finanční výkazy naší 
společnosti Fortive byly pravdivé, odpovídající, přesné a včasné. Proto musíme nejen dodržovat zákonné a 
regulační požadavky, které tyto zprávy upravují, ale musíme rovněž znát a dodržovat všechny příslušné interní 
kontroly. 

Zaměstnanci v jakékoli funkci, kteří připravují finanční výkazy korporace Fortive nebo jiné zprávy, které se 
podávají SEC (komisi pro cenné papíry a burzy) zodpovídají za to, že tyto finanční výkazy a zprávy neobsahují 
žádná nepravdivá nebo zavádějící tvrzení a obsahují všechny skutečnosti a informace nezbytné k tomu, aby 
nebyly zavádějící.

Zaměstnanci nesmějí uvádět v omyl žádné externí účetní subjekty zapojené do provádění auditu nebo revize 
jakýchkoli finančních výkazů nebo interních kontrol společnosti Fortive, ani na ně činit nátlak nebo je ovlivňovat 
směrem k vytváření jakýchkoli zavádějících finančních výkazů libovolné společnosti Fortive.

Žádný zaměstnanec nikdy nesmí činit nepravdivá či zavádějící prohlášení v jakýchkoli finančních zprávách, 
monitorovacích zprávách o životním prostředí nebo dalších dokumentech předkládaných nebo vedených pro 
vládní agentury, externí nebo interní auditory nebo certifikační agentury nebo jakékoli jiné záznamy společnosti 
Fortive. Nepřesné, neúplné nebo nevčasné záznamy nebo výkaznictví mohou mít za následek občanskoprávní 
nebo trestněprávní odpovědnost pro zapojené osoby.

Všechny smlouvy a další podle zákona závazné povinnosti, které uzavírá kterákoli společnost Fortive, by měly 
být prováděny komerčně a podle zákona přijatelnou písemnou formou. Toto opatření pomáhá zajistit přesnost 
účetních knih a záznamů společnosti Fortive.
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Správa a uchovávání záznamů
Odpovídáme za to, že budeme uchovávat obchodní záznamy společnosti Fortive tak dlouho, jak to bude 
potřebné k podnikatelským účelům, nebo déle, pokud to vyžadují příslušné zákony. Obchodní záznamy 
společnosti Fortive likvidujte pouze tehdy, pokud již nejsou potřebné k podnikatelským účelům a uplynuly 
veškeré povinné lhůty pro uchovávání.

Nikdy neskartujte dokumenty, které podléhají soudním předvoláním nebo o nichž se domníváte, že mohou 
být relevantní pro soudní řízení, interní nebo externí vyšetřování či regulační opatření. Jste-li požádáni, abyste 
jakékoli dokumenty tohoto druhu skartovali, nebo máte-li obavy, že by je mohl zničit někdo jiný, kontaktujte 
právní oddělení korporace Fortive nebo linku pomoci pro otázky bezúhonnosti a dodržování předpisů  
(fortive.ethicspoint.com).

Chráníme svá práva duševního vlastnictví
Každá společnost Fortive investuje do rozvoje duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví se týká vynálezů, 
nápadů a originálních děl vytvořených zaměstnanci, které poskytují konkurenční výhodu na trhu. Tyto originální 
nápady a díla jsou tím, co máme na mysli, když hovoříme o nejmodernějších inovacích, a musíme je chránit 
před našimi konkurenty. Některé z těchto cenných nápadů lze chránit podáním požadovaných písemností 
u různých vládních agentur (patentové úřady) a některé z těchto cenných nápadů lze chránit používáním 
zvláštního označení na našich výrobcích (označení autorských práv, ochranné známky). Některé myšlenky jsou 
chráněny tak, že je uchováváme jako přísně tajné a nikdy je nesdílíme s třetími stranami (obchodní tajemství). 
Bez ohledu na to, jaký druh duševního vlastnictví vytvoříte, je důležité, aby byly podniknuty správné kroky 
k jeho ochraně. Všichni zaměstnanci, kteří vytvoří duševní vlastnictví, se musí řídit zásadami a postupy své 
společnosti Fortive pro určení a ochranu tohoto duševního vlastnictví. Všichni zaměstnanci, i když sami 
nevytvářejí duševní vlastnictví, musí být velmi opatrní, aby se vyhnuli vyzrazení obchodního tajemství komukoli 
jinému než svým kolegům spolupracovníkům v jejich společnosti Fortive, kteří toto obchodní tajemství 
potřebují znát, aby mohli vykonávat své zaměstnání ve společnosti Fortive.
 
Další informace týkající se podnikání správných kroků k ochraně našich práv duševního vlastnictví naleznete v 
našich Zásadách duševního vlastnictví na stránkách Fortive Connect.

Chráníme cenná aktiva společnosti Fortive
Očekává se od nás, že budeme chránit majetek naší společnosti Fortive a zajistíme jeho efektivní využívání pro 
legitimní podnikatelské účely. Krádeže, neopatrnost a plýtvání mají přímý dopad na naši ziskovost. Majetek 
společnosti Fortive zahrnuje fyzický majetek, důvěrné informace, duševní vlastnictví a obchodní příležitosti, 
které vznikají v průběhu naší práce pro společnost Fortive. Ochrana a efektivní využívání tohoto majetku jsou 
rozhodující pro trvalý úspěch společnosti Fortive.
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Fyzický majetek
Fyzický majetek společnosti Fortive zahrnuje naše zařízení a vybavení, naše zásoby hotového zboží, součástí a 
surovin a další hmotné položky pod naší kontrolou. Fyzický majetek koneckonců patří našim akcionářům. Proto 
musíme být opatrní, abychom předcházeli krádežím, poškození nebo zpronevěře tohoto majetku, a musíme 
mít na paměti, abychom tento majetek řádně využívali. Nikdy nesmíme používat fyzický majetek společnosti 
Fortive k provádění jiné pracovní činnosti.

Důvěrné informace
V průběhu práce pro naši společnost Fortive se můžeme dozvědět důvěrné informace. Musíme zachovávat 
důvěrnost informací, které nám byly svěřeny našimi společnostmi Fortive nebo jejich zákazníky nebo 
dodavateli, s výjimkou případů, kdy je sdělení takových informací schváleno nebo zákonně nařízeno. Důvěrné 
informace zahrnují všechny neveřejné informace, které se dozvíme v důsledku našeho postavení ve společnosti 
Fortive, zejména informace, které by mohly být užitečné pro konkurenty nebo škodlivé pro společnost Fortive 
nebo její zákazníky či dodavatele, kdyby byly vyzrazeny. Běžné příklady zahrnují naše prodejní výsledky, celkové 
nebo podle výrobků, seznamy našich zákazníků, ceny našich výrobků a informace o nákladech, technické 
podrobnosti o našich výrobcích a našich výrobních postupech a naše prodejní strategie, produktové roadmapy 
a strategické podnikatelské plány.
 
Naše důvěrné informace jsou nehmotným majetkem a musí být chráněny před vyzrazením třetím stranám. 
Nehovořte o důvěrných informacích na místech, kde můžete být zaslechnuti, jako jsou výtahy a restaurace 
nebo otevřené prostory ve společnosti Fortive, například místnosti pro pracovní přestávky. Dále nenechávejte 
důvěrné informace, počítače, mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízené uchovávající důvěrné informace 
kdekoli, kde by mohly být vydány v nebezpečí. Tam, kde je to praktické, označte dočasný záznam a trvalý 
záznam důvěrných informací jako „Důvěrné“ nebo podobnou poznámkou. V případě pochybností o tom, zda 
určité informace, které znáte nebo ke kterým máte přístup, jsou důvěrné, nakládejte s nimi jako s důvěrnými. 
Nikdy nepoužívejte důvěrné informace společnosti Fortive k provádění jiné pracovní činnosti.

Tyto závazky budou platit i po ukončení vašeho pracovního poměru u společnosti Fortive. Po odchodu ze 
společnosti Fortive nesmíte vyzradit nebo využívat žádné důvěrné informace této společnosti. Dále musíte 
vrátit veškeré kopie materiálů nebo zařízení obsahující důvěrné informace společnosti Fortive, které jsou ve 
vašem držení.

Příležitosti korporace
Nesmíte osobně využít žádnou obchodní nebo investiční příležitost, o níž se dozvíte díky svému postavení 
ve společnosti Fortive, ani nesmíte takové příležitosti postupovat třetím stranám. Tyto příležitosti náleží 
společnosti Fortive. Konkrétně zaměstnanci nesmí: 

• Využít pro sebe osobně příležitosti, o nichž se dozvěděli díky využívání majetku společnosti Fortive, jejích 
informací nebo svého postavení

• Využívat majetek společnosti Fortive, její informace nebo své postavení za účelem osobního zisku
• Soutěžit se společností Fortive
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Zaměstnanci nesmí pracovat ve správní radě jakékoli ziskové společnosti, která není společností Fortive, pokud 
taková pozice není předem schválena výkonným viceprezidentem korporace Fortive zodpovědným za společnost 
Fortive příslušného zaměstnance, nebo v případě výkonného viceprezidenta korporace Fortive generálním ředitelem 
korporace Fortive. 

Podle paragrafu 122(17) obchodního zákoníku státu Delaware přijala správní rada Fortive následující zvláštní zásady 
ohledně příležitostí korporace pro ředitele, kteří nejsou zaměstnanci a kteří pracují ve správní radě korporace 
Fortive („externí ředitelé“):  Korporace Fortive odmítá jakýkoli podíl nebo jeho očekávání na základě nabídnutí účasti 
a ředitel nebude mít žádnou povinnost sdělovat, nabízet nebo představit korporaci Fortive jakoukoli příležitost 
zapojit se do podnikatelské činnosti, o níž se externí ředitel dozví, pokud se externí ředitel nedozví o takovéto 
příležitosti buď (i) v souvislosti s vykonáváním své funkce jako ředitel korporace Fortive, nebo za podmínek, které 
by odůvodněně uváděly externího ředitele v přesvědčení, že osoba, která tuto příležitost nabízí, očekává, že bude 
nabídnuta korporaci Fortive nebo dceřiné společnosti korporace Fortive, nebo (ii) prostřednictvím využití informací 
nebo majetku korporace Fortive nebo její dceřiné společnosti, je-li výsledkem příležitost zakládající odůvodněné 
přesvědčení externího ředitele, že daná příležitost je v zájmu korporace Fortive nebo její dceřiné společnosti.

Politické a charitativní aktivity  
a příspěvky
Všichni máme právo účastnit se politických procesů ve svých domovských zemích. Nicméně nesmíme na žádné 
politické akci zastupovat společnost Fortive nebo používat její finanční prostředky na politické příspěvky. Politických 
aktivit se smíme účastnit ve svém vlastním čase a na své vlastní náklady a tato účast nesmí narušovat naše pracovní 
povinnosti.

Společnosti Fortive podporují různé charitativní organizace v obcích, kde působí. Spolupracovníci nesmí dávat 
individuální charitativní příspěvky z finančních prostředků společnosti Fortive. Všechny charitativní dary společností 
Fortive musí být v souladu s příslušnými zásadami společnosti Fortive.

Hannah přijme telefonát externího poradce a potom od něj obdrží e-mail. Poradce jí chce zaplatit 
za odpověď na otázky ohledně jejích profesionálních zkušeností ve společnosti Fortive. Poradce 
říká Hannah, že s ní může hovořit, až odejde z práce, aby na tyto otázky odpovídala mimo pracovní 
dobu. Může Hannah přijmout tuto nabídku poradce?

Ne, tuto nabídku nesmí přijmout. I když by Hannah odpovídala na otázky ve svém vlastním čase, 
poradce hledá informace o tom, jak tráví svůj čas, když pracuje. Tyto informace jsou důvěrnými 
informacemi společnosti Fortive a možnost dostat za ně zaplaceno je příležitostí korporace Fortive, 
takže Hannah má dva důvody pro to, že musí odmítnout.
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Naše zásady chování vám nedávají žádná smluvní práva ani nemění váš zaměstnanecký poměr, který máte 
se svou společností (s výjimkou rozsahu, v němž jsou naše normy chování začleněny do jakékoli pracovní 
smlouvy, kolektivního vyjednávání nebo kolektivní nebo podobné smlouvy upravující váš pracovní poměr). 
Kdykoli máte možnost dobrovolně odejít ze svého pracovního poměru. Obdobně může společnost ukončit 
váš pracovní poměr, kdykoli se bude domnívat, že takový krok je v zájmu podniku, přičemž takové rozhodnutí 
podléhá příslušným zákonům a dané pracovní smlouvě upravující váš pracovní poměr. Pojem „pracovní 
smlouva“ používaný kdekoli v našich zásadách chování se netýká pouze pracovních smluv, ale také příslušného 
kolektivního vyjednávání nebo kolektivních a podobných smluv.

Zřeknutí se našich norem chování
Za mimořádně omezených okolností může korporace Fortive shledat jako vhodné zříci se některého ustanovení 
našich zásad chování. Veškerá zřeknutí vyžadují předchozí písemné schválení správní rady korporace Fortive, 
generálního ředitele nebo hlavního právního poradce a zřeknutí se jménem ředitele nebo výkonného ředitele 
korporace Fortive může provést pouze správní rada korporace Fortive nebo výbor správní rady korporace Fortive. 
Veškerá zřeknutí musí být bezodkladně zveřejněna v rozsahu požadovaném zákonem nebo newyorskou Burzou 
cenných papírů.
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Kontaktní údaje  
korporace Fortive
S jakýmikoli dotazy, které můžete mít ohledně našich zásad chování, se bez váhání obracejte na místní právní 
a finanční oddělení, na oddělení lidských zdrojů nebo na kteréhokoli z následujících zaměstnanců v korporaci 
Fortive.

Právní oddělení korporace Fortive
Peter Underwood
Vyšší viceprezident,  
hlavní právní poradce a sekretář

Jennifer Zerm
Viceprezidentka,  
ředitelka pro dodržování právních předpisů

Interní audit korporace Fortive
David Wilkinson 
Viceprezident,  
interní audit

Lidské zdroje korporace Fortive
Stacey Walker
Vyšší viceprezidentka,  
lidské zdroje
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Zásady korporace Fortive
Mnoho zásad, které platí pro všechny společnosti Fortive, naleznete na stránkách Fortive Connect. Je velmi 
doporučeno kontrolovat na stránkách Fortive Connect a na intranetu vaší vlastní provozní společnosti aktuální 
verze zásad, které se týkají vás jako zaměstnance společnosti Fortive.

Zde jsou některé z nejdůležitějších zásad, které platí pro všechny společnosti Fortive:

Kodex chování dodavatele

Zásady postoupení problému výše

Protikorupční zásady

Zásady ohledně darů a pohoštění

Zásady a postupy pro cesty zákazníků a jejich pohoštění

Zásady ochrany životního prostředí a BOZP

Zásady duševního vlastnictví

Konsolidované obecné zásady bezpečnosti pro spolupracovníky (IT)

Zásady zachování bezpečnosti osobních informací

Americké antimonopolní zásady

Zásady týkající se celních zákonů USA

Zásady týkající se amerických zákonů o kontrole exportu

Zásady ohledně transakcí mezi společnostmi a právní formality

Zásady řízení dceřiných společností

Formulář 8-K Zásady oznamování

Zásady sdělování informací (pravidlo FD "úplného odhalení")

Obchodování zasvěcených osob

Tyto zásady můžete opět nalézt na stránkách Fortive Connect a v některých případech na stránkách intranetu 
vaší provozní společnosti.
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