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Správa od nášho prezidenta a  
generálneho riaditeľa
Vážení zamestnanci spoločnosti Fortive,

založením spoločnosti Fortive máme neuveriteľnú príležitosť vytvoriť nový 
a jedinečný podnik vybudovaný na silných základoch. Kľúčovým princípom 
nášho úspechu v minulosti je náš neutíchajúci záväzok voči integrite a etickým 
obchodným rokovaniam. Sme zaviazaní vykonávať správnu vec. Spolu s našimi 
talentovanými zamestnancami, naším úžasným portfóliom a naším záväzkom voči 
obchodnému systému Fortive, je dodržiavanie najvyšších etických štandardov 
zásadné pre našu budúcnosť. 

Každá z hodnôt spoločnosti Fortive vyjadruje, ako vykonávame našu prácu čestne. 
„Budujeme mimoriadne tímy pre mimoriadne výsledky“ vyjadruje myšlienku 
viesť mimoriadny výkon v prostredí s rešpektom a bez hanby. „Úspech zákazníka 
inšpiruje k našim inováciám“ potvrdzuje, že kvalita bude vždy v popredí nášho 
rozhodovania. Všetkých nás 24 000 zamestnancov dodržiava heslo „Kaizen je 
náš spôsob života,“ ktorý nás zaväzuje pracovať v duchu neustáleho zlepšovania. 
A napokon vyhlásenie „Súťažíme o akcionárov“ zdôrazňuje, že naše zúčastnené 
osoby – akcionári, zákazníci a kolegovia – chcú byť spojení so spoločnosťou, ktorá 
dodržiava najvyššie normy bezúhonnosti.

Základný princíp je aj naďalej jednoduchý: konať čestne a spravodlivo pri všetkých 
rokovaniach v mene spoločnosti Fortive. Tieto princípy sa však nedajú vždy ľahko 
uplatniť v zložitom medzinárodnom obchodnom a právnom prostredí, v ktorom 
pôsobíme. Nasledujúce normy správania sa spoločnosti Fortive poskytujú návod 
pre náš obchod a osobné konanie, no nemôžu predpokladať každý scenár. K 
dispozícii sú vám mnohí ľudia a zdroje v spoločnosti Fortive a vašej spoločnosti 
OpCo, váš nadriadený, právne oddelenie a oddelenie pre dodržiavanie predpisov, 
oddelenie ľudských zdrojov, interného auditu, náš tím vedenia a naša horúca linka, 
ktoré vám pomôžu. Prehovorte nahlas! Chceme si vás vypočuť. 

Vždy budeme čeliť výzvam – termíny, metrické údaje, jednoduchší spôsob –  
a musíme byť dosť silní, aby sme vydržali tieto tlaky. Náš záväzok voči etike  
a naša kultúra čestného správania musia byť v každom produkte, ktorý vyrábame, 
pri každej interakcii, ktorú máme medzi sebou, našimi cennými zákazníkmi a pri 
každej obchodnej príležitosti, ktorú vytvárame. Naši zákazníci a obchodní partneri 
to očakávajú. Naši akcionári to vyžadujú. Takto vykonávame obchody.

Mimoriadne tímy konajú čestne. Kultúru integrity a dodržiavania predpisov 
spoločnosti Fortive zachováva a posilňuje každý z vás, tým že denne vynakladá 
úsilie, aby konal férovo, čestne a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. 
Ďakujeme vám, že prispievate svojím podielom.

Jim Lico
Generálny 

a výkonný riaditeľ
Máj 2016
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Vytvárame mimoriadne tímy pre  
mimoriadne výsledky
•  Sme odhodlaný tím ľudí, ktorí vytvárajú základnú hodnotu na riešenie najdôležitejších  

výziev sveta. 

•  Vyvíjame seba a naše tímy, bojujeme s výzvami, ktoré poskytujú príležitosti na učenie  

a zrýchľujeme pokrok. 

• Hľadáme riešenia koreňov problémov založené na skutočnostiach – nie obvinenia.  

•  Sme zodpovední za naše výsledky a získavame ich nepolitickým a nebyrokratickým spôsobom. 

•  Máme vysokú integritu a rešpekt voči druhým.  

Naše hodnoty



5Normy správania spoločnosti Fortive

Úspech zákazníka inšpiruje k našim inováciám
• Kvalita je vždy na prvom mieste!

• Naša kreativita a dôslednosť posúvajú produkty, služby a postupy našich zákazníkov vpred.  

•  Snívame, vyvíjame a dodávame inovatívne ponuky na budovanie lepšieho podnikania a pokroku 

v našom vlastnom učení. 

• Podporujeme nekonvenčné nápady, či už sú veľké alebo malé. 

• Hlas zákazníka vedie naše myslenie.

Kaizen je náš spôsob života 
• Sme vášniví pri hľadaní lepšej cesty. 

•  Prostredníctvom záväzku neustále zlepšovať spájame silné stránky zavedenej spoločnosti so 

zmýšľaním inovátorov. 

• Obchodný systém spoločnosti Fortive (FBS) je kľúčom našej kultúry.  

• FBS poskytuje bohatý súbor nástrojov, ktorý sme vypracovali a rozvinuli.

•  Robustné, opakovateľné procesy prinášajú vysokú kvalitu, splnenie záväzkov a cenu, ktoré 

uspokoja našich zákazníkov nad ich očakávania.

Bojujeme o akcionárov
•  Prideľujeme kapitál tam, kde je najúčinnejší, a to interne aj externe, aby sme reagovali na  

požiadavky trhu. 

•  Zisky sú dôležité, pretože priťahujú a na dlhú dobu udržiavajú verné zúčastnené strany,  

a to akcionárov aj zamestnancov.
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Úvod
Pre úspech spoločnosti Fortive je nevyhnutné, aby každý zamestnanec v každej zo 
spoločností Fortive konal na najvyššej úrovni integrity a v súlade so všetkými príslušnými 
zákonmi a zásadami. Normy správania spoločnosti Fortive vyjadrujú toto základné 
očakávanie a poskytujú konkrétny návod, ako reagovať na bežné otázky týkajúce sa 
integrity a dodržiavania predpisov, ktoré vznikajú pri štandardnej obchodnej činnosti 
spoločnosti Fortive. Normy správania sa takisto týkajú ďalších zdrojov, ktoré majú všetci 
zamestnanci k dispozícii na riešenie mnohých otázok integrity a dodržiavania predpisov, 
ktoré môžu vzniknúť, a na ktoré neexistuje v našich normách správania konkrétna odpoveď.
 
Správne obchodné rozhodnutia v rámci integrity a v súlade so všetkými príslušnými 
zákonmi a zásadami nám pomáhajú udržiavať dôveru, ktorú sme si vybudovali u našich 
rôznych podielnikov – našich akcionárov, zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov, 
ako aj v komunitách, v ktorých pôsobíme – a tvoria základ nášho budúceho úspechu.
 
Niekoľko definícií, ktoré treba vedieť pri čítaní našich noriem správania:
„Fortive“ a „spoločnosť Fortive“ alebo „spoločnosti Fortive“ znamenajú firmu Fortive  
a každú z prevádzkových spoločností firmy Fortive kdekoľvek na svete, či už sú to priame 
alebo nepriame dcérske spoločnosti. 

„Zamestnanci“ znamenajú všetky osoby zamestnané spoločnosťou Fortive (vrátane 
úradníkov) a osoby konajúce v mene spoločnosti Fortive, riaditeľov spoločností Fortive.
 
Normy správania spoločnosti Fortive sa môžu občas revidovať. Aktuálnu verziu vždy 
nájdete na lokalite Fortive Connect.
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Platnosť našich  
noriem správania 
Naše normy správania platia pre všetkých zamestnancov v každej spoločnosti Fortive kdekoľvek na svete. Od 
zamestnancov sa môže vyžadovať, aby preukázali, že si prečítali a porozumeli našim normám správania a že ich 
dodržiavajú, pričom naše normy platia bez ohľadu na to, či to zamestnanec preukázal. Očakávame, že aj naši 
sprostredkovatelia, zástupcovia, nezávislí zmluvní partneri, konzultanti, dodávatelia, obchodní partneri a ďalší, 
ktorí podporujú našu obchodnú činnosť, budú konať na rovnakej úrovni integrity a dodržiavania predpisov, akú 
vyžadujú naše normy správania od našich zamestnancov.

Rozpory medzi našimi normami  
a zásadami spoločnosti Fortive alebo 
príslušnými zákonmi
Spoločnosti Fortive pôsobia všade na svete a podliehajú mnohým rôznym zákonom. Spoločnosti Fortive tiež 
vydávajú vlastné zásady na riešenie miestnych podmienok. Ak je príslušný zákon v rozpore s našimi normami 
správania alebo zásadami spoločnosti Fortive, alebo ak poskytuje Partnerom ďalšie práva či ochranu, tento 
zákon je potrebné dodržať a dotknutí zamestnanci majú nárok na tieto dodatočné práva alebo ochranu. Ak sú 
zásady spoločnosti Fortive v rozpore s našimi normami správania, musíte dodržiavať naše normy správania, nie 
zásady spoločnosť Fortive. Miestne obchodné zvyklosti alebo postupy, ktoré sú v rozpore s našimi normami 
správania alebo zásadami spoločnosti Fortive, nie sú povolené (pokiaľ si to nevyžaduje miestny zákon).

Ako riešime problémy a hlásime porušenie 
predpisov – Hovoríme nahlas!
Naše normy správania a ďalšie zásady spoločnosti Fortive riešia mnoho bežných otázok integrity a dodržiavania 
predpisov, s ktorými sa môžete stretnúť pri bežnej obchodnej činnosti. Vždy, keď uvažujete o otázkach integrity 
alebo dodržiavania predpisov, či už ide o vaše vlastné rozhodnutia alebo rozhodnutia iného zamestnanca, 
prezrite si normy správania a ďalšie zásady spoločnosti Fortive, v ktorých nájdete návody. Ak si stále nie ste istí, 
prediskutujte daný problém so svojim priamym nadriadeným alebo vedúcim pracovníkom, vyšším vedúcim 
pracovníkom alebo nadriadeným, pracovníkom personálneho alebo právneho oddelenia vo vašej spoločnosti 
Fortive alebo s ktorýmkoľvek pracovníkom personálneho či právneho oddelenia alebo oddelenia interného 
auditu firmy Fortive.
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Ak podľa vás pravdepodobne došlo alebo môže dôjsť k porušeniu zákona, našich noriem správania alebo inej zásady 
spoločnosti Fortive, hovorte nahlas!  Porušenie alebo možné porušenie predpisov nahláste svojmu priamemu 
nadriadenému alebo vedúcemu pracovníkovi, alebo niektorému z nasledujúcich pracovníkov či oddelení:

• Iný vedúci pracovník alebo nadriadený vo vašej spoločnosti Fortive
• Personálne alebo právne oddelenie vo vašej spoločnosti Fortive
• Ktorýkoľvek zo zamestnancov oddelenia interného auditu firmy Fortive
• Personálne alebo právne oddelenie firmy Fortive
• Linka pre zachovanie bezúhonnosti a dodržiavanie predpisov spoločnosti Fortive na stránke fortive.ethicspoint.com
• Ktorýkoľvek člen predstavenstva firmy Fortive

Všetkým zamestnancom odporúčame predkladať otázky v prípade neistoty týkajúcej sa problému integrity alebo 
dodržiavania predpisov, a žiadame ich, aby okamžite nahlásili každé skutočné alebo potenciálne porušenie zákona, 
našich noriem správania alebo iných zásad spoločnosti Fortive, pokiaľ miestny zákon nenariaďuje iné. Upozornením 
vedenia na otázky alebo porušovanie predpisov pomáhate spoločnosti Fortive dosahovať a udržiavať najvyššiu úroveň 
integrity a dodržiavania predpisov, ako aj budovať základy nášho budúceho úspechu. Ďalej uvádzame niekoľko ďalších 
dôležitých bodov, ktoré je potrebné mať na pamäti pri hlásení porušenia predpisov:

• Zamestnanec nesmie nikdy hlásiť porušenie predpisov osobe, ktorá sa podieľa na porušení predpisu.
• Ak upozorníte na problém, avšak ten sa nevyrieši, musíte ho nahlásiť inou cestou.
• Poskytnutie nepravdivých správ, ktoré je úmyselné alebo z nedbanlivosti, môže mať za následok disciplinárne konanie 

vrátane ukončenia pracovného pomeru (podľa príslušných zákonov a pracovnej zmluvy).

Hlásenia cez linku dôvery pre integritu a dodržiavanie predpisov spoločnosti Fortive sa môžu vykonať anonymne, pokiaľ 
to povoľuje miestny zákon. Upozorňujeme, že zachovanie vašej anonymity však môže obmedziť schopnosť spoločnosti 
Fortive vykonať dôkladné vyšetrovanie. Preto odporúčame pri podávaní hlásenia poskytnúť podrobné informácie 
vrátane vašej totožnosti. 

Vyšetrovanie hlásení a dôsledky porušenia 
predpisov
Všetky hlásené prípady porušovania zákona, našich noriem správania alebo iných zásad spoločnosti Fortive sa prešetria. 
Zamestnanci zodpovední za porušenie predpisov budú podľa okolností a v súlade s príslušným zákonom podrobení 
disciplinárnemu konaniu, prípadne až ukončeniu pracovného pomeru. V závislosti od charakteru incidentu môžu byť 
jednotlivé zaangažované osoby podrobené aj trestnému stíhaniu v súvislosti s prečinom proti verejnému poriadku alebo 
s trestným činom.
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Nepodnikajte protiopatrenia
Keď nastane problém súvisiaci s integritou a dodržiavaním predpisov, nikdy nezabudnite, že mlčanie nám 
nepomôže – uškodí nám. Preto musí každý z nás podporovať prostredie, v ktorom všetci zamestnanci môžu 
pohodlne nájsť návody na riešenie otázok integrity a dodržiavania predpisov a k podávaniu hlásení v dobrej 
viere o známom alebo pravdepodobnom porušení zákona, našich noriem správania alebo iných zásad 
spoločnosti Fortive. Podanie hlásenia „v dobrej viere“ znamená poskytnutie všetkých informácií, ktoré máte, 
a ich nahlásenie čestným spôsobom, bez ohľadu na to, či vyšetrovanie na základe vášho hlásenia zistí nejaké 
skutočné pochybenia. Ak máte pocit, že bolo voči vám podniknuté protiopatrenie, pretože ste vykonali hlásenie 
v dobrej viere, kontaktujte niektoré z oddelení/pracovníkov uvedených v časti „Ako riešiť problémy a nahlásiť 
porušenia predpisov.“

Upozorňujeme, že každý zamestnanec, ktorý podnikne protiopatrenie bude podľa okolností a v súlade  
s príslušným zákonom podrobený disciplinárnemu konaniu, prípadne až ukončeniu pracovného pomeru.

Ďalšie očakávania od vedúcich pracovníkov  
a nadriadených
Zamestnanci, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi alebo nariadenými iných zamestnancov, sú lídrami spoločnosti 
Fortive, od ktorých sa očakáva, že budú praktizovať normy správania slovami aj skutkami, čím zavedú výrazný 
príklad, ktorý majú nasledovať ostatní zamestnanci. Ak ste vedúci pracovník alebo nadriadený:  

• nesmiete nikdy ignorovať nezákonné správanie, porušenie našich noriem správania, porušenie príslušných 
zásad spoločnosti Fortive, ani iné správanie ktoréhokoľvek zamestnanca, ktorému ste nadriadený, ktorý 
nespĺňajú naše vysoké nároky na integritu a dodržiavanie predpisov zo strany zamestnanca.

• musíte zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorým ste nadriadený, boli oboznámení s našimi normami správania,  
s relevantnými zásadami spoločnosti Fortive a dôležitosťou silnej kultúry integrity a dodržiavania predpisov.

• musíte poskytnúť pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci nebudú mať zábrany diskutovať o našich 
normách správania, príslušných zákonoch a zásadách spoločnosti Fortive, a v prípade problémov hovoriť 
nahlas. 

• musíte bezodkladne predložiť každý problém týkajúci sa integrity alebo dodržiavania predpisov, ktorý 
predložil zamestnanec, funkčne nadriadenej osobe v rámci spoločnosti Fortive, aby konala, alebo osobne 
zabezpečiť, aby sa problém objektívne prešetril a patrične vyriešil.

• nesmiete nikdy podniknúť protiopatrenie voči žiadnemu zamestnancovi, ktorý podal hlásenie v dobrej viere 
o skutočnom alebo pravdepodobnom pochybení, a musíte vykonať primerané disciplinárne konanie voči 
každému, kto podnikne protiopatrenie alebo dopustí podniknutie protiopatrenia.
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Vytvárame mimoriadne tímy 
pre mimoriadne výsledky 
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Rešpektujeme našich kolegov
V spoločnosti Fortive je našim záväzkom správať sa voči našim kolegom – zamestnancom s úctou, dôstojnosťou 
a férovo. Aby sme to dosiahli, udržiavame si pozitívne pracovné prostredie, v ktorom sa netoleruje 
diskriminácia a obťažovanie. Takisto dodržiavame všetku príslušnú pracovnú legislatívu.
 
Bez ohľadu na geografickú polohu sa musia všetky rozhodnutia týkajúce sa zamestnania zakladať výlučne na 
kvalifikácii vzťahujúcej sa na prácu, a to bez ohľadu na charakteristiky, ako sú rasa, farba pleti, národnostný 
pôvod, náboženské vyznanie, pohlavie, vek, rodinný stav, zdravotné postihnutie, status veterána, občianstvo, 
sexuálna orientácia či príslušnosť k pohlaviu. Všetky pracoviská spoločnosti Fortive musia byť bez akejkoľvek 
formy obťažovania. Hoci právna definícia obťažovania môžu byť v každej krajine odlišná, „obťažovanie“ v rámci 
spoločnosti Fortive zahŕňa každé nežiaduce správanie voči inej osobe, ktoré vytvára pracovné prostredie  
s prejavmi zastrašovania, nepriateľstva alebo urážania. Je dôležité si uvedomiť, že obťažovanie môže byť 
fyzické, ústne alebo písomné, a zároveň osobné alebo prostredníctvom iných prostriedkov, ako je e-mail. 
Obťažovanie nemusí mať sexuálnu povahu. K potenciálne urážlivému správaniu patria sexuálne návrhy, rasové 
urážky či negatívne komentáre alebo vtipy týkajúce sa rasy, náboženstva, príslušnosti k etnickej skupine  
alebo sexuálnej orientácie. Spoločnosti Fortive nebudú tolerovať takéto správanie bez ohľadu na to, či ide  
o nezákonné správanie podľa miestnych zákonov v krajine, v ktorej k tomuto správaniu dôjde.

Okrem toho musia spoločnosti Fortive dodržiavať všetky príslušné zákony týkajúce sa mzdy a pracovného času 
v mieste zamestnania zamestnancov, aby zabezpečili férové postupy zamestnávania všade na svete. Okrem 
toho spoločnosti Fortive nesmú zamestnať dieťa alebo nútenú pracovnú silu, ani vedome vykonávať obchodnú 
činnosť so žiadnym dodávateľom alebo iným obchodným partnerom, ktorý tak robí. 

Všetci zamestnanci musia podporovať pozitívne pracovné prostredie s dôslednou, profesionálnou 
komunikáciou. Musíme sa vyhýbať preháňaniu, hanlivým poznámkam, dohadom alebo nevhodnému 
charakterizovaniu ľudí a obchodných činností vo všetkých emailoch, interných oznámeniach, oznamoch, 
formálnych správach a iných záznamoch komunikácie.

Riadenie sa týmito princípmi zlepšuje kvalitu nášho pracoviska. Zabezpečuje nám to príliv rôznych talentov, 
silných stránok, zázemí a vlastností, ktoré napomáhajú k úspechu spoločnosti Fortive. 

Ak viete o situácii, ktorá môže porušovať niektorý z týchto princípov, predložte vaše obavy jednému z oddelení/
pracovníkov uvedených v časti „Ako riešiť problémy a hlásiť porušenia predpisov.“ Nezabudnite, že spoločnosť 
Fortive nepovoľuje podniknutie nijakého protiopatrenia voči žiadnemu zamestnancovi, ktorý podal hlásenie  
o probléme v dobrej viere.
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Rešpektovať našich kolegov – zamestnancov znamená takisto vzájomne rešpektovať súkromie. Ako zamestnanci 
často poskytujeme našim spoločnostiam Fortive osobné údaje, ako sú kontaktné údaje a informácie o výhodách. 
Naše spoločnosti Fortive uchovávajú osobné údaje o každom z nás, ako napríklad údaje o finančnej kompenzácii. 
Každý z nás je zodpovedný za ochranu a rešpektovanie súkromných osobných informácií našich kolegov – 
zamestnancov v súlade so všetkými príslušnými zákonmi vrátane miestnych zákonov o ochrane súkromia  
a osobných údajov. Ak vaša práca prináša so sebou prístup k tomuto druhu dôverných informácií, musíte byť 
opatrní, aby ste ich chránili, a používať ich, len ak sú nevyhnutné pre vykonanie vašich pracovných povinností. 
Každú otázku súvisiacu so zamestnaním, ako je napríklad overenie si referencií, treba ponechať na vaše personálne 
oddelenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady bezpečnosti osobných informácií na lokalite Fortive Connect.

Janino oddelenie vykonáva pohovory s uchádzačmi o voľné miesto už niekoľko týždňov. Vie, že 
jej spoločnosť Fortive nutne potrebuje obsadiť toto miesto čo najskôr. Začula, ako si jej vedúci 
pracovník robí žarty týkajúce sa rasy jedného z uchádzačov a pohlavia iného uchádzača. Je si dosť 
istá, že si robil žarty, ale obáva sa, že jeho vtipy by mohli byť diskriminačné a preto neprijal žiadneho 
z uchádzačov. Čo by mala urobiť?

V záujme udržiavania čo najlepších pracovných síl musia zamestnanci vo všetkých spoločnostiach 
Fortive akceptovať rozmanitosť a uvítať všetkých kvalifikovaných ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie 
alebo ktorúkoľvek inú chránenú charakteristiku. Žarty Janinho vedúceho pracovníka vytvárajú 
nepriateľské prostredie a môžu naznačovať, že robí rozhodnutia o prijatí na základe charakteristík, 
ktoré nesúvisia s prácou. Jana by mala upozorniť na problém niektoré z oddelení/pracovníkov 
uvedených v časti „Ako riešiť problémy a hlásiť porušenia predpisov.“

Zistenie a predkladanie  
konfliktov záujmov
„Konflikt záujmov“ nastáva, keď súkromný záujem zamestnanca zasahuje akýmkoľvek spôsobom, alebo aspoň 
to tak vyzerá, do záujmov spoločnosti Fortive. Konfliktná situácia môže nastať, keď zamestnanec podnikne 
kroky alebo má záujmy, ktoré môžu sťažiť vykonávanie jeho práce v rámci spoločnosti Fortive objektívne  
a efektívne. Konflikty záujmov vznikajú aj vtedy, keď zamestnanec alebo člen jeho rodiny, dostane nezákonné 
osobné výhody v dôsledku svojho postavenia v spoločnosti Fortive. Zamestnancom sa nepovoľuje pracovať 
pre ich spoločnosť Fortive v akejkoľvek úlohe, ani podieľať sa na akomkoľvek rozhodnutí, ktoré prináša konflikt 
záujmov, pokiaľ konflikt nebol predložený vedúcemu pracovníkovi zamestnanca a vedúci pracovník určil, že 
zamestnanec sa môže na úlohe či rozhodnutí podieľať s tým, že zamestnanec bude dodržiavať všetky osobitné 
postupy požadované vedúcim pracovníkom na zmiernenie konfliktu.

Každý konflikt záujmov týkajúci sa viceprezidenta spoločnosti Fortive alebo vyššie postaveného zamestnanca 
sa musí predložiť Generálnej rade alebo výkonnému riaditeľovi firmy Fortive, aby pomohli pri určení, či daná 
situácia predstavuje skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov a primeraný postup.

Nasledujúce časti obsahujú ďalšie pokyny týkajúce sa bežných prípadov konfliktu záujmov.
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Vzťahy s dodávateľmi  
a zákazníkmi
Ku konfliktu záujmov dochádza, keď vy alebo váš blízky priateľ alebo člen rodiny máte finančný záujem  
v spoločnosti, ktorá predáva spoločnosti Fortive alebo od nej kupuje. Váš záujem alebo záujem vášho blízkeho 
priateľa alebo člena rodiny vás môže odradiť od získania najlepšieho možného obchodu pre vašu spoločnosť 
Fortive. Ak máte takýto konflikt, nesmiete pokračovať v nijakej úlohe v spoločnosti Fortive, alebo sa naďalej 
podieľať na akomkoľvek rozhodnutí spoločnosti Fortive, ktoré sa týka spoločnosti, v ktorej máte vy alebo 
váš blízky priateľ alebo člen rodiny záujem, pokiaľ konflikt nebol predložený vedúcemu pracovníkovi a nebol 
zmiernený.
 
K príkladom tohto druhu konfliktu záujmov patria nasledujúce:
 
• Manželka zamestnanca získa províziu z predaja majetku spoločnosť Fortive
• Partner vyberie dodávateľa, pričom vlastník, spoločník, riaditeľ, konateľ alebo zamestnanec dodávateľa je 

člen rodiny zamestnanca
• Partner dohodne zmluvu s distribútorom, ktorý zamestnancovi požičal peniaze
• Zamestnanec je osoba, ktorú zamestnáva úradník alebo vlastník dodávateľa alebo zákazník, ktorý vykonáva 

obchod s príslušnou spoločnosťou Fortive zamestnanca.

Upozorňujeme, že ku konfliktu záujmov nedochádza, ak je zamestnanec vo finančnom vzťahu s verejne 
obchodovanou spoločnosťou, ktorá obchoduje so spoločnosťou Fortive, pokiaľ sa záujem zamestnanca 
obmedzuje na vlastníctvo verejne obchodovaných cenných papierov (ako je kmeňová akcia alebo prioritná 
akcia), ktoré tvoria menej než dve percentá použiteľného druhu a/alebo pôžičiek uzavretých v rámci bežného 
verejného podnikania spoločnosti a za bežných obchodných podmienok (napr. domáceho hypotekárneho 
úveru v banke, ktorá obchoduje so spoločnosťou Fortive).

Veronikin manžel je generálnym riaditeľom súkromnej spoločnosti, ktorá spoločnosti Fortive ponúka 
predaj surovín. Jeho spoločnosť má dobrú povesť a ponúka veľmi nízke ceny. Veronika nie je 
zodpovedná za výber, ale patrí do tímu, ktorý hodnotí všetkých potenciálnych dodávateľov. Veronika 
je presvedčená, že spoločnosť jej manžela je najlepším dodávateľom a nechce ohroziť šance jeho 
spoločnosti získať zákazku. Musí to oznámiť ako konflikt záujmov?

Áno, Veronika musí túto informáciu oznámiť svojmu vedúcemu pracovníkovi. Veronike môže 
jej osobný vzťah sťažiť zachovať si objektívne stanovisko a byť nestrannou v jej pracovných 
povinnostiach. Musí upozorniť svojho vedúceho pracovníka na vzťah a okamžite sa dištancovať od 
ktorejkoľvek časti procesu rozhodovania týkajúceho sa spoločnosti jej manžela.
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Vzťahy s konkurentmi
Počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti Fortive nesmú zamestnanci vstupovať do pracovného pomeru 
s inou spoločnosťou, ktorá konkuruje spoločnosti Fortive. Okrem toho si zamestnanci nesmú založiť ani 
podporovať obchodnú činnosť, ktorá konkuruje alebo má v úmysle konkurovať ktorejkoľvek spoločnosti Fortive. 
Ak o takejto situácii viete, musíte to nahlásiť niektorému z oddelení/pracovníkov uvedených v časti „Ako riešiť 
problémy a hlásiť porušenia predpisov“, pokiaľ miestny zákon nevyžaduje iné.

Vzťahy so zamestnancami
Konflikt záujmov nastáva vtedy, keď majú zamestnanci osobný vzťah, ktorý ovplyvňuje, alebo sa zdá, že 
ovplyvňuje obchodné rozhodnutia. Napríklad u zamestnanca dochádza ku konfliktu záujmov, ak má byť 
nadriadený najbližším rodinným príslušníkom, alebo mu musia najbližší rodinní príslušníci nepriamo podávať 
hlásenia, pokiaľ sa situácia nepredloží vyššie, neschváli sa a nedodržia sa všetky požiadavky na zmiernenie 
situácie. K „najbližším rodinným príslušníkom“ patria manželia, partneri spoločnej domácnosti, deti, nevlastné 
deti, rodičia, nevlastní rodičia, súrodenci, rodinní príslušníci manžela/manželky a každý, kto nám je príbuzný  
a žije v tej istej domácnosti.

Nezákonné osobné výhody
U zamestnanca dochádza ku konfliktu záujmov takisto vtedy, keď prijme osobnú výhodu od tretej strany  
v dôsledku pozície zamestnanca v spoločnosti Fortive (napríklad osobitnú zľavu alebo inú výhodu v prospech 
zamestnanca alebo rodinného príslušníka zamestnanca, ktorá sa neposkytuje širokej verejnosti), alebo keď má 
zamestnanec priamy prospech z transakcie vykonanej so spoločnosťou Fortive, napríklad prijatie pôžičky alebo 
záruky od spoločnosti Fortive.

Nezabudnite, že vznik skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov nie je nevyhnutne porušením 
našich noriem správania. Pokračovanie v práci pre spoločnosť Fortive v akejkoľvek úlohe alebo podieľanie sa 
na akomkoľvek rozhodnutí, ktoré so sebou prináša konflikt záujmov, bez toho, aby sa to oznámilo, znamená 
priestupok. Ak máte podozrenie, že mohlo u vás dôjsť ku konfliktu záujmov, musíte túto obavu okamžite 
predložiť svojmu vedúcemu pracovníkovi.

Náš dodávateľský reťazec a ďalší obchodní 
partneri sú súčasťou najlepšieho tímu
Náš vzťah s dodávateľským reťazcom a s ďalšími obchodnými partnermi je rozhodujúci pre náš úspech. 
Hľadáme obchodných partnerov, ktorí majú rovnaké hodnoty ako my, a očakávame, že budú počas obchodnej 
činnosti so spoločnosťou Fortive konať podľa našich noriem. Naše očakávania voči našim dodávateľov sú 
stanovené v Pravidlách správania dodávateľov spoločnosti Fortive.

Vždy chráňte súkromie a bezpečnosť dôverných informácií získaných od našich dodávateľov a iných 
obchodných partnerov. Patria sem aj dôverné informácie tretej strany, ktoré sa môžeme dozvedieť od našich 
dodávateľov alebo iných obchodných partnerov. Tieto informácie nikdy neposkytujte žiadnej tretej strane  
a nikdy ich neposkytujte kolegovi – zamestnancovi, ktorý nemá obchodnú potrebu poznať ich. 
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Ak obchodný partner nedokáže konať podľa našich očakávaní, ohrozuje povesť spoločnosti Fortive. Je dôležité,  
aby sme chránili povesť spoločnosti Fortive tým, že budeme hlásiť všetko, čo tieto tretie strany môžu vykonať, 
čo by sa javilo byť nezákonné alebo mimo integrity, a súvisí to s našou obchodnou činnosťou. Ak máte 
podozrenie alebo spozorujete, že obchodný partner tretej strany sa podieľa, alebo sa zdá, že sa podieľa, na 
takomto správaní, musíte túto skutočnosť okamžite oznámiť svojmu vedúcemu pracovníkovi, pokiaľ miestne 
zákony nenariaďujú iné.

Mimoriadne tímy konajú čestne
V spoločnosti Fortive výnimočné tímy vyhrávajú tým, že hrajú podľa pravidiel. Súčasťou konania podľa 
pravidiel je rozpoznávať, kedy máte oprávnenie konať a kedy potrebujete na konanie súhlas. Majte na pamäti 
nasledujúce pravidlá pri určovaní toho, kedy a či treba konať:

• Konatelia firmy Fortive sú jediní zamestnanci, ktorí majú povolenie podpisovať dokumenty alebo vykonávať 
právomoc v mene firmy Fortive, či poverovať iných, aby tak konali.

• Každá spoločnosť Fortive má zmluvné procesy, ktorých cieľom je pomôcť chrániť majetok každej spoločnosti 
Fortive a poskytujú vhodné riadenie potrebné na efektívne vykonávanie obchodných činností. V rámci týchto 
procesov určité organizácie a určité úrovne vedenia mohli dostať jasne stanovenú právomoc určovať ceny 
a niektoré ďalšie zmluvné podmienky. Právomoc podpisovať a uskutočňovať výdavky môžu byť obmedzené 
a pridelené určitým úlohám alebo jednotlivcom. Uskutočňovať obchodné záväzky mimo týchto procesov, 
prostredníctvom vedľajších obchodov alebo inak, je neakceptovateľné.

• Každé konanie súvisiace s finančnou kompenzáciou či zamestnaním, ktoré prináša zamestnancovi priame 
výhody, si vyžaduje schválenie, čo znamená, že vedúci pracovník vedúceho pracovníka zamestnanca musí 
schváliť konanie, skôr ako sa uskutoční.  Príkladmi finančnej kompenzácie alebo rozhodnutí o zamestnaní, 
ktoré podliehajú viacnásobnému schváleniu, sú zvýšenie základnej mzdy zamestnanca, ponuka alebo 
zvýšenie motivačného príspevku pre zamestnanca a zamestnanie alebo povýšenie zamestnanca.

V prípade akýchkoľvek pochybností, či máte oprávnenie podpísať dokument, alebo ďalej konať v mene 
spoločnosti Fortive, nekonajte, pokiaľ nezistíte svoje oprávnenie konať, alebo pokiaľ nezískate oprávnenie konať 
od zamestnanca, ktorý toto oprávnenie má.

Každý zamestnanec sa má snažiť konať spravodlivo s ohľadom na zákazníkov, dodávateľov, konkurentov 
a kolegov zamestnancov spoločnosti Fortive. Žiaden zamestnanec nesmie nikoho neprávom využívať 
prostredníctvom manipulácie, zatajovania, zneužitia dôverných informácií, prekrúcania podstatných 
skutočností alebo iných nekalých praktík.  
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Úspech zákazníka inšpiruje  
k našim inováciám

Rešpektovanie práv na duševné  
vlastníctvo iných osôb
Spoločnosti Fortive rešpektujú práva na duševné vlastníctvo tretích strán. Každý obsah tretej strany použitý 
pri akejkoľvek obchodnej činnosti spoločnosti Fortive, internej alebo externej, sa môže používať len v súlade 
s konkrétnymi podmienkami platnej licencie alebo iného zákonného oprávnenia na takéto použitie. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti o práve vašej spoločnosti Fortive používať akýkoľvek obsah tretej strany, požiadajte  
o pomoc právne oddelenie vašej spoločnosti Fortive alebo právne oddelenie firmy Fortive.

Ak dostanete akékoľvek otázky týkajúce sa patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev, vynálezov tretej 
strany alebo záležitostí súvisiacich s duševným vlastníctvom tretej strany, obráťte sa na právne oddelenie vašej 
spoločnosti Fortive alebo na právne oddelenie firmy Fortive. 
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Čestný konkurenčný boj
Spoločnosti Fortive sa snažia prekonať konkurenciu a získať podiel na trhu, ale toto dosiahneme jedine čestným 
konkurenčným bojom v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu hospodárskej súťaže všade na svete. Zákony 
na ochranu hospodárskej súťaže sú v každej jurisdikcii iné, ale ich cieľ je rovnaký. Tieto zákony chránia a udržujú 
voľný trh, ktorý poskytuje vysoko kvalitný tovar a služby za primerané ceny. Všetky spoločnosti Fortive a všetci 
zamestnanci musia dodržiavať tieto zákony – niekedy nazývané „protimonopolné“, „monopolné“ alebo zákony 
„na ochranu hospodárskej súťaže“ – všade tam, kde podnikáme. 

Existujú určité situácie, ktorým sa musíme vyhýbať, aby sme dodržiavali tieto zákony. V prvom rade nikdy 
nediskutujte s konkurenciou o cenách alebo o informáciách týkajúcich sa cien. To platí aj pre bežné rozhovory. 
Okrem toho nikdy neuzatvárajte žiadnu zmluvu, či už formálne, neformálne, ústne alebo písomne, ktorej 
predmetom je rozdelenie trhov, zákazníkov alebo území s konkurentom. Nediskutujte o bojkotujúcich 
zákazníkoch, dodávateľoch alebo konkurentoch. Ak vás konkurent zaangažuje do akejkoľvek diskusie tohto 
druhu, ihneď ukončite rozhovor, túto záležitosť nahláste svojmu nadriadenému a zdokumentujte svoje 
konania, aby ste chránili seba a vašu spoločnosť Fortive. Pamätajte si, že rovnaké pravidlá platia pre podujatia 
obchodného združenia. Bez ohľadu na situáciu, dokonca aj dojem že ide o tajný dohovor, môže pre vašu 
spoločnosť Fortive predstavovať značné riziko.

Zákony na ochranu hospodárskej súťaže nám nezakazujú dozvedieť sa o našej konkurencii čo najviac. Tieto 
informácie však nikdy nesmieme získavať nelegálnym alebo nečestným spôsobom. Napríklad, nesmieme 
si najať zamestnanca konkurenta za účelom získavania dôverných informácií, alebo požadovať od nového 
zamestnanca, aby prezradil dôverné informácie o predchádzajúcim zamestnávateľovi. Rovnako nesmieme 
od nikoho žiadať, aby nám prezradil informácie, ktoré nesmie prezrádzať. Ak ste predtým pracovali pre inú 
organizáciu, žiadnej spoločnosti Fortive ani zamestnancovi neprezrádzajte nijaké dôverné informácie bývalého 
zamestnávateľa.
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Ján sa nedávno zúčastnil na obchodnej prezentácii ako zástupca spoločnosti Fortive. Počas 
večere na záver konferencie zástupkyňa konkurencie povedala Jánovi, že jej spoločnosť zvažuje 
zvýšenie cien z dôvodu tlakov v rámci odvetvia. Jánova spoločnosť Fortive zažíva rovnaké tlaky. 
Bolo by správne, keby Ján diskutoval o cenových plánoch jeho spoločnosti Fortive so zástupcom 
konkurencie?

Nie. Nikdy nesmieme diskutovať o cenách so žiadnym z našich konkurentov. Platí to pre dozvedanie 
sa o cenových praktikách alebo plánoch konkurenta (inak než z verejne dostupných informácií)  
a takisto pre prezrádzanie našich vlastných cenových plánov. Hneď ako si uvedomíte, že konkurent 
otvára tému tohto druhu, musíte diskusiu prerušiť, aj keď to bude znamenať odísť od stola počas 
jedenia. Okamžite nahláste svojmu vedúcemu pracovníkovi, čo sa stalo, a zdokumentujte vaše 
konanie.

Férová a čestná reklama a marketing
Spoločnosti Fortive sa zaviazali poskytovať čestné a presné informácie pri prezentovaní výhod našich 
produktov. Preto pri diskusii o našich produktoch, službách a cenách musia zamestnanci hovoriť pravdivo  
a presne.

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na úlohe týkajúcej sa reklamy alebo marketingu, musia poznať všetky príslušné 
zákony, ktoré upravujú reklamné a marketingové aktivity v miestach, kde sú naše produkty propagované  
a uvádzané na trh, a musia zabezpečiť dodržiavanie týchto zákonov.
 
Zamestnanci v lekárskej alebo stomatologickej obchodnej činnosti musia byť obzvlášť ostražití, pretože na 
marketingové aktivity v týchto odvetviach sa vzťahuje množstvo predpisov.
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Používanie firemných počítačových 
systémov a ďalších technológií ako 
nástrojov na podporu inovácií vo všetkých 
aspektoch obchodnej činnosti
Počítačové systémy a príslušné aplikácie a technológie spoločnosti Fortive sú k dispozícii na účely obchodnej 
činnosti spoločnosti Fortive. Sú to nástroje na podporu našej inovácie a efektivity. Tieto systémy a aplikácie, 
ako aj v nich uložené údaje, musíme chrániť pred poškodením, úpravou, krádežou, podvodom a neoprávneným 
prístupom.

V limitovanej miere môžete na osobné účely využívať prístup k internetu a k aplikáciám elektronickej 
komunikácie, ako je email alebo nástroj na odosielanie okamžitých správ, ktorý poskytuje spoločnosť Fortive, 
pokiaľ toto obmedzené použitie nie je v rozpore s vašim pracovným výkonom alebo obchodným využitím 
systémov. 

Nikdy nepoužívajte žiaden hardvér, softvér, službu, predplatné, aplikáciu či inú technológiu, ktorú vlastní, 
poskytuje alebo platí niektorá spoločnosť Fortive, na žiadne neoprávnené, neodborné alebo nelegálne účely, 
alebo na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže strápniť spoločnosť Fortive. To znamená, že 
nesmiete používať žiadne takéto prostriedky, na:

• Prezeranie si, sťahovanie či prenášanie materiálov, ktoré sú nezákonné alebo nemiestne, alebo ktoré sú 
urážlivé, znevažujúce, pornografické alebo sexuálne.

• Komunikovanie niečoho, čo by sa mohlo považovať za obťažujúce alebo diskriminačné.
• Prezrádzanie akýchkoľvek hanlivých alebo dôverných informácií týkajúcich sa ktorejkoľvek spoločnosti 

Fortive alebo ktoréhokoľvek zákazníka, obchodného partnera alebo dodávateľa spoločnosti Fortive.
• Odosielanie alebo sťahovanie materiálov chránených autorskými právami, obchodných tajomstiev, zákonom 

chránených finančných informácií, informácií o zákazníkoch, zamestnancoch alebo marketingové informácie, 
údaje podliehajúce exportu alebo podobné materiály bez riadneho povolenia.

Majte na pamäti, že naše počítačové systémy a príslušenstvo sú majetkom spoločnosti Fortive. V maximálnom 
rozsahu povolenom zákonom je spoločnosť Fortive vlastníkom správ, materiálov a údajov vytvorených, 
prenášaných, prijatých, uložených alebo sprístupnených prostredníctvom týchto počítačov a príslušenstva  
od spoločnosti Fortive alebo na nich, a spoločnosť Fortive si vyhradzuje právo monitorovať každé použitie 
svojej siete, počítačových systémov a príslušenstva. To znamená, pokiaľ to neustanovuje príslušný zákon inak, 
že zamestnanci nemôžu očakávať žiadne súkromie v súvislosti s týmito systémami a materiálmi. Preto je  
ešte dôležitejšie pre nás všetkých, aby sme dodržiavali naše normy správania a zásady spoločnosti Fortive  
v súvislosti s riadnym využitím týchto zdrojov.
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Vyhýbanie sa úplatkom a nezákonným 
platbám
Každá krajina, v ktorej vykonávame obchodnú činnosť, má zákony proti úplatkárstvu a korupcii a v mnohých 
krajinách sa protikorupčné zákony vzťahujú na správanie mimo danej krajiny. Sme povinní dodržiavať všetky tieto 
zákony. Keďže firma Fortive je verejná obchodná spoločnosť so sídlom v USA, venujeme osobitnú pozornosť 
dodržiavaniu protikorupčných požiadaviek vyplývajúcich z amerického zákona o zahraničných korupčných 
praktikách (FCPA).

Bez ohľadu na krajinu, všetky tieto zákony majú rovnaké základné zákazy: nesmieme ponúknuť, uskutočniť alebo 
dať úplatok, ilegálnu províziu či inú nezákonnú platbu, ani nič hodnotné, zamestnancovi ktoréhokoľvek zákazníka 
ani štátnemu zamestnancovi, s cieľom predať, dozvedieť sa informácie alebo získať štátne povolenie, licenciu 
alebo konanie, alebo dostať akýkoľvek iný druh obchodnej výhody. 

Rovnako nesmieme dovoliť žiadnej tretej strane, ako je distribútor, obchodný zástupca, zástupca, 
sprostredkovateľ alebo ktokoľvek iný, uskutočňovať takéto platby v našom mene.
 
Každý zamestnanec, ktorý má podozrenie, že ktorýkoľvek iný zamestnanec alebo tretia strana uskutočňuje takéto 
nezákonné platby alebo poskytuje čokoľvek iné, čo je hodnotné, musí túto záležitosť okamžite nahlásiť právnemu 
oddeleniu firmy Fortive alebo iným oddeleniam/pracovníkom uvedeným v časti „Ako riešiť problémy a nahlásiť 
porušenia predpisov“, pokiaľ miestne zákony nenariaďujú iné.
 
V prípade, že si nie ste istí, či v niektorej situácii týkajúcej sa platby môže dôjsť k porušeniu týchto pravidiel alebo 
zákona, musíte sa poradiť skôr ako ponúknete, vykonáte alebo poskytnete takúto platbu. Viac informácií nájdete 
v našich Protikorupčných zásadách na lokalite Fortive Connect.

Poskytovanie a prijímanie darov  
a pohostenia
Vzájomná obchodná zdvorilosť je zvyčajným aspektom rozvíjania dobrých pracovných vzťahov s našimi 
zákazníkmi, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi. Pri týchto vzájomných aktivitách však musíme byť 
obzvlášť obozretní. Ak zamestnanec prijme nadmerné dary a pohostenie od obchodného partnera, poskytne to 
dojem, že u zamestnanca dochádza ku konfliktu záujmov a ďalej by už mu nemala byť povolená zodpovednosť 
v danej záležitosti. Ak poskytneme obchodnému partnerovi nadmerné dary alebo pohostenie, môžeme byť 
obvinení z úplatkárstva. Aby sme pomohli našim zamestnancom zvládnuť tieto riziká, vydali sme naše Zásady 
týkajúce sa darov a pohostenia, ktoré sú dostupné na lokalite Fortive Connect. Zásady týkajúce sa darov  
a pohostenia stanovujú limity hodnoty darov, ktoré môžeme poskytovať a prijímať a uvádzajú ďalšie požiadavky 
na poskytovanie a prijímanie darov a pohostenia platné pre všetkých zamestnancov na celom svete. Dary  
a pohostenie musia byť vždy vkusné a vhodné vzhľadom na vašu obchodnú činnosť a nesmú strápňovať vašu 
spoločnosť Fortive. Sexuálne orientované dary a pohostenie nie sú povolené. V prípade, že si nie ste istí, či 
môžete poskytnúť alebo prijať dar alebo pohostenie podľa Zásad týkajúcich sa darov a pohostenia, poraďte sa 
so svojim vedúcim pracovníkom alebo s ktorýmkoľvek oddelením/pracovníkom uvedeným v časti „Ako riešiť 
problémy a hlásiť porušenie predpisov“.
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Ponuka služobných ciest zákazníkom  
a iným tretím stranám
Niekedy najlepší spôsob, ako demonštrovať zákazníkovi alebo tretej strane našu kvalitu podporovanú dátovým 
obchodným systémom, je priviesť ich do priestorov spoločnosti Fortive, aby sa mohli presvedčiť na vlastné oči. 
Ak bude spoločnosť Fortive platiť zákazníkovi alebo tretej strane cestovné náklady, je dôležité, aby sa dodržali 
naše Zásady týkajúce sa služobnej cesty a pohostenia pre zákazníka vrátane vyplnenia formulára na schválenie 
služobnej cesty a jeho predloženia na schválenie ešte pred zaviazaním sa zaplatiť zákazníkovi alebo inej tretej 
strane náklady na služobnú cestu.
 
Obvykle spoločnosť Fortive môže schváliť uhradenie nákladov na služobnú cestu zákazníka alebo inej tretej 
strany, ak:

• cesta je nevyhnutná na to, aby sa predviedli produkty a služby spoločnosti Fortive.
• cesta je zariadená skromne    (napríklad letenky v ekonomickej triede, ubytovanie nie je luxusné).
• nie sú naplánované žiadne zastavenia, ktoré priamo nesúvisia s obchodným účelom cesty, pokiaľ si zastávky 

nehradí príjemca sám a nepredstavujú ďalšie náklady pre spoločnosť Fortive.
• nadriadený zákazníka alebo zástupcu inej tretej strany, ktorý ide na služobnú cestu, vopred vie o danej 

služobnej ceste, čo najlepšie doloží listom, v ktorom nadriadený požiada spoločnosť Fortive, aby uhradila 
predmetné výdavky

• u príjemcu neexistujú žiadne zákonné obmedzenia prijať služobnú cestu.

Pokiaľ je to možné, úhrady cesty, ubytovania a súvisiacich cestovných výdavkov by mali spoločnosti Fortive 
vykonať priamo leteckej spoločnosti, hotelu alebo inému predajcovi. Ak je nevyhnutné uhradiť cestujúcej 
osobe tieto výdavky na cestu, na uhradenie platby je nutné predložiť písomný príjmový doklad a faktúry. 

Zásady týkajúce sa služobnej cesty a pohostenia pre zákazníka a formulár na schválenie služobnej cesty sú  
k dispozícii na lokalite Fortive Connect.

Zamestnanec, pán Darius, sa podieľa na rokovaniach s dodávateľom, ktorý chce predať svoje služby 
Dariusovej spoločnosti Fortive. Dodávateľ navrhol Dariusovi, že ho pozve na večeru, aby sa lepšie 
spoznali a prediskutovali obchodné záležitosti. Môže Darius prijať toto pozvanie?

Pravdepodobne áno. Obchodné večere sú zvyčajne prijateľné, pokiaľ jedlo má zvyčajný charakter, 
nie je extravagantné a nemá ovplyvniť Dariusovu schopnosť urobiť nestranné rozhodnutie pre jeho 
spoločnosť Fortive. Darius musí uplatniť dobrý úsudok a zvážiť stav rokovaní a okolností večere a aký 
dojem by to vyvolalo, ak pozvanie prijme.
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Práca so štátnymi zákazníkmi
Štát je v mnohých krajinách hlavným spotrebiteľom produktov a služieb. Mnohé štáty majú zákony, ktoré 
ukladajú rôzne požiadavky na spôsob získavania tohto tovaru a služieb, a spôsob, ako sa dodávatelia musia 
správať pri získavaní týchto príležitostí a plniť zákazky, ktoré získajú. Presné požiadavky sú na každom mieste 
iné a to isté platí pre prípad ich nedodržania. Typický zákon je americký zákon o nepravdivom nároku, podľa 
ktorého je nelegálne vydať akékoľvek nepravdivé vyhlásenie ktorémukoľvek americkému štátnemu úradníkovi 
s cieľom získať americkú štátnu zákazku alebo platbu. V niektorých krajinách môžu byť potenciálne dôsledky 
porušenia týchto nariadení týkajúcich sa štátnych zákaziek podstatné pre zamestnancov a spoločnosti Fortive 
vrátane pokút, väzenia a straty nároku uchádzať sa o ďalšie štátne zákazky.
 
Všade, kde sa nachádzate a vykonávate štátnu obchodnú činnosť pre spoločnosť Fortive, alebo ste zodpovední 
za plnenie štátnej zákazky, ktorú získala vaša spoločnosť Fortive, ste zodpovední za znalosť a dodržiavanie 
všetkých príslušných zákonov o verejnom obstarávaní a uzatváraní zmlúv. Bez ohľadu na to aké zákony môžu 
platiť v mieste kde pôsobíte, musíte rešpektovať tieto základné princípy:

• Vždy sa zúčastňujte na štátnom obstarávaní s čo   najväčšou integritou a čestnosťou. 
• Nikdy sa nepokúšajte vyhrať pri verejnom obstarávaní tým, že ponúknete niečo cenné štátnemu 

zamestnancovi, ani príbuznému či partnerovi štátneho zamestnanca.
• Nikdy sa nepokúšajte získať informácie nezákonne s cieľom získať pre spoločnosť Fortive výhodu pri 

verejnom obstarávaní.
• Vždy buďte pravdiví a presní pri každej písomnej a ústnej komunikácii so štátnymi úradníkmi a agentúrami.
• Udržujte evidenciu všetkých požadovaných záznamov. 

Dodržiavanie regulačných noriem  
medzinárodného obchodu
Spoločnosti Fortive vyrábajú produkty v Spojených štátoch amerických, Európskej únii, Číne a v mnohých 
ďalších krajinách. Spoločnosti Fortive predávajú svoje produkty v týchto a v mnohých ďalších krajinách. To 
znamená, že v súčasnosti typická spoločnosť Fortive podlieha rôznym vývozným a dovozným zákonom. 

Vývozné zákony môžu obmedzovať lokality, kam môžeme dodávať suroviny, komponenty a hotové produkty, 
ako aj nehmotné technické údaje a informácie o výrobe. Vývozné zákony môžu tiež obmedziť osoby, ktorým 
tieto položky môžeme dodávať, a ich konečné využitie, keď sa dostanú do inej krajiny. Presné obmedzenia sa 
líšia v závislosti od položky, ktorú vyvážame, od krajiny, v ktorej sa nachádzame a od mnohých ďalších faktorov. 
Porozumenie týchto zákonov je nutné pri plánovaní predaja, výroby a marketingových stratégií, a môže 
ovplyvniť mnohé ďalšie aspekty našej obchodnej činnosti. Viac sa o vývozných zákonoch dozviete v našich 
Zásadách týkajúcich sa vývozu na lokalite Fortive Connect.
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Predchádzanie praniu špinavých peňazí
Spoločnosti Fortive sa zaväzujú zabraňovať použitiu prostriedkov spoločnosti Fortive na účely prania špinavých 
peňazí. „Pranie špinavých peňazí“ je pokus jednotlivcov alebo organizácií skryť výnos z ich trestnej činnosti 
tým, že zabezpečia, aby tieto výnosy vyzerali ako zákonné. Je dôležité, aby sme poznali a dodržiavali všetky 
zákony a predpisy na ochranu proti praniu špinavých peňazí. To znamená, že musíme uskutočňovať a prijímať 
platby za tovar a služby len prostredníctvom schválených a zdokumentovaných platobných postupov,  
a musíme byť ostražití a uplatniť správny úsudok, ak ide o nezvyčajné transakcie klienta.

Dávajte si pozor na nasledujúce signály, ktoré môžu svedčiť o činnostiach súvisiacich s praním špinavých 
peňazí:

• Požiadavky uskutočniť platbu entite/osobe, ktorá nie je zmluvnou stranou transakcie (napr. tretej strane), 
alebo ktorá nie je legálne oprávnená prijať platbu

• Požiadavky prijať platbu od entity/osoby, ktorá nie je zmluvnou stranou transakcie (napr. tretia strana),  
alebo ktorá nie je zákonne povinná uskutočniť platbu

• Požiadavky prijímať platby v hotovosti, s výnimkou keď neexistuje žiaden bezpečný bankový systém
• Požiadavky doručiť objednávky zákazníka spôsobom, ktorý je v rozpore so štandardnými postupmi
• Požiadavky vykonať devízové operácie v neoprávnenej inštitúcii

Dovozné zákony vyžadujú, aby sme presne deklarovali, čo dovážame do krajiny, a zaplatili všetky príslušné 
colné poplatky a iné dane, ktoré sú uvalené na dané položky. Konkrétne postupy a dane sú v každej krajine 
iné a odlišujú sa tiež podľa dovoznej klasifikácie vzťahujúcej sa na dovážané položky. Výška dovozného cla 
stanovená pre suroviny a komponenty môže ovplyvniť naše výrobné náklady a dovozné clá uvalené na naše 
hotové produkty môžu mať vplyv na naše predajné marže. Správne plánovanie v rámci našej celosvetovej 
obchodnej činnosti si vyžaduje porozumenie dovozným zákonom. Viac sa o dovozných zákonoch dozviete  
v našich Zásadách týkajúcich sa dovozu na lokalite Fortive Connect.

Mariela je zamestnankyňou so sídlom v Spojených štátoch amerických. Pracuje na predaji 
zákazníkovi v Spojených štátoch amerických a dozvie sa, že zákazník má v úmysle vyvážať produkty 
do inej krajiny. Môže Mariela pokračovať v procese predaja bez toho, aby poznala cieľovú krajinu 
určenú pre produkty? 

Nie. Mariela musí získať informácie o cieľovej krajine od zákazníka a preveriť si, či sa predávaný 
produkt spoločnosti Fortive smie vyvážať do danej krajiny. Keby Mariela nezískala tieto informácie 
a produkt by bol dodaný zákazníkom do zakázanej krajiny, americké úrady pre export by mohli 
vyhlásiť, že Mariela a jej spoločnosť Fortive sú zodpovední za porušenie vývozného zákona. 
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Kaizen je náš spôsob života
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Zvyšovanie a udržiavanie integrity a 
dodržiavania predpisov v spoločnostiach 
Fortive
Vysoká úroveň integrity a dodržiavania predpisov sú výsledky, ktoré možno dosiahnuť a udržať uplatnením tej 
istej filozofie neustáleho zlepšovania a nástrojov, aké používame vo všetkých ďalších aspektoch obchodnej 
činnosti našich spoločností Fortive. Ak zistíte medzery v integrite alebo dodržiavaní predpisov vo vašej 
oblasti zodpovednosti, nájdite príčinu, stanovte protiopatrenia a procesy neustáleho zlepšovania, aby sa staré 
problémy už neopakovali, a aby sa predišlo problémom v budúcnosti.

Zvyšovanie a udržiavanie požiadaviek na 
kvalitu, bezpečnosť a účinnosť produktov  
a služieb
Kvalita a bezpečnosť našich produktov je základom úspechu spoločnosti Fortive. Náš systém obchodnej 
činnosti spoločnosti Fortive nám umožňuje rozvíjať mohutné, efektívne a opakovateľné procesy, ktoré 
prinášajú vynikajúcu kvalitu produktov a služieb, rýchle dodanie a férové ceny, ktoré sú nad očakávania našich 
zákazníkov. Aj keď poskytujeme služby množstvu rozličných zákazníkov v rôznych odvetviach všade na svete, 
jedno očakávanie zo strany zákazníka je vždy rovnaké – a to aby všetky produkty spoločnosti Fortive spĺňali 
všetky požiadavky príslušných zákonov týkajúce sa kvality, bezpečnosti a účinnosti produktov a služieb. Preto 
všetky spoločnosti Fortive a všetci zamestnanci, ktorí sa podieľajú na konštrukcii produktov, ich vývoji, výrobe, 
testovaní, označení, balení, lokalizácii, osvedčení a certifikácii, musia zabezpečiť, aby:

• sa naše produkty vyrábali v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami týkajúcimi sa kvality, bezpečnosti  
a účinnosti produktov a služieb v miestach, kde sa vyrábajú

• naše produkty spĺňali všetky príslušné požiadavky týkajúce sa kvality, bezpečnosti a účinnosti produktov  
a služieb na každom trhu, kde ich ponúkame 

• sme dodržiavali všetky požiadavky týkajúce sa označenia kvality a bezpečnosti našich produktov,  
a všetky požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti obalov a dokumentácie

• sme absolvovali všetky požadované registrácie, kontroly, predbežné osvedčenia, schválenia a iné postupy 
týkajúce sa kvality a bezpečnosti produktov a služieb, ktoré sa zo zákona vyžadujú pred uvedením nového 
produktu alebo opätovného dodania na trh

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa kvality a bezpečnosti našich produktov, musíte ich predložiť 
svojmu vedúcemu pracovníkovi, pracovníkovi zodpovedajúcemu za kvalitu produktov a dodržiavanie predpisov 
týkajúcich sa produktov vo vašej spoločnosti Fortive, alebo ktorémukoľvek z pracovníkov/oddelení uvedených  
v časti „Ako riešiť problémy a hlásiť porušenia predpisov“.
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Zabezpečenie dodržiavania predpisov pre 
produkty so zdravotníckou technológiou
Niektoré spoločnosti Fortive vyrábajú a predávajú zdravotnícke zariadenia a ďalšie produkty, ktoré kontroluje 
Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (ďalej len „úrad FDA“) a podobné úrady v iných krajinách. Požiadavky 
týkajúce sa kvality, bezpečnosti a účinnosti produktov vzťahujúce sa na tieto produkty sú rozsiahle a zložité,  
a ich nedodržanie môže mať za následok stratu trhov a potenciálne devastujúcu stratu dôvery našich zákazníkov. 
Musíme zabezpečiť, aby všetky tieto regulované produkty, ktoré spoločnosti Fortive vyrábajú a predávajú, 
dodržiavali pravidlá a predpisy úradu FDA a ďalších úradov všade na svete, ktorým podliehajú zdravotnícke 
zariadenia. 

Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách týkajúcich sa dodržiavania predpisov úradu FDA na lokalite Fortive 
Connect.

Zvyšovanie a udržiavanie ochrany  
životného prostredia a trvalo  
udržateľných obchodných praktík 
V spoločnostiach Fortive spĺňame alebo prevyšujeme požiadavky všetkých ekologických zákonov, predpisov  
a podmienok povolení, ktoré sa vzťahujú na našu prácu. Takisto používame postupy šetrné k životnému 
prostrediu, aby sme zabezpečili ochranu nášho životného prostredia. Predpisy týkajúce sa ochrany životného 
prostredia môžu zahŕňať pravidlá, ktoré platia pre používanie, riadenie, prepravu, skladovanie a likvidáciu 
regulovaných látok, ktoré sa môžu dostať do životného prostredia ako súčasť odpadových vôd, emisií do 
ovzdušia, pevného odpadu, nebezpečného odpadu alebo voľného vyliatia. S neregulovanými látkami sa takisto 
musí zaobchádzať zodpovedným, šetrným spôsobom. Mnohé z týchto neregulovaných látok môžu mať aj 
nežiaduci dopad na životné prostredie, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. Spoločnosti Fortive sa zaväzujú:

• Neustále zlepšovať ochranu životného prostredia, minimalizovať odpad a predchádzať znečisteniu prostredia
• Zavádzať postupy šetrné k životnému prostrediu do príslušných funkcií podnikania vrátane verejného 

obstarávania a konštrukcie, testovania, výroby a údržby produktov
• Posudzovať vplyv na životné prostredie počas vyvíjania nových produktov alebo procesov, pri výbere 

výrobných materiálov a pred nákupom, prenájmom či predajom majetku
• Konštruovať, prevádzkovať a vykonávať údržbu našich zariadení spôsobom, ktorý minimalizuje mieru emisií a 

odpadu
• Zodpovedne používať materiály vrátane, ak je to možné, recyklácie a opätovného použitia materiálu

Od každého zamestnanca sa očakáva, že porozumie predpisom týkajúcim sa ochrany životného prostredia  
a bude ich dodržiavať pri každodennej činnosti. Ak si vaša práca vyžaduje kontakt s regulovanými látkami, alebo 
vyžaduje, aby ste rozhodovali a spôsobe použitia, skladovania, prepravy alebo likvidácie akéhokoľvek materiálu, 
musíte zabezpečiť legálnu, zodpovednú a bezpečnú manipuláciu s látkami. 

Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách týkajúcich sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti na 
lokalite Fortive Connect.
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Zabezpečenie bezpečného a zdravého 
pracoviska
Každá spoločnosť Fortive sa zaväzuje udržiavať bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre každého 
zamestnanca. Aby to dosiahli, spoločnosti Fortive dodržiavajú všetky príslušné zákony týkajúce sa ochrany 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku všade, kde pracujeme. Každý zamestnanec je zodpovedný za dodržiavanie 
všetkých bezpečnostných zákonov a predpisov, ako aj všetkých bezpečnostných krokov a postupov 
spoločnosti Fortive, ktoré sa vzťahujú na naše pracoviská. Ak zistíte akékoľvek nebezpečné alebo riskantné 
podmienky alebo postupy v ktorejkoľvek spoločnosti Fortive, musíte to okamžite nahlásiť svojmu vedúcemu 
pracovníkovi alebo nadriadenému, prípadne niektorému z pracovníkov/oddelení uvedených v časti „Ako riešiť 
problémy a hlásiť porušenia predpisov“. 

V rámci nášho záväzku týkajúceho sa bezpečnosti na pracovisku, nebudeme tolerovať konanie ani hrozby 
násilia zo strany kohokoľvek. To zahŕňa samotné fyzické správanie, ako aj zastrašovanie či vyhrážanie sa. Na 
tento účel nikdy nie sú povolené nijaké zbrane v žiadnom priestore, ktorý prevádzkuje spoločnosť Fortive. Ak 
zistíte akékoľvek nebezpečné správanie alebo skutočné či potenciálne násilie, okamžite to nahláste svojmu 
vedúcemu pracovníkovi alebo nadriadenému, prípadne niektorému z pracovníkov/oddelení uvedených v časti 
„Ako riešiť problémy a podávať hlásenia.“

S cieľom zabezpečiť zdravie, bezpečnosť a produktivitu každého z nás, ilegálne drogy nie sú povolené  
v žiadnom priestore, ktorý prevádzkuje spoločnosť Fortive. Alkoholické nápoje sú povolené v priestoroch 
spoločnosti Fortive len vtedy, keď ich v rozumnej miere poskytuje spoločnosť Fortive počas akcie 
sponzorovanej spoločnosťou Fortive. Stav pod vplyvom akejkoľvek nelegálnej drogy alebo alkoholu počas 
pracovnej doby môže závažne sťažiť váš výkon a ohroziť bezpečnosť vašich kolegov – zamestnancov. Z tohto 
dôvodu je to prísne zakázané.

Angelo, zamestnanec spoločnosti Fortive, si všimne, že po búrke zo stropu pri jeho stole kvapká 
voda, v dôsledku čoho je betónová podlaha šmykľavá. Angelo odstráni všetku vodu, nakoľko sa dá, 
a postaví tabuľu s výstražným nápisom. Keď povie svojej vedúcej pracovníčke Meghan, že treba 
opraviť strechu, ona mu povie, že údržba budovy nie je jeho úlohu a že mrhá jej časom. Čo by mal 
Angelo urobiť?

Angelo by mal situáciu okamžite nahlásiť vedúcemu pracovníkovi bezpečnostného oddelenia. 
Angelo konal zodpovedne, keď postavil tabuľu s výstražným nápisom a povedal to svojej vedúcej 
pracovníčke, ale Meghan si neplní svoju úlohu pri zabezpečení bezpečného pracoviska. Každý 
zamestnanec má nejakú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti na pracovisku.
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Bojujeme o akcionárov
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Podporovaním našej povesti
Firma Fortive sa snaží poskytnúť médiám, finančným analytikom a verejnosti jasné a presné informácie. Okrem 
plnenia dôležitých právnych požiadaviek, pomáha nám to udržiavať si dôveru našich akcionárov, potenciálnych 
investorov a štátnych regulačných orgánov. Toto spätne posilňuje našu firemnú reputáciu. Keďže je to veľmi 
dôležité, len niekoľko jednotlivcov má oprávnenie hovoriť s médiami alebo finančnými analytikmi o firme 
Fortive alebo o výkonnosti spoločností Fortive alebo obchodnej činnosti. Preto ak vám niektorý zástupca médií 
alebo finančný analytik zatelefonuje, alebo vás požiada o informácie, odovzdajte túto požiadavku oddeleniu 
firmy Fortive pre vzťahy firmy s investormi. Neposkytujte sami žiadne informácie. Jednoducho slušne oznámte, 
že „podľa zásad spoločnosti Fortive všetky požiadavky médií vybavuje oddelenie firmy Fortive pre vzťahy firmy 
s investormi“.  Upozorňujeme, že je akceptovateľné, ak príslušné osoby v spoločnostiach Fortive vydajú tlačové 
správy a urobia rozhovor pre obchodnú tlač v rámci bežnej obchodnej činnosti o nových produktoch, nových 
službách, oceneniach alebo uznaniach. 

Hoci firma Fortive poveruje konkrétne osoby, ktoré sú jedinými zamestnancami, ktorí môžu hovoriť s určitou 
verejnosťou v mene všetkých spoločností Fortive, každý zamestnanec hovorí v mene spoločnosti Fortive  
každý deň v rámci vzájomného kontaktu medzi sebou, kontaktu so zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi  
a ďalšími zainteresovanými osobami. Dbajte na to, aby ste túto komunikáciu, či už osobne, telefonicky alebo 
elektronicky, vykonávali s najvyššou úrovňou profesionality. Predovšetkým si uvedomte, že elektronické správy 
(napr. e-maily a SMS správy) sú trvalé, prenosné záznamy o našej komunikácii, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 
povesť spoločnosti Fortive v prípade, že sú nevhodné alebo neprofesionálne.

Od nás, ako zamestnancov, sa očakáva, že sa budeme vyhýbať správaniu, ktoré by malo negatívny vplyv na 
povesť ktorejkoľvek spoločnosti Fortive. Zamestnanci nesmú zverejňovať žiadne znevažujúce ani dôverné 
informácie týkajúcich sa ktorejkoľvek spoločnosti Fortive, akýchkoľvek obchodných postupov spoločnosti 
Fortive, akejkoľvek obchodnej praktiky spoločnosti Fortive alebo ktoréhokoľvek zákazníka, obchodného 
partnera alebo dodávateľa spoločnosti Fortive. Platí to pre všetky formy publikácie, osobnej a odbornej, vrátane 
elektronickej pošty, blogov a tweetov. 
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Vyhýbanie sa zneužitiu interných informácií 
pri obchodovaní a poskytovanie tipov
Pri bežnom procese práce sa môžeme dozvedieť dôležité, neverejné informácie o našej spoločnosti Fortive 
alebo iných spoločnostiach, s ktorými obchodujeme. Našou povinnosťou je vyhýbať sa zneužitiu interných 
informácií pri obchodovaní, čo znamená, že nesmieme použiť tieto informácie pri rozhodovaní o kúpe či predaji 
akcií pre finančný zisk. Informácia je „dôležitá“ vtedy, ak by ju rozumný investor považoval za dôležitú pri 
rozhodovaní o kúpe, predaji alebo ponechaní si cenných papierov spoločnosti. Informácia je „neverejná“ vtedy, 
ak nebola zverejnená širokej verejnosti, a ostáva „neverejná“ po dobu dvoch obchodných dní od zverejnenia 
informácie. Typickými príkladmi takýchto dôležitých, neverejných informácií, sú: 

• Správy o fúziách, akvizíciách alebo zbavení práv,
• plánovaná ponuka alebo predaj cenných papierov spoločnosti, 
• významné regulačné opatrenia alebo súdne spory týkajúce sa spoločnosti,
• zmeny vo vyššom vedení,
• pozoruhodné nové produkty alebo záväzky voči zákazníkom.

Zákony týkajúce sa zneužitia interných informácií pri obchodovaní zakazujú aj „poskytovanie tipov“ alebo 
poskytovanie dôležitej, neverejnej informácie inej osobe, ktorá tieto informácie použije ako základ pre obchod 
s cennými papiermi. Aby sa tomu zabránilo, nikdy neprezrádzajte tento druh informácií, či už sa týkajú 
spoločnosti Fortive alebo inej spoločnosti, nikomu mimo vašej organizácie vrátane priateľov alebo rodinných 
príslušníkov. Takisto sa musíte vyhýbať diskusii o týchto informáciách s kolegami – zamestnancami, pokiaľ na 
túto diskusiu neexistuje obchodný dôvod. Okrem toho pre niektorých zamestnancov platí „obdobie zákazu“, 
počas ktorého sa títo zamestnanci nesmú angažovať v obchodoch týkajúcich sa cenných papierov spoločnosti 
Fortive, a pred začatím obchodovania pre nich môžu platiť požiadavky na predbežné schválenie.
 
Viac informácií nájdete v našich zásadách týkajúcich sa zneužitia interných informácií pri obchodovaní na 
lokalite Fortive Connect. Ak zistíte, že sa niekto podieľal na zneužití interných informácií pri obchodovaní alebo 
na poskytovaní tipov, okamžite to nahláste právnemu oddeleniu firmy Fortive alebo prostredníctvom linky 
dôvery pre integritu a dodržiavanie predpisov (fortive.ethicspoint.com).
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Vedenie transparentných evidenčných  
kníh a záznamov
Akcionári firmy Fortive sa spoliehajú na to, že spoločnosti Fortive vedú presné a čestné evidenčné knihy  
a záznamy. Tieto záznamy tvoria základ pre všetky verejne dostupné informácie a dokumenty firmy Fortive, 
ktoré poskytujú našim akcionárom a verejnosti presný prehľad operácií spoločnosti Fortive a jej finančnú 
situáciu. Spoločnosti Fortive používajú tieto záznamy aj pri vykonávaní dôležitých obchodných rozhodnutí. 

Aby sme zabezpečili presný obraz o našom majetku a transakciách na základe našich finančných výkazov, 
každý z nás musí zabezpečiť to, aby informácie, ktoré predkladáme spoločnosti Fortive, boli pri každom 
zázname úplné, presné a zrozumiteľné. Hoci vedenie evidenčných kníh a záznamov nie je primárnou pracovnou 
povinnosťou každého zamestnanca, každý z nás zaznamenáva určitý druh informácií a predkladá ich našej 
spoločnosti Fortive. Platí to pre všetky informácie, ktoré poskytujeme v mzdovej dokumentácii, dochádzkových 
výkazoch, dokladoch o služobných cestách a výdavkoch, správach o testovaní produktov, výkazoch o predaji, 
záznamoch o zákazníkoch a dodávateľoch a všetkých ostatných záznamoch spoločnosti Fortive. Zamestnanci 
nesmú falšovať žiadne obchodné záznamy, ani sa vedome podieľať na tvorbe alebo šírení podvodných, 
nepresných alebo zavádzajúcich obchodných záznamov. 

Nikdy nesmieme v záznamoch spoločnosti Fortive uvádzať falošné alebo vykonštruované údaje. Ďalej nikdy 
nesmieme zakladať žiaden účtovne nezavedený fond či majetok spoločnosti Fortive, ako sú „tajné fondy“ alebo 
akékoľvek iné formy účtov „mimo evidenciu“. Každý, u koho sa zistí, že sa podieľal na finančnom podvode, 
sa podrobí disciplinárnemu konaniu, ako aj občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti. Ak máte podozrenie, 
alebo viete o nejakom konaní súvisiacom s nezákonným účtovaním alebo finančnými výkazmi, alebo ak máte 
nejaké otázky o tom, ako viesť čestné a presné záznamy, musíte okamžite kontaktovať niektoré z oddelení/
pracovníkov uvedených v časti „Ako riešiť problémy a hlásiť porušenia predpisov“.

Tí z nás, ktorí sú zodpovední za finančníctvo a účtovníctvo, majú osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby finančné 
výkazy našej spoločnosti Fortive boli pravdivé, správne, presné a včasné. Preto musíme nielen dodržiavať 
právne a regulačné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na tieto výkazy, ale musíme aj poznať a dodržiavať celý 
príslušný systém vnútornej kontroly. 

Zamestnanci, ktorý majú akúkoľvek úlohu pri príprave finančných výkazov alebo iných výkazov firmy Fortive 
pre register Komisie pre cenné papiere (SEC), sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby tieto finančné výkazy 
a správy neobsahovali žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia a aby v nich boli uvedené všetky 
skutočnosti a informácie potrebné na to, aby neboli zavádzajúce.

Zamestnanci nesmú nútiť, manipulovať alebo zavádzať nijakých externých účtovníkov podieľajúcich sa na 
audite alebo preskúmaní akýchkoľvek finančných výkazov alebo systému vnútornej kontroly spoločnosti Fortive 
tak, aby boli ktorékoľvek finančné výkazy spoločnosti Fortive zavádzajúce.

Žiaden zamestnanec nesmie nikdy vykonať falošné alebo zavádzajúce vyhlásenie v žiadnej finančnej správe, 
správe o monitorovaní životného prostredia alebo v iných dokumentoch, ktoré sa predkladajú alebo uchovávajú 
pre štátne úrady, externých alebo interných audítorov a certifikačné úrady, alebo v akýchkoľvek iných 
záznamoch spoločnosti Fortive. Nepresné, neúplné alebo omeškané záznamy alebo hlásenie môže mať za 
následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť podieľajúcich sa osôb.

Každá zmluva a iné právne záväzky, ktoré uzatvára ktorákoľvek spoločnosť Fortive, musia mať komerčne  
a právne akceptovateľnú písomnú podobu. To pomáha zabezpečiť presnosť evidenčných kníh a záznamov 
spoločnosti Fortive.
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Spravovanie a archivácia záznamov
Našou povinnosťou je uchovávať obchodné záznamy spoločnosti Fortive tak dlho, ako je potrebné na 
obchodné účely, alebo dlhšie, ak si to vyžaduje príslušný zákon. Obchodné záznamy spoločnosti Fortive 
zlikvidujte až vtedy, keď už nebudú potrebné na obchodné účely a všetky povinné doby ich archivácie uplynú.

Nikdy nelikvidujte dokumenty, ktoré sú predmetom súdneho predvolania, alebo sú podľa vás rozhodujúce 
pri právnych konaniach, interných alebo externých vyšetrovaniach, alebo regulačných konaniach. Ak vás 
požiadajú, aby ste zlikvidovali niektoré takéto dokumenty, alebo máte obavy, že by ich mohol niekto zlikvidovať, 
obráťte sa na Právne oddelenie firmy Fortive alebo na linku dôvery pre integritu a dodržiavanie predpisov 
(fortive.ethicspoint.com).

Ochrana našich práv na duševné 
vlastníctvo
Každá spoločnosť Fortive investuje do rozvoja duševného vlastníctva. Duševné vlastníctvo sa týka vynálezov, 
nápadov a originálnych diel vytvorených zamestnancami, ktoré prinášajú konkurenčnú výhodu na trhu. Práve 
tieto originálne nápady a diela máme na mysli, keď hovoríme o náskoku v inovácii, a musíme ich chrániť 
pred našimi konkurentmi. Niektoré z týchto cenných nápadov sa dajú chrániť zaregistrovaním potrebnej 
dokumentácie na rôznych štátnych úradoch (patentových úradov), a niektoré z nich sa dajú chrániť použitím 
špeciálneho označenia našich produktov (označenia autorského práva, obchodné známky). Niektoré nápady 
sú chránené tým, že ich uchovávame v prísnej tajnosti a nikdy ich neprezrádzame tretím stranám (obchodné 
tajomstvá). Bez ohľadu na to, aký druh duševného vlastníctva vytvoríte, je dôležité podniknúť správne kroky 
na jeho ochranu. Každý zamestnanec, ktorý vytvorí duševné vlastníctvo, musí dodržiavať zásady a postupy, 
ktoré platia pre jeho spoločnosť Fortive na identifikáciu a ochranu duševného vlastníctva. Každý zamestnanec, 
aj keď on sám nevytvorí duševné vlastníctvo, sa musí veľmi vyvarovať prezradeniu akéhokoľvek obchodného 
tajomstva inej osobe než je jeho kolega – zamestnanec v jeho spoločnosti Fortive, ktorý potrebuje poznať 
obchodné tajomstvo na to, aby mohol vykonávať svoju prácu v rámci spoločnosti Fortive.
 
Viac informácií o podniknutí správnych krokoch na ochranu našich práv na duševné vlastníctvo nájdete  
v Zásadách týkajúcich sa duševného vlastníctva na lokalite Fortive Connect.

Ochrana cenných aktív spoločnosti Fortive
Očakáva sa od nás, že budeme chrániť majetok našej spoločnosti Fortive a že zabezpečíme jeho efektívne 
využitie na legitímne obchodné účely. Krádež, nedbalosť a plytvanie majú priamy vplyv na našu ziskovosť.  
K majetku našej spoločnosti Fortive patrí jej hmotný majetok, dôverné informácie a duševné vlastníctvo,  
a takisto obchodné príležitosti, ktoré sa naskytnú počas našej práce pre spoločnosť Fortive. Ochrana a 
efektívne využívanie týchto prostriedkov je rozhodujúce pre trvalú úspešnosť spoločnosti Fortive.
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Hmotný majetok
K hmotnému majetku spoločnosti Fortive patria naše zariadenia a vybavenia, naše zásoby hotových výrobkov, 
komponentov a surovín, a všetky ostatné hmotné položky, ktoré riadime. Tento hmotný majetok v konečnom 
dôsledku patrí našim akcionárom. Preto musíme dbať na ochranu pred krádežou, poškodením alebo zneužitím 
tohto majetku a na správne používanie tohto majetku. Nikdy nesmieme používať hmotný majetok spoločnosti 
Fortive na vykonávanie práce mimo spoločnosti.

Dôverné informácie
Počas našej práce pre našu spoločnosť Fortive sa môžeme dozvedieť dôverné informácie. Musíme zachovať 
dôvernosť informácií, ktoré nám zverili naše spoločnosti Fortive alebo ich zákazníci či dodávatelia, pokiaľ 
ich zverejnenie nie je schválené alebo zákonom povolené. K dôverným informáciám patria všetky neverejné 
informácie, ktoré poznáme na základe našej funkcie v našej spoločnosti Fortive, a najmä informácie, ktoré 
by mohla využiť konkurencia a informácie, ktoré by mohli poškodiť niektorej spoločnosti Fortive alebo jej 
zákazníkom či dodávateľom v prípade ich zverejnenia. Bežné príklady sú: naše výsledky predaja, a to celkové 
alebo podľa produktov, zoznamy zákazníkov, ceny produktov a informácie o nákladoch, technické údaje  
o produktoch a o výrobných procesoch, obchodné stratégie, podrobné plány týkajúce sa produktov  
a strategické obchodné plány.
 
Naše dôverné informácie sú nehmotným majetkom a musia byť chránené pred sprístupnením tretím stranám. 
Nediskutujte o dôverných informáciách na miestach, kde vás môžu iní počuť, napríklad vo výťahu, v reštaurácii 
alebo verejných priestoroch vo vašej spoločnosti Fortive, ako je bufet. Okrem toho nenechávajte dôverné 
informácie, počítače, mobilné telefóny alebo iné elektronické prístroje obsahujúce dôverné informácie na 
miestach, kde by mohli byť ohrozené. Pokiaľ je to uskutočniteľné, označte dôverné informácie na digitálnych 
nosičoch a výtlačkoch nápisom „Dôverné“ alebo podobným nápisom. Ak si nie ste istí, či niečo, čo viete, alebo 
k čomu máte prístup, nemá dôverný charakter, zaobchádzajte s tým ako s dôverným. Nikdy nepoužívajte 
dôverné informácie spoločnosti Fortive na vykonávanie práce  
mimo spoločnosti.

Tieto povinnosti platia aj po ukončení vášho zamestnania vo firme Fortive. Po odchode z firmy Fortive nesmiete 
prezrádzať ani používať žiadne dôverné informácie spoločnosti Fortive. Okrem toho musíte odovzdať všetky  
kópie materiálov alebo zariadenia obsahujúce dôverné informácie spoločnosti Fortive, ktoré sa u vás 
nachádzajú.

Firemné príležitosti
Nesmiete využiť žiadnu obchodnú či investičnú príležitosť, ktorú zistíte počas vykonávania vašej funkcie vo 
vašej spoločnosti Fortive, na osobný prospech, a nesmiete odovzdať takéto príležitosti tretím osobám. Tieto  
príležitosti patria vašej spoločnosti Fortive. Zamestnanci nesmú najmä: 

• ponechať si pre seba príležitosti, ktoré zistia využitím majetku a informácií spoločnosti Fortive alebo 
prostredníctvom svojej funkcie v spoločnosti Fortive,

• použiť majetok a informácie spoločnosti Fortive alebo svoju funkciu v spoločnosti Fortive na dosiahnutie 
osobného zisku,

• Konkurovať spoločnosti Fortive.



34

Zamestnanci nesmú byť vo funkcii predstavenstva žiadnej ziskovej spoločnosti inej než Fortive, pokiaľ to vopred 
neschválil výkonný viceprezident firmy Fortive zodpovedný za zamestnancovu spoločnosť Fortive, alebo výkonný 
riaditeľ firmy Fortive v prípade výkonného viceprezidenta firmy Fortive. 

V súlade s odsekom 122(17) všeobecného zákona štátu Delaware o obchodných spoločnostiach, predstavenstvo 
firmy Fortive prijalo nasledovné osobitné zásady týkajúce sa obchodných príležitostí riaditeľov, ktorí nie sú 
zamestnancami a ktorí majú funkciu v predstavenstve firmy Fortive (ďalej len „externí riaditelia“):  Firma Fortive sa 
zrieka akéhokoľvek záujmu alebo očakávaného práva v súvislosti s akoukoľvek príležitosťou alebo ponukou podieľať 
sa na nej, a zároveň riaditeľ nemá žiadnu povinnosť oznámiť, ponúknuť či predložiť firme Fortive žiadnu príležitosť 
angažovať sa v obchodnej činnosti, o ktorej vie externý riaditeľ, pokiaľ sa externý riaditeľ nedozvedel o takejto 
príležitosti buď (1) v súvislosti s vykonávaním svojej funkcie riaditeľa firmy Fortive, alebo za okolností, na základe 
ktorých sa má externý riaditeľ rozumne domnievať, že osoba, ktorá ponúka príležitosť, očakáva, že bude ponúknutá 
firme Fortive alebo jej dcérskej spoločnosti, alebo (2) prostredníctvom využívania informácií alebo majetku firmy 
Fortive či jej dcérskej spoločnosti, ak konečná ponuka je taká, o ktorej sa má externý riaditeľ rozumne domnievať,  
že ide o záujem firmy Fortive alebo jej dcérskej spoločnosti.

Politická a charitatívna činnosť a príspevky
Každý z nás má právo zúčastňovať sa politických procesov našich domovských krajín. Nesmieme však zastupovať 
žiadnu spoločnosť Fortive na žiadnom politickom podujatí, ani používať fondy spoločnosti Fortive na politické 
príspevky. Naša účasť na politických činnostiach musí prebiehať v našom voľnom čase, na vlastné náklady a nesmie 
zasahovať do našich pracovných povinností.

Spoločnosti Fortive podporujú rôzne charitatívne organizácie v komunitách, v ktorých pôsobia. Zamestnanci nesmú 
individuálne prispievať charitám z fondov spoločnosti Fortive. Všetky charitatívne príspevky spoločností Fortive sa 
musia vykonávať v súlade s príslušnými zásadami spoločnosti Fortive.

Hane telefonoval a potom jej poslal e-mail externý konzultant. Konzultant jej chce zaplatiť za to,  
že odpovie na jeho otázky o jej odbornej skúsenosti vo vašej spoločnosti Fortive. Konzultant  
povie Hane, že s ňou môže hovoriť, keď skončí prácu, aby na tieto otázky nemusela odpovedať  
v pracovnom čase. Môže Hana od konzultanta prijať túto ponuku?

Nie, nesmie prijať túto ponuku. Aj keby Hana odpovedala na otázky vo svojom voľnom čase, 
konzultanta zaujímajú informácie o tom, ako trávi svoj   čas, keď pracuje. Toto sú dôverné informácie 
spoločnosti Fortive a možnosť dostať za to honorár je príležitosťou firmy Fortive, takže Hana má dva 
dôvody, aby to odmietla.
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Naše normy správania vám neudeľujú žiadne zmluvné právo na pracovný pomer s vašou spoločnosťou, ani ho 
nepozmeňujú (okrem rozsahu, v akom sú naše normy správania začlenené do akejkoľvek pracovnej zmluvy, 
kolektívnej dohody alebo pracovnej zmluvy, alebo do podobnej zmluvy, ktorej podlieha vaše zamestnanie). 
Kedykoľvek môžete dobrovoľne rozviazať vašu pracovnú zmluvu. Podobne môže vaša spoločnosť kedykoľvek 
ukončiť váš pracovný pomer, pokiaľ sa domnieva, že je to najlepší krok v záujme obchodnej činnosti, a to  
v súlade s príslušnými zákonmi a s každou pracovnou zmluvou, ktorej podlieha vaše zamestnanie. Vždy, keď 
sa v našich normách správania uvádza pojem „pracovná zmluva“, myslia sa tým nielen pracovné zmluvy, ale aj 
každá príslušná kolektívna dohoda, odborárska zmluva alebo podobné zmluvy.

Upustenie od našich noriem správania
Za veľmi obmedzených okolností môže firma Fortive pokladať za vhodné, keď sa upustí od určitého nariadenia našich 
noriem správania. Každé upustenie od noriem musí vopred písomne schváliť predstavenstvo, výkonný riaditeľ alebo 
generálny právny zástupca  firmy Fortive  a výnimku (upustenie od noriem) môže pre riaditeľa alebo výkonného riaditeľa 
spoločnosti Fortive udeliť len predstavenstvo alebo výbor predstavenstva firmy Fortive. Každá výnimka bude hneď 
zverejnená v rozsahu požadovanom zákonom alebo newyorskou burzou.
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Kontaktné údaje  
spoločnosti Fortive
Neváhajte sa obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa našich noriem správania na svoje miestne právne, 
finančné alebo personálne oddelenie, alebo na niektorú z nasledujúcich zamestnancov vo firme Fortive.

Právne oddelenie spoločnosti Fortive
Peter Underwood
Hlavný viceprezident,  
generálny právny zástupca a sekretár

Jennifer Zerm
Viceprezident,  
vedúci úradník pre dodržiavanie predpisov

Interný audit firmy Fortive
David Wilkinson 
Viceprezident pre  
interný audit

Oddelenie ľudských zdrojov spoločnosti Fortive
Stacey Walker
Starší viceprezident  
oddelenia ľudských zdrojov
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Podnikové zásady spoločnosti 
Fortive
Mnohé zásady, ktoré sa vzťahujú na všetky spoločnosti Fortive, nájdete na lokalite Fortive Connect. Odporúča 
sa vždy skontrolovať lokalitu Fortive Connect a intranet vašej prevádzkovej spoločnosti a zistiť aktuálnu verziu 
zásad, ktoré platia pre vás ako zamestnanca spoločnosti Fortive.

Tu sú uvedené ďalšie dôležité zásady, ktoré sa vzťahujú na všetky spoločnosti Fortive:

Pravidlá správania dodávateľa

Zásady týkajúce sa predkladania problémov

Protikorupčné zásady

Zásady týkajúce sa darov a pohostenia

Zásady a postupy týkajúce sa služobných ciest zákazníkov a pohostenia

Zásady týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Zásady týkajúce sa duševného vlastníctva

Konsolidované všeobecné zásady týkajúce bezpečnosti zamestnancov (IT)

Zásady týkajúce sa bezpečnosti osobných informácií

Americké protikorupčné zásady

Zásady týkajúce sa amerických colných zákonov

Zásady týkajúce sa amerických vývozných regulačných zákonov

Zásady týkajúce sa medzipodnikových transakcií a právnych postupov

Zásady týkajúce sa riadenia dcérskych spoločností

Zásady týkajúce sa formuláru 8-K na podávanie hlásení

Zásady týkajúce sa prezrádzania informácií (opatrenie FD)

Obchodovanie na základe interných informácií

Aj tieto zásady nájdete na lokalite Fortive Connect a v niektorých prípadoch aj na intranetovej lokalite vašej 
prevádzkovej spoločnosti.
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