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KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE (Dále jen KCD)
Revize červenec 2016
Ve společnosti Fortive Corporation (dále jen „Fortive“) dbáme na dodržování norem vynikající
kvality v každém aspektu našeho podnikání, což zahrnuje vykonávání všech našich činností
čestně a bezúhonně, s respektováním práv všech jednotlivců a s ohledem na životní
prostředí. Od dodavatelů (a autorizovaných subdodavatelů), kteří obchodují se společností
Fortive a jejími pobočkami, očekáváme dodržování stejných závazků. Společnost Fortive a
její pobočky všem dodavatelům důrazně doporučují, aby při všech činnostech, které přímo či
nepřímo souvisejí se společností Fortive Corporation nebo jejími pobočkami, dodržovali
všechny níže uvedené standardy. Dodržování těchto standardů našimi dodavateli budeme
vyhodnocovat a na základě toho budeme rozhodovat o udělení nebo prodloužení jejich
„preferovaného“ statusu. Nedodržení požadovaných standardů, ze strany dodavatele, může mít
za následek ztrátu preferovaného statusu, ztrátu objemů u společnosti Fortive a jejich poboček,
nebo obojí současně.
Kromě omezení týkajících se využívání subdodavatelů, dohodnutých mezi dodavatelem a
společností Fortive nebo příslušnou pobočkou, nebude dodavatel využívat žádného
subdodavatele v souvislosti s jakýmkoli obchodováním se společností Fortive nebo s její
pobočkou, pokud tento subdodavatel neobdržel kopii těchto KCD.
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
Dodavatel musí dodržovat veškeré platné zákony a předpisy týkající se jeho podnikání a
provádět svou činnosti v souladu se standardy obvyklými v jeho průmyslovém oboru, včetně
těch, které se týkají výroby, tvorby cen, prodeje, distribuce, označování zboží, dopravy, importu
a exportu zboží a služeb. Aniž by byly omezeny tyto požadavky, dodavatel nesmí: (A) porušit,
zneužít nebo zasahovat do práv duševního vlastnictví jakékoli fyzické nebo právnické osoby,
včetně společnosti Fortive a jejích poboček, nebo (B) se podílet na činnostech, které by mohly
porušovat jakékoli platné zákony a předpisy týkající se (1) úplatkářství, korupce nebo
nezákonných plateb, (2) nekalé soutěže nebo nekalých a podvodných obchodních praktik, (3)
životního prostředí, (4) zdraví a bezpečnosti, (5) mezinárodního obchodu, včetně vývozu a
dovozu, (6) ochrany a bezpečnosti osobních údajů, (7) praní špinavých peněz, (8) práce a
zaměstnanosti, (9) uzavírání smluv s vládními subjekty nebo (10) zdravotní péče a
zdravotnických zařízení.
BEZÚHONNOST A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Dodavatel se zavazuje, že při svém podnikání bude dodržovat nejvyšší standardy bezúhonnosti
a čestného jednání. Konkrétně:


Korupce, vydírání nebo zpronevěra, nevhodné výhody. Dodavatel se nebude podílet
na korupci, vydírání nebo zpronevěře v jakékoli formě, nabízet nebo přijímat úplatky
nebo používat jiné prostředky pro získání neoprávněných nebo nevhodných výhod.
Dodavatel je povinen dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony a předpisy
zemí, ve kterých působí, Zákon o zahraničních korupčních praktikách v USA (FCPA),







britský Protikorupční zákon, Dohodu OECD o boji proti podplácení a všechny
mezinárodní protikorupční úmluvy. Dodavatel dále nesmí podplácet ani poskytovat
provize nebo jiné nevhodné platby nebo nevhodné dárky žádnému funkcionáři, řediteli,
zaměstnanci, zástupci nebo agentovi společnosti Fortive nebo některé z jejích poboček.
Dodavatel je povinen neprodleně oznámit společnosti Fortive jakoukoli událost, kdy
funkcionář, ředitel, zaměstnanec, zástupce nebo agent společnosti Fortive nebo některé
z jejích poboček učinil takovou nevhodnou žádost nebo požadavek vůči dodavateli.
Účetní záznamy. Účetní záznamy dodavatele musí být (1) uchovávány a předkládány
v souladu se zákony příslušných jurisdikcí, (2) dostatečně podrobné, přesně a čestně
uvádějící transakce, majetek, závazky, výnosy a výdaje, a (3) neobsahující nesprávné
nebo zavádějící údaje.
Střet zájmů. Dodavatel musí společnosti Fortive nebo její příslušné pobočce
neprodleně oznámit jakýkoliv „střet zájmů“, o kterém se dozví. „Střetem zájmů“ se
rozumí libovolná okolnost, transakce nebo vztah, vážící se přímo či nepřímo k
dodavateli, ve kterých soukromý zájem kteréhokoli ze zaměstnanců společnosti Fortive
Corporation nebo jejích poboček koliduje nebo i jen zdánlivě koliduje se zájmy
společnosti Fortive a/nebo jejích poboček.
Proces hlášení porušení a neexistence odvetných opatření. Od dodavatele se očekává,
že bude mít zásady, které zakazují nezákonné a nevhodné chování a které zároveň
poskytují zaměstnancům a jiným zástupcům dodavatele dostatečný způsob, jak
poukázat na své obavy, a jak podnítit šetření a řešení incidentů. Dodavatel nesmí
tolerovat odvetná opatření proti zaměstnanci, který v dobré víře ohlásí zneužívání,
zastrašování, diskriminaci, obtěžování nebo porušení zákona nebo těchto KCD, nebo
který pomáhá při vyšetřování jakéhokoliv hlášení.

PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné zákony a předpisy týkající se práce a
zaměstnanosti. Konkrétně:
 Odměňování. Dodavatel musí dodržovat veškeré platné zákony a směrnice týkající se
mezd a pracovní doby, včetně těch, které upravují minimální mzdu, přesčasy a další
složky tvořící odměnu za práci, a musí poskytovat veškeré zákonem nařízené výhody.
 Pracovní doba. Dodavatel musí dodržovat pracovní dobu v souladu se všemi platnými
zákony a směrnicemi. Dodavatel po svých zaměstnancích nesmí požadovat práci delší,
než jsou povolené limity běžné pracovní doby a přesčasů definované příslušnými
zákony.
 Nucené práce / práce vězňů. Dodavatel nesmí využívat nucené nebo nedobrovolné
práce, včetně práce vězňů, práce na splacení dluhu nebo práce otroků, ani se nesmí
zúčastnit jakékoli formy obchodování s lidmi.
 Dětská pracovní síla. Dodavatel nesmí využívat dětskou pracovní sílu. „Dítě“ je
osoba, která je buď (1) mladší 16 let nebo (2) je mladší, než je minimální věk
požadovaný platnými zákony ke vzniku zaměstnaneckého poměru. Dodavatel musí
dodržovat veškeré platné zákony a směrnice týkající se zaměstnávání nezletilých osob.
 Spravedlivé zacházení. V souladu s platnými předpisy týkajícími se zaměstnanosti a
práce bude dodavatel zacházet s každým zaměstnancem důstojně a s respektem a
nebude ohrožovat pracovníky ani je nevystaví krutému nebo nelidskému zacházení,
včetně sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů a psychického
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nebo fyzického nátlaku nebo slovního týrání.
Diskriminace. Dodavatel nebude při procesech náboru a zaměstnávání nezákonně
diskriminovat žádného pracovníka při náboru a v postupech při zaměstnávání na
základě rasy, sexuální orientace, pohlavní identity, barvy pleti, věku, pohlaví,
národnosti, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo jiné zákonem chráněné
charakteristické vlastnosti.
Svoboda sdružování. Dodavatel musí respektovat práva zaměstnanců svobodně se
sdružovat, jak je povoleno v souladu se všemi platnými právními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Dodavatel musí dodržovat všechny platné zákony a nařízení v oblasti životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti. Konkrétně:
 Bezpečnost na pracovišti a plán pro nouzové situace. Dodavatel musí svým
zaměstnancům zajistit bezpečné a zdravotně nezávadné pracoviště tím, že bude více
než plnit a snažit se překonávat mezinárodní bezpečnostní standardy. Dodavatel musí
mít vypracovány postupy pro případ nouzových situací, jako jsou požár, únik
nebezpečných látek a přírodní katastrofy.
 Ochrana životního prostředí. Dodavatel musí hledat způsoby, jak šetřit přírodní zdroje
a energie, snižovat množství odpadu a používání nebezpečných látek a minimalizovat
negativní dopady na životní prostředí.
SYSTÉMY ŘÍZENÍ, SLEDOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A HLÁŠENÍ NESHOD






Systém řízení a komunikace. Dodavatel musí zavést a udržovat procesy, které jsou
vhodně navržené tak, aby zajišťovaly dodržování těchto KCD, zabraňovaly rizikům v
něm uvedeným a zajišťovaly nepřetržité zlepšování. Dodavatel musí zajistit, aby byli
všichni jeho úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, představitelé a subdodavatelé s
těmito KCD patřičně seznámeni.
Sledování a dodržování KCD. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci
potřebnou k prokázání, že postupuje v souladu s těmito KCD, a na žádost společnosti
Fortive nebo její příslušné pobočky poskytne společnosti Fortive nebo její příslušné
pobočce přístup k takové dokumentaci. Dodavatel si je vědom, že společnost Fortive
Corporation, její pobočky nebo naši autorizovaní zástupci (včetně třetích stran) mohou
sledovat a vyhodnocovat dodržování KCD, včetně inspekčních prohlídek přímo v
závodech a kontroly účetních knih a evidence. Ani společnost Fortive ani žádná z
jejích poboček nebo autorizovaných zástupců nemá povinnost sledovat a zajišťovat
dodržování KCD a dodavatel si je vědom, že za dodržování těchto KCD svými
úředníky, řediteli, zaměstnanci, zástupci a představiteli nese výhradní zodpovědnost.
Hlášení neshod. Dodavatel musí okamžitě informovat společnost Fortive na čísle +1855-846-6726 nebo na adrese http://fortive.ethicspoint.com jakmile se dozví o
známém nebo domnělém nevhodném chování dodavatele nebo zaměstnanců
společnosti Fortive nebo jejích poboček.

One-Step Dialing
Country

Toll-Free Number
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Australia

1-800-76-9154

Brazil

0800-892-0716

Canada

1-855-846-6726

China

4006013752

Hong Kong

800-96-1150

Japan

00531-11-0447 (KDDI)
0066-33-830677 (Softbank Telecom)
0034-800-600320 (NTT)

Korea

00308-13-3061

Mexico

001-844-579-6807

Russia

88005552742 (landline)
+7 88005552742 (mobile)

Singapore

800-110-2215

United States

1-855-846-6726

Two-Step Dialing
Country

STEP 1: Call Toll-free AT&T Direct Access Number

Austria

0-800-200-288

Czech Republic

00-800-222-55288

Denmark

800-100-10

Finland

0-800-11-0015

France

0-800-99-0011

Germany

0-800-225-5288

Hungary

06-800-011-11

Italy

800-172-444

India

000-117

Netherlands

0800-022-9111

Poland

0-0-800-111-1111

Portugal

800-800-128

Slovakia

0-800-000-101

South Africa

0-800-99-0123

Spain

900-99-0011

Switzerland

0-800-890011

Taiwan

00-801-102-880

Turkey

0811-288-0001

UK (BT)

0-800-89-0011

All Other
Countries

STEP 2:Enter this number

1-855-846-6726

Click link below to find you country’s
telephone number for Step One:
http://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=0
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