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Vážení kolegové...
Proč je ZF tak ceněnou a obdivovanou značkou? 

Důvodem jsou nejen naše produkty, ale také způsob našeho obchodního jednání a naše 
integrita. Řídíme se totiž principy ZF Way. Tento Etický kodex jasně popisuje, co pro nás 
znamenají principy odpovědnosti. Jejich uplatňováním z naší pozice důvěryhodného partnera 
zlepšujeme svou reputaci u našich kolegů, zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních 
partnerů. Získáváme tak pověst skupiny lidí, kteří dělají mimořádné věci, kteří se vždy snaží dělat 
to, co je správné, a kteří se opírají o silný smysl pro odpovědnost a etické jednání. Integrita je 
nezbytným prvkem našeho úspěchu.

Nezáleží na tom, kde pracujeme nebo co pro společnost děláme – každý z nás
se musí řídit dobrým úsudkem a naším Etickým kodexem. To platí pro každého zaměstnance 
na plný i částečný úvazek a pro vedení na každé úrovni, od té nejnižší až po představenstvo 
společnosti a dozorčí radu. Manažeři společnosti ZF na každé úrovni navíc musí podporovat 
a vést své přímé podřízené tak, aby dělali správná rozhodnutí. Celá společnost ZF se zavázala 
dodržovat a řídit se tímto Etickým kodexem.

Někdy se můžete ocitnout v siutaci, kde není zcela jasné, co je ta správná věc, kterou byste 
měli udělat. Právě v takovém případě vám může pomoc Etický kodex. Etický kodex popisuje 
základní požadavky na to, aby každý zaměstnanec jednal eticky a s integritou, a nabízí přehled 
hodnot společnosti ZF rozdělených do obecných kategorií – „Náš svět“ popisuje především 
interní záležitosti, „Ve světě“’ se vztahuje na externí interakce a „Pro svět“ se týká naších snah o 
zlepšení stavu naší planety. Sledujeme měnící se podmínky a přizpůsobujeme jim své jednání.

Vždy se zeptejte sami sebe:

• Je tento krok v souladu s naším Etickým kodexem?
• Je tato činnost legální?
• Shoduje se s našimi zásadami?
• Slouží ku prospěchu naší společnosti jako celku – nikoli pouze konkrétnímu jednotlivci nebo 

skupině?
• Bylo by mi nepříjmené, kdyby se veřejnost dozvěděla o mém schválení nebo provedení 

takového kroku?

Všichni z nás jednotlivě přispíváme ke zlepšování a udržování dobré pověsti společnosti ZF. 
Přijměte, prosím, tyto zásady za své a řiďte se jimi každý den. 

Friedrichshafen, Německo, 2021.
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Vzájemně  
se respektujeme

Rozmanitost zaměstnanců je pro 
společnost  ZF velkou výhodou

Prostředí, kde mají všichni zaměstnanci potřebné možnosti, kde mohou naplno 
využít svůj potenciál, kde mohou dosáhnout úspěchu a kam vědí, že patří – 
takové prostředí je klíčové k tomu, aby oni i celá společnost ZF dosáhli úspěchu.

Rozmanitost zaměstnanců je pro společnost ZF velkou výhodou. Jsme plně 
zavázáni poskytovat svým zaměstnancům stejné příležitosti ve všech aspektech 
zaměstnání, eliminovat diskriminaci a obtěžování bez ohledu na to, zda by k nim 
mělo dojít na základě rasy, barvy pleti, náboženství, příslušnosti k armádním 
složkám, národnosti, původu, těhotenského stavu, pohlaví, sexuální orientace, 
genderové identity, věku, rodinného stavu, duševního nebo fyzického zdravotního 
postižení nebo jakékoli jiné zákonem chráněné charakteristiky, a předcházet 
jakýmkoli fyzickým nebo slovním nevítaným návrhům. 

Nezapomeňte, že diskriminace a obtěžování může mít různé podoby – např. 
slovní, fyzické nebo vizuální – a považuje se za něj i vyprávění vtipů nebo 
používání slangu, které může být druhým nepříjmené nebo je může urazit. 

Společnost ZF od svých zaměstnanců očekává, že budou dělat maximum pro to, 
aby zabránili druhým jednat nepřípustným způsobem. Zároveň výslovně zakazuje 
jakoukoli odplatu proti komukoli, kdo v dobré víře podá stížnost na takové jednání 
nebo se bude účastnit šetření takové 
stížnosti.

Ot.: „Mám podezření, že mého 
kolegu nebo kolegyni někdo 
obtěžuje. Co mám dělat?“ 

Od.: Pokud zjistíte, zažijete 
nebo budete svědkem 
obtěžování nebo diskriminace, 
informujte svého manažera 
nebo zástupce personálního 
oddělení nebo svého místního 
zástupce zaměstnanců. Jednání 
tohoto typu bereme vážně a 
netolerujeme žádnou formu 
odplaty proti komukoli, kdo 
takový incident nahlásí v dobré 
víře.
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Staráme  
se  

Chceme dosáhnout toho, aby naše pracoviště 
byla bezúrazová a naše provozovny ty 
nejbezpečnější v celém průmyslovém sektoru

Společnost ZF se snaží každému zaměstnanci zajistit zdravé a bezpečné 
pracovní prostředí, které podněcuje a podporuje inovaci.

Chceme dosáhnout toho, aby naše pracoviště byla bezúrazová a naše provozovny 
ty nejbezpečnější v celém průmyslovém sektoru. Vytváříme a udržujeme systémy 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, které omezují vystavení rizikům spojených 
s prací, předcházejí nouzovým situacím, chrání stroje, řídí fyzicky a duševně 
náročnou práci a poskytují přístup k nezávadným pracovním zařízením, pitné 
vodě a hygienickým stravovacím zařízením.

Pracovní podmínky mají být pro zaměstnance bezpečné a nesmí je vystavovat 
zdravotnímu riziku. Společnost ZF vyžaduje, abyste i vy k této snaze přispívali 
dodržováním pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví a svému manažerovi, 
svému nadřízenému, personálnímu oddělení nebo právnímu oddělení otevřeně 
nebo důvěrně oznámili veškeré nehody, nepřípustné chování (např. užívání 
drog, nebo nadměrné užívání legálních farmaceutik) nebo nebezpečné pracovní 
podmínky.

Jak se to týká mě?

Zaměstnancům se doporučuje  
aktivně se účastnit aktivit EHS, 
jako je identifikování rizik, 
BBS programy, zlepšování 
ergonomie na pracovišti atd.,a 
vzájemně se podporovat v 
otázkách bezpečnosti.
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Společnost ZF potřebuje znát 
přesné informace, aby mohla činit 
odpovědná obchodní rozhodnutí
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Jsme
transparentní

Přesné a pravdivé zprávy a záznamy nám pomáhají 
splňovat zákonné požadavky a podmínky řídicích orgánů. 
Udržování integrity z finančního a právního hlediska se také 
pozitivně odráží na naší dobré pověsti a důvěryhodnosti. 
Každý z nás – na každé úrovni naší společnosti – nese 
odpovědnost za zajištění přesnosti a úplnosti všech 
záznamů společnosti.

Znamená to, všechny záznamy – od životopisů, rozvrhů 
a formulářů pro uplatnění nároků, přes výkazy nákladů 
a záznamy z kontroly jakosti až po výhledové rozpočty a 
výkazy pro řídicí orgány – a prakticky každý z nás s takovými 
záznamy pracuje. Řiďte se proto všemi interními procesy, 
postupy, zásadami a běžnými účetními zásadami, aby naše 
záznamy věrně odrážely skutečnou povahu všech transakcí. 
Zaznamenávejte vše pečlivě, pravdivě a úplně. Přesné 
časové údaje záznamů je také chrání před zneužitím.

Mnoho zaměstnanců pravidelně používá své nákladové 
účty, které je obzvláště důležité dokumentovat a vykazovat 
přesně. Pokud si nejste zcela jistí, zda je konkrétní výdaj 
oprávněný, poraďte se se svým nadřízeným.

Všechny záznamy, účetní knihy, účty a finanční výkazy 
musí být vedeny s příslušnou úrovní pečlivosti a detailu, 
aby odpovídajícím způsobem odrážely naše transakce a 

vyhovovaly interním kontrolám a požadavkům společnosti ZF.

Nejsou tolerovány žádné „neoficiální“ prostředky či 
transakce finanční nebo jakékoli jiné povahy. 

Obchodní záznamy a komunikace se často stávají veřejně 
přístupné – proto musíme veškerou komunikaci formulovat 
opatrně a s rozmyslem, aby nemohlo dojít k nedorozumění. 
Platí to ve stejné míře jak pro e-maily a oběžníky, tak pro 
interní zápisy a formální zprávy. Záznamy je vždy nutné 
zachovávat nebo likvidovat v souladu s našimi zásadami pro 
uchovávání záznamů. Budete-li požádáni nebo povinni v 
souladu s těmito zásadami uchovávat záznamy, měli byste 
tak učinit, dokud vás právní oddělení nebude informovat, že 
to již nadále není nutné.

ZF Trustline (Linka důvěry)

Poskytujeme anonymní mechanismy pro oznamování a 
řešení stížností na porušení souladu se zásadami a předpisy, 
jako je například omezování hospodářské soutěže, praní 
špinavých peněz nebo porušování zákoníku práce, lidských 
práv a dalších hodnot. Všechny případy lze v dobré víře 
nahlásit bez obav z odvety.
www.bkms-system.net/Trustline
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Jsme  
důvěryhodní  
partneři

Se zákazníky, dodavateli, spoltřebiteli 
a obchodními partnery vždy 
jednejte čestně a férově

Naši dodavatelé, zákazníci, spotřebitelé a další obchodní 
partneři do nás a našich značek vkládají značnou dávku 
důvěry – a my se snažíme jejich očekávání překonat. 
Vnímáme je jako členy našeho týmu na trhu, kteří jsou 
klíčem k úspěchu a růstu společnosti ZF.

Integrita není naší jednostrannou povinností – je to 
závazek, který sdílíme s našimi dodavateli a obchodními 
partnery. Proto po našich dodavatelích a obchodních 
partnerech požadujeme, aby dodržovali naše zásady pro 
obchodní partnery. Máte-li na starosti přímou komunikaci s 
dodavatelem, pomozte nám zajistit, abychom spolupracovali 
pouze s dodavateli a dalšími obchodními partnery, kteří 
sdílejí náš závazek jednat správně – například pomocí 
smluvních ustanovení nebo ve vhodných případech 
prostřednictvím podpůrných auditů pro zajištění souladu.

Pokud se účastníte procesu výběru dodavatelů jménem naší 
společnosti, ujistěte se, že při výběru jednáte objektivně na 
základě ceny, výkonu a kvality poskytovaného produktu nebo 
služby. Dodržujte všechny požadavky na zajištění dodávek. 

Se zákazníky, dodavateli, spotřebiteli a obchodními partnery 
vždy jednejte čestně a férově. Vyvarujte se čehokoli, co by 

se byť jen zdánlivě dalo považovat za střet zájmu, a těmto 
obchodním partnerům nenabízejte ani neposkytujte nic 
výměnou za výhody pro naši společnost.

Pracujete-li s dodavatelem nebo obchodním partnerem, 
ujistěte se, že zná a dostává svému závazku k našim 
hodnotám a všem ostatním zásadám. 

Pokud se dozvíte o jakémkoli skutečném nebo potenciálním 
porušení jakéhokoli aspektu zásad pro obchodní patnery 
nebo dokonce zákona ze strany obchodního partnera 
společnosti ZF, informujte o tom oddělení Corporate 
Compliance.

Ot.: „Mám za úkol vybrat nového dodavatele pro 
design. Čirou náhodou má jeden z mých známých 
firmu zabývající se designem. Můžu mu zakázku 
udělit?

Od.: Měli byste svého manažera informovat o po-
tenciálním střetu zájmů, aby se předešlo jakémukoli 
dojmu Nečestného jednání.
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Jednáme 
férově

Společnost ZF se vždy snaží jednat čestně a férově, 
zcela v souladu s platnými zákony a předpisy, 
včetně mezinárodních antimonopolních zákonů 
a zákonů na ochranu hospodářské soutěže. 

Netolerujeme zejména:

• Smlouvy či tajné dohody se skutečnými nebo 
potenciálními konkurenty přímo či nepřímo 
vedoucí k omezení hospodářské soutěže, jako je 
například stanovení cen nebo jejich složek, omezení 
dostupnosti nebo kapacity dodávky výrobků či 
služeb, společný postup v tendrech, spolupráce 
při cenových nabídkách nebo rozdělení trhu;

• Zneužívání vedoucí pozice na trhu;
• Vertikální dohody, které v rozporu s platnými 

zákony mohou odstrašovat, znemožnit nebo 
omezit férovou a volnou hospodářskou soutěž.

Naše pozice na trhu je daná výhradně našimi obchodními 
faktory úspěchu – zejména snižováním emisí, bezpečnostní 
vozidel, automatizací a daty. Se zákazníky, dodavateli a 
konkurenty společnosti ZF vždy jednejte férově a s úctou. 
Krádež tajných informací nebo obchodních tajemství nebo 
jejich získání jakýmkoli jiným způsobem bez souhlasu 
vlastníka je zakázáno. Nesmíme nikoho zneužívat pomocí 
nekalých obchodních praktik, jako jsou například tyto:

• Zneužití nebo zveřejnění tajných nebo důvěrných informací;
• Nesprávné podání nebo zkreslení faktů;
• Tajná dohoda s konkurencí ohledně 

stanovení cen nebo jiných podmínek;
• Porušení zásad volné tenderové soutěže, včetně období 

mlčenlivosti při podávání nabídek nebo poskytování 
informací ve prospěch jednoho dodavatele na úkor jiného.

Takové postupy mohou také být nelegální.

Společnost ZF pečlivě řídí naše zapojení do státních 
záležitostí a procesů veřejných politik a má k dispozici 
interní týmy, které koordinují naši činnost v této 
oblasti. Strategická rozhodnutí týkající se prosazování 
našich zájmů činí vedení na té nejvyšší úrovni a tohoto 
procesu se účastní pouze schválení zaměstnanci.  

Můžeme se účastnit diskuze o předpisech, pokud 
se vztahují na naši obchodní činnost a zákazníky v 
oblastech, jako je např. ochrana soukromí, duševní 
vlastnictví nebo udržitelnost. Zde se zákonodárcům 
na každé úrovni státního aparátu snažíme pomáhat 
pochopit naše produkty, inovace a podnikání.

Nikdy se nepokoušíme získat nekalou výhodu lobbováním. 

V rámci našeho globálního působení a při vstupu na nové 
trhy se vždy přísně řídíme příslušnými obchodními předpisy 
a dodržujeme pravidla a zákony vztahující se k řízení importu 
a exportu. Respektujeme i veškerá případná embarga.

Ot.: „Místní, dobře známý politik si přeje v jednom z 
našich závodů uspořádat akci pro média – mohu to 
schválit?“

Od.: Společnost ZF je nestranná – záležitost předejte 
k rozhodnutí příslušnému internímu oddělení.

Náš morální kompas nás vždy 
vede k férovým rozhodnutím
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Otázka, zda je dané rozhodnutí etické a 
legální, by měla být rozhodující pro každého 
zaměstnance a manažera společnosti ZF  

07
Jednáme
eticky

Korupci zakazují mezinárodní úmluvy, směrnice i místní 
zákony. Společnost ZF u vlastních zaměstnanců i obchodních 
partnerů netoleruje úplatky či podplácení v jakékoli podobě 
ani jakékoli obchodní postupy, které by mohly vzbudit zdání 
nepatřičného vlivu. Toto platí bez ohledu na jakékoli údajné 
místní zvyky. 

Pobídky – ať už ve formě pozvání na zábavné aktivity nebo darů 
– týkající se zákazníků, dodavatelů nebo jiných obchodních 
partnerů jsou projevem dobré vůle a dobrých pracovních 
vztahů, nikoli získání nepatřičné výhody.

V případě nepatřičných darů a zábavy se za nepatřičné může 
považovat již jejich nabídnutí nebo požadování, pokud:

• Mají podobu nebo hodnotu odpovídající hotovosti;
• Neodpovídají běžným obchodnímj zvyklostem;
• Mají nadměrnou hodnotu;
• Lze je považovat za úplatek nebo odměnu;
• Porušují zákon.

Nabízení nebo přijetí darů ve formě hotovosti je zakázáno. 
Se svým Compliance Officerem nebo oddělením Corporate 
Compliance projednejte všechny dary významnější hodnoty, 
o kterých se domníváte, že by mohly být považovány za 
nepatřičné.

Praní špinavých peněz (tzn. skrytí nelegálního zdroje prostředků 
prostřednictvím transakcí nebo pokus o prezentaci takových 
prostředků jako legitimních) je přísně zakázáno. Jakoukoli 
podezřelou aktivitu, o které se domníváte, že by mohla zahrnovat 
praní špinavých peněz, ohlaste manažerovi pro boj proti praní 
špinavých peněz.

Zde je několik příkladů podezřelé činnosti:

• Platby v hotovosti;
• Platby v měnách, které jsou pro danou 

situaci atypické, nebo které jsou odlišné 
od měn uvedených ve smlouvě;

• Žádosti o platby v částkách, které se liší 
od smluvních podmínek; nebo

• Platby provedené osobou nebo společností, 
která není smluvní stranou.

Střet zájmů vzniká, když soukromé zájmy osoby jakýmkoli 
způsobem zasahují do zájmů společnosti ZF. Ke střetu může 
dojít, když zaměstnanec podnikne kroky nebo jedná ve svém 
zájmu způsobem, který mu může ztížit nebo znemožnit 
objektivně a efektivně vykonávat práci nebo plnit úkoly 
pro společnost ZF. Ke střetům zájmu také může dojít, když 
zaměstnanec nebo členové jeho rodiny obdrží nepatřičné 
osobní výhody díky pozici takového zaměstnance ve 
společnosti ZF. O střet zájmů se téměř vždy jedná v situaci, kdy 
zaměstnanec také současně pracuje pro konkurenta, zákazníka 
nebo dodavatele.

Ot.: „Na obchodní cestě obdržím drahé hodinky. 
Mohu si je nechat?“

Od.: Drahé hodinky nelze přijmout. V případě 
jakýchkoli otázek či nejasností se poraďte se svým 
manažerem, Compliance Officerem nebo oddělením 
Corporate Compliance.
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Dodržujeme  
všechna  
pravidla  
a předpisy

Jsme hrdí na to, že nastavujeme vysoké laťky 
a že naši zaměstnanci, procesy a výrobky 
splňují všechny příslušné zákonné předpisy

Sami sebe posuzujeme podle těch nejpřísnějších měřítek etického a zákonného 
jednání a zavázali jsme se vyrábět vysoce kvalitní produkty, které jsou bezpečné a 
splňují všechny požadavky příslušných zákonů, předpisů a norem. 

Od každého jednotlivce v naší společnosti očekáváme, že bude znát a chápat 
nároky kladené na výrobu i distribuci našich produktů, služeb a technologií.

Tyto principy uplatňujeme prostřednictvím zásad, procesů a struktur společnosti 
ZF, mezi které patří i Product Compliance Management System (PCMS) 
společnosti ZF, a jednání všech našich zaměstnanců i manažerů se posuzuje 
podle těchto měřítek. 

Plánování do budoucna

Zákony, normy a předpisy se 
rychle mění a je tedy nezbytné, 
abychom se řídili zásadami 
ZF Way a připravili se tak na 
budoucnost. 

Předvídáme trendy a 
požadavky řídicích orgánů a 
pro celou skupinu zajišťujeme 
nepřetržitý soulad.

12 Etický kodex 
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Jsme  
vzorem  
zabezpečení

Důvěrné informace společnosti ZF nesmíte použít 
nebo sdílet k žádnému jinému účelu než pro 
vykonávání obchodní činnosti společnosti ZF

Při ochraně společnosti ZF hrajete klíčovou roli. Mezi 
majetek patří tajné informace společnosti ZF (např. duševní 
vlastnictví, tajné obchodní plány, dosud neoznámené 
produkty, prodejní a marketingové strategie a další obchodní 
tajemství) i fyzické prostředky, jako hotovost, vybavení, 
zásoby a inventář produktů.

Se všemi neveřejnými informacemi vztahujícími se ke 
společnosti ZF je nutné nakládat podle požadavků na jejich 
utajení.

• Dávejte pozor na to, co říkáte. Nikdy nezapomínejte 
na to, kde jste, kdo se nachází nebo pohybuje ve vaší 
blízkosti a dávejte pozor na to, co by takové osoby 
mohly spatřit nebo zaslechnout. Opatrnost je důležitou 
součástí ochrany duševního vlastnictvím společnosti 
ZF.

• Chraňte náš majetek. Udržujte si přehled o tom, jaký 
majetek a jaké infomrace vám společnost ZF svěřila, a 
zabraňte jejich ztrátě, zneužití, plýtvání a krádeži.

• Jděte příkladem. Chovejte se tak, abyste za všech 
okolností chránili náš majetek a informace.

• Buďte bdělí a ostražití. Tvoříte naší první lidskou 
obrannou linii – náš lidský Firewall – a musíte proto 
být schopni činit inteligentní rozhodnutí týkající se 
zabezpečení a posilovat tak bariéru mezi počítačovými 
zločinci a naší infrastrukturou.

V případě jakýchkoli otázek se poraďte s oddělením 
Corporate Security společnosti ZF.

Respektujeme právo každé osoby na soukromí a chráníme 
osobní údaje našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a 
každé další strany, se kterou jakkoli jednáme. Takové údaje 
udržujeme v bezpečí, používáme je pouze k jejich určenému 
obchodnímu účelu a uchováváme je pouze na nezbytně 
nutnou dobu.

Kontaktujte oddělení pro ochranu údajů: 
dataprotection@zf.com

Ot.: „Moje manažerka mne požádala, abych se 
přihlásila 
do firemního systému pod jejím heslem a stáhla 
nějaké dokumenty – je to v pořádku?“

Od.: Ne. Sdílení hesel je v rozporu se zásadami 
společnosti ZF. Měla byste své manažerce připome-
nout, že vy k tomu systému přístup nemáte.
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Jsme  
ohleduplní

Když s námi naši zákazníci jednají, 
vkládají tím důvěru do našich tvrzení o 
našich výrobcích.

Naše vztahy s dodavateli, zákazníky, 
spotřebiteli a dalšími obchodními 
partnery musí být férové, pozitivní a 
produktivní – a vždy musí spočívat na 
vzájemné důvěře a respektu. Budování 
těchto vztahů je nikdy nekončící 
proces, který vyžaduje trvalý závazek 
k obchodnímu jednání na té nejvyšší 
úrovni odpovědnosti a integrity. Při 
každé interakci s těmito stranami 
musíme prokazovat svou poctivost a 
věrnost našim hodnotám.

Vždy bychom měli říkat pravdu. Vše, 
co našim zákazníkům, dodavatelům, 
spotřebitelům a dalším obchodním 
patnerům sdělujeme, musí být 
pravdivé – včetně označení našich 

výrobků, reklamy a další komunikace. 
Vyvarujte se jakéhokoli neférového, 
podvodného a klamavého jednání. 
Dobrá pověst se těžko získává a 
snadno ztratí.

Sociální média používejte s rozmyslem 
a komunikujte zodpovědně. Když 
budete chtít společnost ZF zmínit 
na sociálních médiích, dejte jasně 
najevo, že nekomunikujete jménem 
společnosti. Nikdy nevyzrazujte tajné 
informace o společnosti, našich 
zákaznících, dodavatelích, konkurenci 
nebo dalších obchodních partnerech 
a nikdy nezveřejňujte žádné příspěvky, 
které by bylo možné považovat za 
výhružku, zastrašování, obtěžování 
nebo šikanu.

Jak se to týká mě?

Pokud máte obavu, že váš 
příspěvek mohl vyznít jako 
oficiální příspěvek společnosti 
ZF, kontaktujte svého manažera 
nebo oddělení pro komunikaci, 
abychom mohli reagovat a 
minimalizovat jakékoli případné 
škody.

Základem každého dobrého 
vztahu je důvěra

14 Etický kodex 
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Záleží nám 
na naší 
planetě

Jednáme tak, abychom minimalizovali 
náš dopad na životní prostředí a vytvářeli 
udržitelnější budoucnost pro každého

Udržitelnost ve společnosti ZF mění 
životy lidí, komunity i naši planetu.

V boji proti klimatickým změnám záleží 
na akcích každého z nás a společnost 
ZF prostřednictvím svých výrobků 
přizpívá ke snižování emisí, ochraně 
klimatu a posílení bezpečné mobility.

Přispíváme k plnění cílů dekarbonizace 
napříč celým naším hodnotovým 
řetězcem ve spolupráci s našimi 
dodavateli a obchodními partnery.

Respektujeme přirozené prostředí na 
naší planetě a zavázali jsme se šetřit 
zdroje, snižovat znečištění životního 
prostředí (patří sem i snižování 
množství odpadu a uplatňování 
principů cirkulární ekonomiky) a 
předcházet škodám na životním 
prostředí. 

Naše práce stojí na tomto závazku k 
udržitelné ochraně životního prostředí. 

Podle těchto principů jsme se všichni 
zavázali k tomu, že budeme navrhovat 
ekologické výrobky, snižovat dopadu 
našich obchodních postupů na životní 
prostředí, neustále zvyšovat účinnost 
naší spotřeby energií a efektivitu našich 
ekologických opatření a že se v těchto 
oblastech staneme globálním vzorem. 

Společnost ZF je jakožto poskytovatel 
technologií i nadále závislá na 
používání minerálů pocházejících z 
oblastí postižených konflikty, děláme 
však, co je v našich silách, abychom 
jejich podíl minimalizovali a abychom 
kritické zdroje účinně vyřadili.

Jak se to týká mě?

Přispívejte svým dílem – 
využívejte zdroje zodpovědně, 
pomáhejte omezovat emise, 
dodržujte zákony a předpisy na 
ochranu životního prostředí a 
zapojte se do našich iniciativ 
pro udržitelnost, recyklaci a 
obnovu.
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Chráníme  
druhé

Zajišťujeme, že jednáme v souladu se zákony na ochranu 
lidských práv, zásadami Global Compact OSN a uznávanými 
mezinárodními úmluvami a společenskými standardy, 
například dle směrnic MOP a OECD. 

Společnost ZF je striktním zastáncem ochrany důstojnosti, 
rovnosti, vzájemného respektu, důvěry, tolerance a férového 
jednání pro celé lidstvo.

Tyto principy  se vztahují na nábor nových zaměstnanců, 
interakce se zaměstnanci, podporu zaměstnanců v 
jejich aktuální roli i na profesní růst našich zaměstnanců. 
Respektujeme důstojnost, soukromí a osobní práva každého 
jednotlivce.

Je zakázána jakákoli podoba nucené, dlužní a vázané práce 
i práce v zajetí, stejně jako všechny druhy obchodování s 
lidmi, neboť tyto aktivity vykořisťují ty, kteří k nim nemohou 
dát svůj souhlas.

Odmítáme moderní otrocví v jakékoli možné podobě, jako 
je například obchodování s lidmi, nucené práce nebo 
vykořisťování dětí k práci. 

Práce, která připravuje děti o jejich dětství, jejich potenciál 
a jejich důstojnost, která škodí jejich fyzickému i duševnímu 
vývoji dle definice Mezinárodní organizace práce je zcela 
neslučitelná s hodnotami společnosti ZF. Společnost ZF 
dodržuje minimální věk zaměstnání dle platných zákonů v 
příslušné zemi.

Snažíme se mezi našimi zaměstnanci a obchodními partnery 
vytvořit atmosféru vzájemné úcty, důvěry, tolerance a 
férovosti. 

Dodržování lidských práv je naší společenskou odpovědností 
a samozřejme znamená dodržování zákonů. Při každém 
obchodním rozhodnutí musíme dodržovat zákony, kterým 
podléhá naše obchodní činnost. To znamená i záležitosti 
lidských práv v dodavatelském řetězci. Společnost 
ZF se zavázala zajistit nápravu jakéhokoliv zjištěného 
porušení těchto práv. Řídíme se příslušnými předpisy pro 
zajištění férových pracovních podmínek, včetně svobody 
shromažďování, spolčovacího práva a kolektivního 
vyjednávání. Ve své sféře odpovědnosti podporujeme 
sociální zabezpečení a respektujeme právo na svobodu 
názoru a svobodu projevu.

Zamyslete se nad tím, jaký dopad na lidi má vaše práce. 
Pokud si myslíte, že by mohla na kohokoli ve společnosti 
ZF nebo mimo ni mít negativní dopad, kontaktujte svého 
manažera, svého zástupce zaěstnanců nebo ZF Trustline.

Společnost ZF si je vědoma své společenské odpovědnosti 
a nesnažíme se tyto normy pouze dodržovat – chceme je 
překonávat pomocí naší iniciativy „ZF hilft“.

Vzájemný respekt, důvěra, 
tolerance a férové jednání

ZF hilft 

Další informace o iniciativě „ZF hilft“ 
naleznete zde: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft

17 Etický kodex 
Společné zásady etického jednání

https://www.zf-hilft.de/site/zfhilft/en/home/zf_hilft.html


Jsme zde, abychom 
pomáhali
Zaměstnanci, kteří mají jakékoli dotazy nebo pochyby o jednání v 
souladu s výše uvedenými pravidly, se mohou kdykoli obrátit na svého 
nadřízeného. Dále se mohou obrátit na Compliance Organizaci, konkrétně 
ComplianceHelpdesk, který je pro naše zaměstnance dostupný ve všech 
záležitostech týkajících se Compliance.

Společnost ZF má také k dispozici doplňující dokumentaci, která podrobněji 
vysvětluje interní předpisy a směrnice.

Kontakt na Corporate Compliance
Email: compliance@ZF.com

Poskytujeme anonymní kanál pro ohlašování případů porušení pravidel, a to 
prostřednictvím ZF Trustline: https://www.bkms-system.net/Trustline

K dalším informacím mají naši zaměstnanci přístup na intranetu:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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