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1.0 Účel a rozsah: 
Tento postup se ve svém rozsahu vztahuje na společnosti Shape Corp, SNS China, Shape 
Mexico a Shape Czech Republic a definuje zásady chování celosvětové organizace. 

 
2.1 Definice: 

 
2.2 Není 

 
3.0 Nařízení a odpovědnost: 

 
ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SHAPE 

 

Společnost Shape Corp. („Shape“) si prostřednictvím cenných členů svého týmu vybudovala pověst společnosti zaručující 
kvalitu, dokonalost, bezúhonnost a spokojenost zákazníků. Hlavní podstatou udržení a posílení této pověsti je splnění 
požadavku a očekávání, že se všichni zaměstnanci společnosti Shape, bez ohledu na pozici, jakou ve společnosti zastávají 
(dále souhrnně označeni jako „spolupracovníci“ či „spolupracovník“), budou chovat v souladu s nejvyššími etickými obchodními 
standardy. Zásady chování společnosti Shape popisující zásady etického obchodního chování, kterými se řídí všichni 
spolupracovníci, jsou základem obchodní filozofie společnosti Shape. Vzhledem k pokračujícímu růstu společnosti Shape je 
důležité, abychom zůstali společností, která se zavázala k nejvyšším standardům etického obchodního chování. To očekává 
nejen společnost Shape, ale také naši zákazníci a celá naše komunita. 

 
Naše níže uvedené „Zásady chování“ popisují standardy chování, kterými se řídí všichni spolupracovníci společnosti Shape. 
Tyto zásady platí pro všechny naše obchodní aktivity po celém světě. Od všech spolupracovníků společnosti Shape se přitom 
očekává, že budou jednat v souladu s těmito zásadami a že budou realizovat všechny vztahy v souladu s nejvyššími etickými 
standardy. Je nezbytné, abyste si přečetli zásady popsané v tomto prohlášení, pochopili je a dodržovali. Všichni spolupracovníci 
jsou povinni každý rok vyplnit prohlášení k Zásadám chování, ve kterém stvrdí, že si Zásady chování přečetli, porozuměli jim 
a dodržují je. V rámci tohoto procesu jsou spolupracovníci také vyzýváni k tomu, aby oznámili své obavy či porušení Zásad 
chování buď ze své strany nebo ze strany svých kolegů za účelem jejich přezkoumání příslušnými pracovníky společnosti 
Shape, kterými mohou být členové oddělení lidských zdrojů, hlavní pracovník pro dodržování předpisů anebo vedoucí právního 
oddělení. 

 
Přestože se od vás neočekává, že budete podrobně znát všechny oblasti práva, očekává se, že poznáte, když v rámci výkonu 
vašich povinností dojde k porušení etických norem, a že požádáte o radu, abyste zajistili dodržení těchto zásad. Budete-li mít 
kdykoliv nějaké otázky týkající se našich Zásad chování, neváhejte je prokonzultovat se svým nadřízeným či oddělením lidských 
zdrojů, nebo se obraťte na našeho vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů, Mika Westbrooka, či vedoucí právního 
oddělení, Aidu Tanaku. 

 

Pokud si povšimnete chování, které porušuje nebo by mohlo porušovat naše Zásady chování, jste povinni takovéto chování 
nahlásit přímo svému nadřízenému, oddělení lidských zdrojů, vedoucímu pracovníkovi pro dodržování předpisů společnosti 
Shape nebo vedoucí právního oddělení společnosti Shape. Dále můžete také použít naše webové stránky pro online ohlašování: 
www.shape-corp.ethicspoint.com. Na těchto stránkách najdete také seznam bezplatných horkých linek, které slouží 
k oznamování problémů, ve všech příslušných krajích. Pokud chcete, své obavy můžete ohlásit anonymně. 
V souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů, předpisů a soudních řízení budou všechna takováto 
oznámení považována za důvěrná. 

 
Všichni, kdo v dobré víře ohlásí chování, které je nezákonné nebo je jinak v rozporu se Zásadami chování společnosti 
Shape, budou chráněni proti přímým i nepřímým odvetným opatřením. Porušení Zásad chování společnosti Shape může 
vyústit až v disciplinární trest, jímž může být mimo jiné i ukončení pracovního poměru. 

http://www.shape-corp.ethicspoint.com/
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DODRŽOVÁNÍ VŠECH PLATNÝCH ZÁKONŮ 
 

Zásadou společnosti Shape je jednat v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Společnost Shape se 
pohybuje ve složité spleti místních, národních i mezinárodních zákonů. Porušení těchto zákonů může být pro společnost 
Shape velmi nákladné a může dokonce vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu stíhání naší společnosti nebo našeho 
spolupracovníka. Proto jste povinni seznámit se se všemi zákony a předpisy, které se vztahují k oblastem, za které jste 
odpovědní. Pokud například pracujete v zemi mimo území Spojených států, měli byste být obeznámeni se zákony této země. 
Některé zákony vyžadují zvláštní pozornost všech spolupracovníků. Mezi ně patří: 

 

Zákony o ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 

Všichni spolupracovníci jsou povinni znát a dodržovat zásady a předpisy týkající se životního prostředí, které se 
vztahují k jejich práci. Tyto zákony určují normy a postupy, které je potřeba dodržovat v zájmu ochrany blaha 
spolupracovníků a veřejnosti. Pokud například pracujete v oblasti, kde se manipuluje s toxickými materiály, měli 
byste být obeznámeni s platnými předpisy z oblasti životního prostředí, jakož i s písemnými interními postupy 
společnosti Shape. 

 

Zákony o cenných papírech 

Přestože společnost Shape není veřejně obchodovanou společností, dostává se čas od času do styku se zákazníky, 
dodavateli, nebo jinými třetími stranami, které mohou být veřejně obchodovanými společnostmi, a v důsledku našeho 
obchodního vztahu může získat podstatné informace, které nejsou obecně dostupné široké veřejnosti a které by 
rozumný investor považoval za důležité při rozhodování o tom, zda koupit nebo prodat cenné papíry dané společnosti. 
Takovéto informace jsou nazývány „interními informacemi“. Je nezákonné, aby se kterýkoliv spolupracovník společnosti 
Shape, který se dostane k důvěrným interním informacím, zapojoval do jakéhokoliv obchodování s cennými papíry, 
jako je nákup nebo prodej akcií zákazníka, dodavatele či případně jiné třetí strany spolupracující se společností Shape, 
což je známo také jako „nelegální využívání interních informací k burzovním transakcím“. Za nezákonné je přitom 
považováno také navádění jiných osob, aby se zapojily do jakéhokoliv obchodování s cennými papíry založeného na 
důvěrných interních informacích. Všechny tyto informace by měly zůstat přísně důvěrné. 

 

Zákony o zaměstnanosti 

Společnost Shape se zavázala k poskytování rovných pracovních příležitostí a spravedlivému zacházení se 
zaměstnanci, počínaje jejich najímáním a pokračuje všemi dalšími aspekty pracovního poměru. Při svém rozhodování 
o zaměstnání nebude společnost Shape nikoho diskriminovat kvůli rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, 
národnostnímu původu, věku, zdravotnímu postižení, sexuální orientaci, genderové identitě, genetickým informacím, 
statusu válečného veterána, ani z žádného jiného důvodu zakázaného platnými zákony. Společnost Shape zakazuje 
nezákonné obtěžování svých zaměstnanců a uznává jejich svobodu sdružování, jakož i právo na kolektivní 
vyjednávání, či právo se jich naopak zdržet. Kromě toho naše provozní činnost probíhá po celém světě v souladu 
s národními pracovními normami zemí, ve kterých podnikáme, včetně dodržování všech platných požadavků na 
minimální věkové hranice pro zaměstnání (například zákaz práce dětí); zákazu testování těhotenství jakožto podmínky 
pro zaměstnání; zákazu využívání nedobrovolné práce (známé také jako obchodování s lidmi); a poskytování odměn 
minimálně ve výši zákonem stanovené minimální mzdy. Společnost Shape nebude vědomě obchodovat s dodavateli, 
kteří porušují národní zákony o zaměstnanosti. Další zásady týkající se zaměstnání naleznete ve své příručce 
k zaměstnávání spolupracovníků. 

 

Antimonopolní zákony 

V zemích, kde podnikáme, se na nás vztahují různé zákony o spravedlivé hospodářské soutěži, známé také jako 
antimonopolní zákony. Přestože se jedná o složitou oblast, tyto antimonopolní zákony zpravidla zakazují domlouvání 
cen, rozdělování území, domlouvání smluvních podmínek, jakož i další podobné aktivity s konkurenty, které mají 
negativní dopad na trh. Dále jsou také zakázány některé dohody či ujednání s našimi klienty, dodavateli a dalšími 
obchodními stranami, které by mohly nezákonně omezit hospodářskou soutěž. 

 

Mezinárodní zákony 
Společnost Shape má sice své sídlo v USA, ale podniká také v mnoha jiných zemích. V důsledku toho se musíme řídit 
nejen zákony USA všude, kde podnikáme, ale navíc musíme dodržovat místní zákony zemí, ve kterých působíme. 
Všude, kde podnikáme, společnost Shape jedná v souladu se zákonem i našimi globálními normami. Nastane-li 
situace, že se Zásady chování společnosti Shape dostanou do přímého rozporu s dalšími zásadami a postupy, 
americkými zákony či zákony jednotlivých zemí, měli byste dříve, než přijmete jakékoliv opatření, kontaktovat svého 
nadřízeného a vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů či vedoucí právního oddělení. 
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Zákony proti korupci a podplácení. Existuje mnoho zákonů zakazujících korupci, jakož i komerční úplatkářství 
a uplácení vládních činitelů, včetně britského Protikorupčního zákona a amerického Zákona o zahraničních 
korupčních praktikách, spolu s mnoha dalšími místními zákony jednotlivých zemí. Společnost Shape nebude 
tolerovat podplácení v žádné formě – u žádné třetí strany, veřejné nebo soukromé, ať už prováděné přímo 
nebo nepřímo prostřednictvím třetích stran, a to i navzdory tomu, že při odmítnutí přijdeme o obchod nebo 
dojde ke zpožděním – i když budeme pracovat v části světa, kde se úplatky běžně přijímají a očekávají. 
Společnost Shape tyto praktiky při svém podnikání nepoužívá. 

 

„Úplatek“ je nabídka nebo příslib poskytnutí, uskutečněné poskytnutí nebo schválení poskytnutí něčeho 
hodnotného nebo nějaké výhody za účelem nepatřičného ovlivnění činnosti třetí strany, veřejné či soukromé. 
„Úplatky“ zahrnují peníze, dárky, cestovní nebo jiné výdaje, pohoštění, návštěvu zábavního podniku, půjčky 
pod úrovní tržní nabídky, slevy, laskavosti, obchodní či profesní příležitosti, politické nebo charitativní 
příspěvky, nebo jakékoliv přímé nebo nepřímé výhody či pozornosti. „Nepatřičné ovlivnění“ obvykle zahrnuje 
„zaplacení“ za zneužití něčí pozice. Úplatky porušují zákony proti korupci a podplácení. 

 

Společnost Shape zakazuje také tzv. „pomocné platby“, což jsou platby nižší hodnoty předávané státnímu 
zaměstnanci obvykle v hotovosti za účelem urychlení nebo zajištění provedení rutinního procesu, jako je 
rychlejší schválení pracovního víza nebo proclení. 

 

Společnost Shape může být hnána k odpovědnosti nejen za činy svých spolupracovníků, ale také za činy 
našich obchodních partnerů – včetně zástupců třetích stran, celních makléřů a partnerů ve společných 
podnicích. Máte-li důvodné podezření, že se zástupce třetí strany nebo jiný obchodní partner může pokusit 
o předání úplatku, ale nepodniknete žádné kroky, abyste mu v této platbě zabránili, můžete být považováni 
za implicitního schvalovatele tohoto úplatku. 

 

Zákony o kontrole obchodu. Zařízení či technologie společnosti Shape mohou čas od času podléhat zákonům 

upravujícím kontrolu vývozu nebo dovozu. Proto je důležité, aby spolupracovníci dodržovali všechna pravidla 
a předpisy upravující mezinárodní obchodní činnost společnosti Shape. Jakožto společnost sídlící v USA 
musí společnost Shape dodržovat také všechny americké obchodní a ekonomické sankce. 
Dále se také nemusíme účastnit jakéhokoliv bojkotu nebo restriktivních obchodních praktik vůči zemím, které 
jsou považovány Spojenými státy za „přátelské“, nebo které jsou na černé listině jiných zemí. 

 

Práva na duševní vlastnictví 

Společnost Shape respektuje práva na duševní vlastnictví druhých, včetně platných patentů, ochranných známek, 
obchodních tajemství a autorských práv, a zakazuje použití takovéhoto chráněného duševního vlastnictví bez 
výslovného souhlasu jeho majitele/autora. Bez svolení nesmíte používat název ani logo jiné společnosti, a žádný ze 
spolupracovníků společnosti Shape nesmí ani kopírovat články, informace, fotografie, hudbu, videa nebo software bez 
získání povolení od příslušných vlastníků. 

 

Podobně také naše společnost chrání své duševní vlastnictví. Spolupracovníci mohou v průběhu svého zaměstnání 
u společnosti Shape rozvinout jménem společnosti určité myšlenky, procesy a technologie, které mohou být chráněny 
patenty, autorskými právy a ochrannými známkami a které se stanou duševním vlastnictvím patřícím společnosti 
Shape nebo jejím zákazníkům – a nikoliv danému spolupracovníkovi vzhledem k tomu, že veškerá práva na takovéto 
duševní vlastnictví byla již při zaměstnání spolupracovníka přisouzena společnosti Shape. 

 

ZÁKAZ NEDOVOLENÉHO POSKYTOVÁNÍ ČI PŘIJÍMÁNÍ PLATEB, DARŮ NEBO POHOŠTĚNÍ/ZÁBAVY 
 

Nedovolené platby či dary jsou položky vyšší než zanedbatelné hodnoty, které jsou poskytovány osobě, firmě či organizaci 
spojeným se zákazníkem, dodavatelem, konkurentem, vládou nebo jinou stranou, za účelem získání nepatřičného přednostního 
zacházení buď pro společnost Shape nebo jejího spolupracovníka. Jako příklady lze uvést úplatky, odměny, provize, dárky větší 
než zanedbatelné hodnoty a platby za zboží či služby, které buď nejsou poskytnuty, nebo jsou poskytnuty za vyšší cenu, než je 
přiměřeně nezbytné. Příklady přijatelných obchodních pozorností pak naopak zahrnují příležitostné pohoštění, občerstvení, 
zábavu nebo dary zanedbatelné hodnoty, jako jsou kalendáře, pera, hrnky nebo trička. Položky větší než nominální hodnoty 
nesmí být poskytovány ani přijímány bez schválení vedení společnosti. Dále nesmí být poskytovány ani přijímány žádné dary 
nebo pohoštění/zábava, byť zanedbatelné hodnoty, jsou-li v rozporu se zákony proti korupci a podplácení anebo se Zásadami 
chování společnosti Shape či jinými zásadami a postupy proti korupci a podplácení. 
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 SPRAVEDLIVÉ JEDNÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ SHAPE, JEJÍMI SPOLUPRACOVNÍKY, ZÁKAZNÍKY, DODAVATELI 
A KONKURENTY 

 

Od všech spolupracovníků se očekává, že budou jednat spravedlivě jeden s druhým, jakož i se zákazníky, dodavateli 
a konkurenty společnosti Shape. Nikdo nesmí získávat nespravedlivou výhodu nad jinou osobou manipulací, zamlčováním, 
zneužíváním důvěrných informací, zkreslováním podstatných skutečností či jakýmkoliv jiným nekalým jednáním. 

 

Spravedlnost vůči společnosti znamená nejen vyhýbání se jakémukoliv zneužití finančních prostředků nebo jiného majetku 
společnosti Shape, ale zahrnuje také pozorování zneužívání nebo plýtvání ostatními, zabránění zneužívání internetu, vytváření 
a vedení zcela přesných finančních účetních knih a záznamů, ochranu všech druhů informací o společnosti Shape, dodržování 
vnitřních kontrol a postupů, spolupráci při vyšetřování, a vyhýbání se chování, které narušuje zastávání vaší pracovní pozice 
dle vašich nejlepších schopností. Spravedlnost vůči druhým pak zahrnuje respektování jejich majetku, jejich sebevědomí, a 
jejich přínosu k celkovému úspěchu společnosti Shape. 

 
ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI 

 

Spolupracovníci musí zachovávat mlčenlivost o důvěrných a proprietárních informacích, včetně obchodních tajemství, která jim 
byla svěřena společností Shape nebo jejími dodavateli či zákazníky, kromě případů, kdy je zveřejnění takovýchto informací 
výslovně povoleno oddělením lidských zdrojů, finančním ředitelem či vedoucí právního oddělení společnosti Shape, nebo je 
vyžadováno právním či soudním řízením. Důvěrné informace zahrnují veškeré neveřejné informace, které by mohly být 
v případě zveřejnění užitečné pro konkurenty společnosti Shape nebo škodlivé pro společnost Shape či její zákazníky. 

 

Spolupracovníci společnosti Shape musí dávat pozor také na soukromé a citlivé osobní údaje (zahrnující mimo jiné jména, 
osobní identifikační čísla, údaje o bankovním účtu, data narození, či informace o odměnách) shromažďované o jejich 
spolupracovnících pro běžné personální, mzdové, zdravotní a další rutinní operace, a jsou povinni podniknout kroky 
k dostatečnému zabezpečení takovýchto informací. Spolupracovníci musí dodržovat všechny platné zákony na ochranu 
osobních údajů, a musí si uvědomit, že zákony jiných zemí nebo regionů – například v Evropě – mohou vyžadovat další 
opatření na ochranu takovýchto údajů. Respekt k ochraně údajů musí být navíc prokázán tím, že přístup k důvěrným údajům 
zaměstnanců a jejich sdílení bude povoleno pouze k legitimním obchodním účelům, s příslušným povolením a jen osobám, 
které je potřebují znát pro svou práci. 

 

Co se týče informací o konkurenci, je pro nás vhodné určité druhy takovýchto informací shromáždit, nicméně by to mělo být 
provedeno velmi zodpovědně, eticky a v souladu s platnými zákony. Je potřeba zabránit i pouhému zdání nevhodného 
shromažďování informací o konkurenci. Informace o aktivitách konkurence mohou být obecně získávány z veřejně dostupných 
informací v novinách, na internetu nebo ve veřejně distribuovaných prodejních materiálech. Informace mohou být také 
získávány prostřednictvím rozhovorů se zákazníky a během prezentací na obchodních sdruženích či konferencích, pokud 
takovéto poskytnuté informace nebudou důvěrné nebo se nebudou týkat praktik, které jsou v rozporu s čestnou hospodářskou 
soutěží (viz výše uvedená část k dodržování antimonopolních zákonů). Údaje nikdy nesmí být shromažďovány zkreslováním 
informací nebo jinými klamnými nebo nevhodnými způsoby. Rovněž je potřeba respektovat důvěrnost informací získaných 
spolupracovníky v předchozím zaměstnání. 

 

ZAMEZENÍ VŠEM MOŽNÝM STŘETŮM ZÁJMŮ 
 

Spolupracovníci společnosti Shape se musí vyhýbat jakékoliv činnosti, která by mohla vést ke střetu zájmů nebo by mohla 
vytvářet dojem střetu zájmů. Ke střetu zájmů dochází, když se spolupracovník z jakéhokoliv důvodu dostane do pozice, kdy 
jeho jednání může být, nebo zdánlivě je, ovlivňováno nějakým jiným faktorem než pouhým jednáním v nejlepším zájmu 
společnosti Shape. Mezi takovéto faktory patří zaměstnání u konkurence nebo potenciální konkurence, přijímání darů vyšší než 
zanedbatelné hodnoty od někoho, kdo pracuje pro dodavatele, zákazníka či konkurenci, nebo má významný finanční nebo jiný 
zájem v kterémkoliv z těchto podniků buď přímo ze strany spolupracovníka, nebo člena jeho rodiny. Určení, zda dochází ke 
střetu zájmů, není vždy snadné. Dříve, než se spolupracovníci zapojí do jakékoliv činnosti, transakce nebo vztahu, které by 
mohly vést ke střetu zájmů, měli by požádat o přezkoumání svého nadřízeného nebo oddělení lidských zdrojů. 

 

ZÁKAZ VYUŽÍVÁNÍ PODNIKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ K OSOBNÍMU PROSPĚCHU 
 

Spolupracovníci si nesmí pro sebe nechávat osobní příležitosti, které správně náležejí společnosti Shape, nebo které byly 
nalezeny s využitím majetku, informací nebo postavení společnosti; nesmí využívat firemní majetek, informace a pozici 
k dosažení osobního zisku; ani konkurovat společnosti Shape. Spolupracovníci a ředitelé mají vůči společnosti Shape povinnost 
postoupit jí její oprávněné zájmy, kdykoliv k tomu dostanou příležitost. 
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 OCHRANA A ŘÁDNÉ UŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI SHAPE 
 

Spolupracovníci by měli chránit majetek společnosti Shape a zajistit jeho efektivní využití. Veškerý majetek společnosti Shape by 
měl být využíván k legitimním obchodním účelům. Spolupracovníci i všichni ti, kdo reprezentují společnost Shape, se musí 
chovat zodpovědně a musí používat dobrý úsudek v zájmu šetření prostředků společnosti. Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní 
za prostředky přidělené jejich oddělením a jsou oprávněni řešit otázky týkající se jejich správného používání. 

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MAJETKU ČI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SPOLEČNOSTI SHAPE K POLITICKÝM PŘÍSPĚVKŮM 
 

Právní omezení, jimiž se řídí příspěvky kandidátům na veřejné funkce a jejich důvody, se na celém světě liší. Ve Spojených 
státech a některých dalších zemích mohou spolupracovníci poskytovat osobní dary, ale nesmí za ně od společnosti Shape 
získat žádný typ refundace. 

 

ZÁVĚR 
 

Na závěr bychom vám chtěli připomenout, že pokud budete mít někdy nějaké otázky týkající se našich Zásad chování, 
neváhejte je prokonzultovat se svým nadřízeným, oddělením lidských zdrojů, s naším vedoucím pracovníkem pro dodržování 
předpisů, Mikem Westbrookem, či s vedoucí právního oddělení, Aidou Tanakou. 

 

Pokud si povšimnete chování, které porušuje nebo by mohlo porušovat naše Zásady chování, jste povinni takovéto chování 
nahlásit přímo svému nadřízenému, oddělení lidských zdrojů, vedoucímu pracovníkovi pro dodržování předpisů společnosti 
Shape nebo vedoucí právního oddělení společnosti Shape, přičemž budete chráněni proti odvetným opatřením. Můžete využít 
také náš on-line systém na webu www.shape-corp.ethicspoint.com (na těchto internetových stránkách jsou uvedena také 
telefonní čísla místních linek), včetně anonymního podání oznámení, pokud mu dáváte přednost. V souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z platných zákonů, předpisů a soudních řízení budou všechna takováto oznámení považována za důvěrná. 

 

4.0 Management životního prostředí 
 

4.1 Není 
 
5.0 Reference: 

 
5.1 ISO/TS16949 Aktuální verze 
5.2 ISO 9001 Aktuální verze 
5.3 ISO 14001 Aktuální verze 


