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Naše poslání a vize
Vizí naší společnosti je být globálním lídrem na poli bezpečnosti v dopravě. 
Usilujeme o to, abychom poskytovali řešení bezpečnostních systémů nejvyšší 
kvality a spolehlivosti, která našim zákazníkům poskytnou svobodu a sebevědomí, 
jež pro novou generaci řešení na poli mobility potřebují. Toho dosahujeme tím, že 
budujeme:

jednotný tým pěstující inspirativní kulturu,

silného a stabilního partnera pro naše globální zákazníky 
z řad prvovýrobců,

produktovou dokonalost prostřednictvím inovací na poli 
integrované bezpečnosti,

závazek vůči kvalitě a zajištění souladu s předpisy,

štíhlou a konkurenceschopnou strukturu nákladů.
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Naše základní principy
Náš plán tvoří naše základní principy. Popisují, jakým způsobem realizujeme naši vizi, a 
posilují náš závazek čestného podnikání.

Závazek vůči etice a cti ve všem, co děláme
Etické a poctivé jednání je středobodem způsobu našeho podnikání. Klademe si vysokou 
normu etického chování a očekáváme, že naši zaměstnanci budou tyto normy plnit 
a žít v souladu s našimi základními principy, a to i v náročných situacích. Od našich 
zaměstnanců očekáváme, že bude jejich obchodní chování upřímné a transparentní a že 
budou mít odvahu jednat správně. 

Závazek vůči kvalitě
Jsme hrdí na to, že našim zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní bezpečnostní produkty 
a služby. Naším závazkem je dodržovat normy kvality stanovené našimi zákazníky, 
oborovými sdruženími a regulačními úřady. Každý den usilujeme o zlepšování výsledků 
v oblasti kvality a ve všem, co děláme, neustále hledáme a realizujeme nová zlepšení. 

Odpovědnost
Věříme v odpovědnost. Nést odpovědnost znamená být zodpovědní za naše vlastní 
jednání a jednání našich týmů. Stane-li se, že nejednáme v souladu s naší normou a 
hodnotami, okamžitě uplatníme náležitá opatření, abychom případná pochybení či 
nekorektní situace napravili. Odpovědnost nespočívá v obviňování či vině. Představuje 
uplatňování našich hodnot, Zásady etického a obchodního chování a našich interních 
norem v rámci každodenního života.   

Podání hlášení
Vážíme si prostředí, ve kterém může každý sdělit svůj názor. Sdělit svůj názor znamená 
klást otázky, abychom mohli zajistit, že žijeme v souladu s našimi vysokými normami, 
které jsme stanovili pro sebe i naše obchodní partnery. Naše zaměstnance nabádáme, 
aby se ozvali, budou-li mít pocit, že dochází k porušování zákona, Zásad etického a 
obchodního chování nebo interních norem společnosti. Tím, že se ozvete a sdělíte svůj 
názor, chráníte naši značku a pověst. Pěstujeme kulturu, ve které se zaměstnanci nebojí 
hovořit o problémech a klást otázky a nemají strach z odvety. 

Bezpečnost produktů
Bezpečnost produktů je našim nejdůležitějším cílem. Produkty, které vyrábíme, zachraňují 
životy. Na každého z nás se vztahuje individuální i týmová povinnost neúnavně pracovat 
tak, abychom minimalizovali rizika úrazů a úmrtí způsobených dopravními nehodami. 
Bezpečnost řidičů a spolujezdců je základním faktorem všeho, co děláme.  

Bezpečnost na pracovišti
Usilujeme o to, abychom našim zaměstnancům, zhotovitelům, dodavatelům a 
zákazníkům poskytovali bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Naším závazkem je 
podnikat v souladu se všemi zákony a předpisy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 
Každý z nás nese odpovědnost za to, že bude jednat tak, aby chránil sebe i ostatní. 
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Sdělení výkonného vedení
Náš úspěch globálního lídra na poli automobilových bezpečnostních 
systémů je výsledkem revolučních technologií, přínosu nadšených 
pracovníků a neochvějného závazku uplatňovat ve všech našich činnostech 
upřímnost a poctivost. V postavení zaměstnance hrajete i nadále kriticky 
důležitou roli v tom, kým naše společnost v současnosti je a kým bude 
v budoucnosti.
Naše Zásady etického a obchodního chování (dále jen jako „Zásady“) jsou 
v tomto ohledu důležitým zdrojem informací. S dalším růstem a vývojem 
obchodního prostředí nám naše Zásady pomohou plnit naše povinnosti 
dodržování etických zásad a souladu se zákony a předpisy a realizovat 
závazky, které máme vůči sobě, našim zákazníkům, obchodním partnerům a 
komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme.   
Naše Zásady samozřejmě nemohu zodpovědět každou otázku nebo řešit 
každou situaci, se kterou se v rámci pracovních povinností setkáte. Proto 
máme k dispozici prostředky, které vám v případě náročných situací 
pomohou. Nebudete-li si kdykoliv jisti, jak se správně zachovat, nebo 
budete-li mít obavy, zda nedochází k porušování zákona, našich Zásad, 
interních norem či postupů, pak máte povinnost takovou skutečnost 
oznámit. 
Děkujeme vám za vaši podporu a oddanost jednat správným způsobem. 
Díky spolupráci a sdílenému závazku vůči našim základním hodnotám 
zachováme pověst společnosti, která je založena na pokrokových 
myšlenkách a technologii, která zachraňuje životy po celém světě. 
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Účel a přehled
Poctivost je důležitá.
Podnikáme-li etickým způsobem, dáváme tím ostatním najevo, 
že mohou nám i našim produktům důvěřovat. Jednáte-li 
správně, nejenže tak chráníte naši pověst, ale pomáháte také 
naší společnosti v současném složitém a vysoce konkurenčním 
obchodním prostředí vzkvétat. 
Tyto Zásady jsme vytvořili, abychom byli schopni plnit naše 
závazky. Jsou uspořádány do šesti oddílů a stanoví normy: 
•  zajištění souladu s obecně platnými zákony, předpisy a 

interními normami společnosti Joyson Safety Systems, 
•  prosazování poctivosti a nejvyšších norem etického jednání,
•  součinnosti při prevenci i jen zdání jakéhokoliv nekorektního 

jednání v souvislosti s obchodními aktivitami naší společnosti. 

Kdo se musí těmito Zásadami řídit
Povinnost seznámit se s těmito Zásadami, pochopit je a plnit jimi 
stanovené normy a povinnosti mají všichni zaměstnanci, včetně 
smluvních zaměstnanců a zaměstnanců na dobu určitou, zástupci 
společnosti a členové představenstva společnosti Joyson Auto 
Holdings SA a také jejích nepřímých dceřiných a přidružených 
společností (dále jen „Joyson Safety Systems“). Někteří 
obchodní partneři, jako např. dodavatelé a poradci, vystupují 
jako zástupci společnosti Joyson Safety Systems. Vystupují-li 
jménem společnosti Joyson Safety Systems, očekáváme od nich, 
že se budou řídit duchem našich Zásad a veškerých příslušných 
smluvních ustanovení.
Jste-li zodpovědní za dohled nad našimi obchodními partnery či 
zaměstnanci na dobu určitou, nesete odpovědnost za to, že naše 
normy takovým subjektům sdělíte a zajistíte jejich porozumění. 
Nebude-li externí obchodní partner plnit naše očekávání v oblasti 
etiky a zajištění souladu nebo příslušné smluvní závazky, může to 
vést k ukončení smlouvy.  

Naše 
zásady
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Soulad se zákony a předpisy
Závazkem společnosti Joyson Safety Systems je zajištění souladu se všemi 
zákony, pravidly a předpisy, které se vztahují k našemu podnikání v každé 
lokalitě, ve které podnikáme. Předvídat každou otázku nebo situaci, kterou 
budete potřebovat řešit, je nemožné. Proto disponuje společnost Joyson Safety 
Systems dalšími prostředky, kde si můžete vyžádat pomoc. Tyto další prostředky 
jsou průběžně uváděny ve znění těchto Zásad. Jako vždy na vás spoléháme, že 
budete uplatňovat zdravý rozum a v případě potřeby vyhledáte pomoc. 
Naše společnost působí v mnoha zemích, a proto je důležité znát různé zákony 
a celní předpisy, které se na nás mohou vztahovat. Přestože celosvětově 
respektujeme normy našich zákazníků, obchodních partnerů a spolupracovníků, 
minimálním požadavkem kladeným na naše zaměstnance je povinnost 
dodržovat normy a principy těchto Zásad. Bude-li kterékoliv z ustanovení těchto 
Zásad v rozporu s místními zákony či požadavky, je nutné vyžádat konzultaci 
manažera pro zajištění souladu s předpisy (v angl. Compliance Officer).

Oddělení pro zajištění souladu s předpisy – Vaše 
podpora
Oddělení pro zajištění souladu s předpisy (v angl. Compliance Officer) společnosti 
Joyson Safety Systems dohlíží na naše Zásady a program etiky a zajištění souladu 
s předpisy. Oddělení pomáhá zajistit, aby naše společnost plnila své zákonné a 
regulační povinnosti a aby každý z nás plnil firemní normy a postupy. 
Školení týkající se našich Zásad a výroční atestace řídí Oddělení pro zajištění 
souladu s předpisy. Pomáhají zajistit, aby se každý v každém závodě seznámil 
s našimi Zásadami, porozuměl jim a řídil se jimi. 
Oddělení pro zajištění souladu s předpisy je také místem, na které se mohou 
zaměstnanci obracet s otázkami či problémy. Věříme, že způsob podnikání 
je stejně důležitý jako samotné podnikání. Oddělení pro zajištění souladu 
s předpisy proto pracuje na prosazování etiky společnosti Joyson Safety 
Systems a ochraně našich základních principů. 

Povinnosti zaměstnanců 
Každý z nás musí nést odpovědnost za čestné jednání, a to i v případě, že musí činit 
obtížná rozhodnutí. Plnění našich povinností nám umožňuje dosahovat úspěchu a růst. 
• Jednáte-li jménem společnosti, vždy jednejte profesionálně, čestně a eticky.
•  Seznamte se s informacemi uvedenými v našich Zásadách a písemných 

interních normách a zvláštní pozornost věnujte tématům, která se vztahují 
na povinnosti související s konkrétní pracovní náplní. 

•  Včas absolvujte všechna povinná školení zaměstnanců a mějte vždy 
k dispozici aktuální informace o normách a očekáváních.

•  Podezření na možné porušení zákona, našich Zásad nebo interních norem 
hlaste přímému nadřízenému, členovi výkonného vedení nebo některé 
z kontaktních osob uvedených v těchto Zásadách.

•  Během vyšetřování či auditů spolupracujte a říkejte pravdu a v reakci na 
očekávané či zahájené vyšetřování nikdy nepozměňujte ani nelikvidujte záznamy.
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Pamatujte: žádný důvod, ani touha splnit obchodní cíle, nikdy nesmí být 
omluvou pro porušování zákona, našich Zásad nebo interních norem. 

Jsem vedoucím pracovníkem a není mi jasné, jaké mám 
povinnosti, obrátí-li se na mne někdo s obviněním. Co mám dělat, 
týká-li se výše postaveného pracovníka?
Nezáleží na tom, koho se obvinění týká, vždy musíme takovou 

skutečnost hlásit. Společnost Joyson Safety Systems poskytuje pro oznamování 
několik prostředků. Je-li pro vás z jakéhokoliv důvodu podání hlášení určité 
osobě nepříjemné, můžete využít jiné prostředky uvedené v Zásadách nebo se 
obrátit na jiného člena vedení.  

Další povinnosti vedoucích pracovníků
Od vedoucích pracovníků společnosti Joyson Safety Systems se očekává, že 
budou plnit také následující povinnosti:
•  Půjdou ostatním pracovníkům příkladem. V postavení vedoucího pracovníka 

se od vás očekává, že budete příkladem vysokých norem etického 
obchodního chování.

•  Budete pomáhat vytvářet pracovní prostředí, které si cení vzájemné úcty a 
otevřené komunikace. 

•  Budete pro ostatní oporou. Budete se zaměstnanci, zhotoviteli, dodavateli a 
ostatními obchodními partnery komunikovat o Zásadách a dalších interních 
normách, které se týkají jejich každodenní práce.

•  Budete proaktivní. Budete vyhledávat příležitosti, kdy budete moci 
s ostatním projednávat a řešit etické a náročné situace.

•  Budete reagovat rychle a efektivně. Jste-li upozorněni na problém, zajistíte, aby byl 
problém řešen seriózním způsobem a s úctou vůči všem osobám, kterých se týká.  

•  Budete znát hranice svých pravomocí. Nebudete činit žádné kroky, které by 
přesahovaly vaše pravomoci. Nebudete-li si jisti, jak se správně zachovat, 
projednáte záležitost s přímým nadřízeným nebo manažerem pro zajištění 
souladu s předpisy (v angl. Compliance Officer).

•  Pravomoci budete delegovat odpovědným způsobem. Nikdy nebudete 
delegovat pravomoci na jednotlivce, o kterých se domníváte, že by se mohli 
podílet na nezákonném jednání či neetických činnostech.

V oblasti, která nenáleží do mé působnosti, jsem si povšiml(a) 
nekorektního jednání. Musím problém hlásit i za těchto okolností?
Odpovědnost nesete především za zaměstnance, dodavatele a ostatní 
třetí strany, které spadají do vaší působnosti, ovšem povinnost hlásit 

nekorektní jednání se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Joyson Safety 
Systems.  Jako vedoucí pracovník nesete ještě větší odpovědnost za proaktivní 
chování. Nejlepší je nejdříve promluvit s dotyčným nadřízeným, který dohlíží na 
pracoviště, kde k problému došlo. Není-li to možné či účinné, použijte jiné prostředky 
uvedené v těchto Zásadách. 
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Správná rozhodnutí – pokyny pro etické rozhodování
Činit vždy správná rozhodnutí není 
vždy snadné. Mohou nastat situace, 
kdy budete pod tlakem nebo si 
nebudete jisti, jak postupovat. Nikdy 
nezapomínejte, že vždy, když máte učinit 
obtížné rozhodnutí, nejste na to nikdy 
sami. Máte k dispozici pomocnou ruku. 
Čeká vás obtížné rozhodnutí?
Zeptejte se sami sebe, jestli by se vám 
líbilo, kdyby byly zamýšlené kroky 
následujícího dne zveřejněny na titulní 
stránce novin, kterou by četla vaše 
rodina, přátelé a kolegové.
A nezapomeňte ještě na jednu věc...
Zpětné vazby od vás si vážíme. Máte-li 
návrhy, jak naše Zásady, interní normy 
či prostředky vylepšit, aby lépe řešily 
konkrétní problém, se kterým jste se 
setkali, sdělte nám to. Prosazování 
etické společnosti Joyson Safety 
Systems je odpovědností, kterou  
máme všichni společnou. 

Kladení otázek a hlášení 
problémů
Jste-li svědkem porušení zákona, 
našich Zásad nebo interních norem 
nebo máte-li podezření, že k něčemu 
takovému došlo, nebo chcete-li se 
zeptat, jak postupovat, promluvte si s přímým nadřízeným.   
Není-li vám příjemné hovořit s přímým nadřízeným, jsou vám k dispozici další 
osoby, které vám pomohou: 
• obraťte se na jiného člena vedení,
•  obraťte se na manažera pro zajištění souladu s předpisy (v angl. Compliance 

Officer) nebo personální oddělení,
•  využijte bezplatnou linku nebo webový portál pro zajištění souladu 

společnosti Joyson Safety Systems. 
Společnost Joyson Safety Systems se vynasnaží zajistit, aby byly vaše 
pochybnosti řádně prověřeny.

Než budete pokračovat, 
položte si následující 
otázky:

Je to v souladu se zákonem?

 Je to v souladu s našimi Zásadami a 
našimi základními principy?

Bylo by mi příjemné, kdyby se o tom 
dozvědělo vrchní vedení nebo jiní lidé  

ve společnosti?

Bylo by mi příjemné, kdyby byly 
informace o mém rozhodnutí 

zveřejněny?

Je-li odpověď na všechny tyto otázky 
„ano“, pak je pravděpodobně rozhodnutí, 

které chcete učinit, v pořádku. Je-li 
ovšem odpověď na kteroukoliv z těchto 
otázek „ne“ nebo „nejsem si jist(a)“, pak 

se zastavte a požádejte o radu.

Nezapomeňte, že v každé situace a za 
jakýchkoliv okolností je vždy korektní 

váhat z obezřetnosti a vyžádat si radu.  

DALŠÍ INFORMACE
• Ohlašování porušování pravidel
• Zákaz odvetných opatření
• Ohlašovací kanály

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Compliance%20Reporting?csf=1&e=6klxXj
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Non-Retaliation?csf=1&e=1GEYGx
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Reporting%20Channels?csf=1&e=rnDNh5
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Co očekávat, využijete-li linku pro zajištění souladu společnosti 
Joyson Safety Systems
Linka a webový portál pro zajištění souladu jsou k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Hovor zvednou proškolení specialisté 
nezávislého externího poskytovatele korporátních služeb zajištění 
souladu s předpisy, kteří zdokumentují vaše obavy a společnosti 
Joyson Safety Systems předají písemnou zprávu k dalšímu šetření.  
Využijete-li linku pro zajištění souladu, můžete se rozhodnout zůstat 
v anonymitě, povolují-li to místní zákony.  Se všemi hlášeními bude 
nakládáno rovnocenně, bez ohledu na to, zda se jedná o anonymní 
hlášení.
Po podání hlášení obdržíte identifikační číslo, abyste mohli 
sledovat průběh řešení hlášené záležitosti. Následný kontakt může 
být obzvláště důležitý tehdy, nahlásíte-li záležitost anonymně a 
budeme-li potřebovat pro účely efektivního šetření další informace. 
Identifikační číslo vám také umožní sledovat vyřešení případu. 
Vezměte ovšem prosím na vědomí, že vzhledem k ochraně 
soukromí nebude společnost Joyson Safety Systems moci 
informovat o disciplinárních opatřeních u jednotlivých osob. 
S veškerými hlášeními budou všechny osoby, které se budou podílet 
na posuzování a případně vyšetřování případu, nakládat důvěrným 
způsobem. 
Nezapomeňte, že záležitosti nelze řešit, není-li o nich nikdo 
informován.

 

Když naši nadřízenou informujeme o potenciálně nekorektním 
jednání, obvykle nic neudělá. Mám dokonce pocit, že 
kolegové, kteří podezření hlásili, pak měli spíše problémy. 
Mám problém – kolega dělá něco, co považuji za eticky 

nesprávné. Co mám dělat?
Jednejte a problém oznamte. Vaší povinností je nekorektní jednání 
hlásit. Obvykle je nejlepším způsobem, jak řešit případné obavy, oznámit 
příslušnou záležitost přímému nadřízenému. Máte-li pocit, že takový 
postup není vhodný nebo je-li vám to nepříjemné, obraťte se na jiného 
člena vedení nebo některou z kontaktních osob uvedených v těchto 
Zásadách.

Někdo zneužil linku pro zajištění souladu, učinil anonymní 
hlášení a falešně obvinil někoho z nekorektního jednání.
Zkušenosti ukazují, že linka pro zajištění souladu je zřídkakdy 
zneužita ve zlém úmyslu. Důležité je ovšem vědět, že každý 

případ zneužití linky ve zlém úmyslu a každá osoba, která bude chtít 
šířit pomluvy a zastrašovat kolegy nebo jedná s úmyslem nespravedlivě 
poškodit něčí pověst, bude předmětem disciplinárního řízení, které může 
vést i k rozvázání pracovního poměru.
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Zamezení odvetným akcím 
Nebudeme tolerovat žádné odvetné akce vůči zaměstnanci, který v dobré 
víře kladl otázky, podal hlášení o jednání, které by mohlo být v rozporu 
se zákonem, našimi Zásadami či interními normami nebo který poskytne 
součinnost v rámci vyšetřování údajného nekorektního jednání.  
Hlášení „v dobré víře“ znamená skutečně se snažit poskytnout upřímné, 
kompletní a přesné informace, a to i v případě, že se později prokáže, že 
podezření nebylo podložené nebo bylo chybné. 

Mám podezření, že v mé obchodní jednotce dochází k neetickému 
chování, na kterém se podílí můj nadřízený. Vím, že bych měla 
podezření hlásit. Zvažuji použít linku pro zajištění souladu, ale 
mám strach z odvetných akcí.

Vaší povinností je nekorektní jednání hlásit. Ve vaší situaci je použití linky 
pro zajištění souladu dobrou volbou. Vaše podezření prošetříme a možná 
bude nutné, abychom vás oslovili s žádostí o další informace. Pokud budete 
mít pocit, že po podání hlášení čelíte nějakým odvetným akcím, nahlaste to. 
Hlášení odvetných akcí bereme velmi vážně. Hlášení odvetných akcí bude 
důkladně prošetřeno a ukáže-li se pravdivým, osoby podílející se na odvetných 
akcích budou vystaveni disciplinárnímu řízení, které může vést i k rozvázání 
pracovního poměru.

Odpovědnost a disciplína
Porušování zákonů, našich Zásad a interních norem nebo nabádání ostatních 
osob, aby tak činily, vystavuje naši společnost odpovědnosti a ohrožuje 
naši pověst. Vyskytne-li se problém v oblasti etiky či zajištění souladu, vaší 
povinností je takovou skutečnost nahlásit, aby bylo možné najít účinné 
řešení problému. Je třeba si také uvědomit, že porušení zákonů či předpisů 
může vést k soudním řízením či postihům, které mohou za určitých okolností 
zahrnovat i trestní stíhání. 

Výjimky a změny Zásad
Ve vzácných případech je třeba stanovit určité omezené výjimky z těchto 
Zásad. Každá žádost o výjimku z těchto Zásad musí být podána písemně 
hlavnímu manažerovi pro zajištění souladu (v angl. Chief Compliance Officer). 

 

DALŠÍ INFORMACE
• Ohlašování porušování pravidel
• Zákaz odvetných opatření
• Ohlašovací kanály

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Compliance%20Reporting?csf=1&e=6klxXj
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Non-Retaliation?csf=1&e=1GEYGx
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Reporting%20Channels?csf=1&e=rnDNh5
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Diverzita, rovné příležitosti a 
absence diskriminace 
Společnost Joyson Safety Systems přispívá ke 
spolupráci zaměstnanců z různých prostředí, 
různých dovedností a kultur. Spolupráce tak 
různorodých talentů a pracovníků vytváří 
rozmanité a dynamické týmy, které jsou 
konzistentně oporou našich výsledků.
Naši kolegové, uchazeči o zaměstnání a obchodní 
partneři mají právo na respekt a musí být 
posuzování na základě kvalifikace, prokázaných 
dovedností a úspěchů. 
Podporujeme zákony zakazující diskriminaci 
založenou na znacích, jakými jsou např. rasa, 
barva pleti, pohlaví, národnost, věk, náboženské 
vyznání, zdravotní postižení, rodinný stav nebo 
sexuální orientace. 
Uznáváme svobodu sdružování a dodržujeme 
všechny zákony týkající se pracovní doby a 
odměňování zaměstnanců.

 Žít v souladu s našimi 
základními principy

•  Chovat se k ostatním s úctou a 
profesionálním způsobem. 

•  Prosazovat diverzitu při náboru a 
personálním rozhodování.

•  Nediskriminovat ostatní osoby na základě 
znaků chráněných zákonem nebo zásadami 
společnosti.

Podpora bezpečného a

uctivého 
pracoviště 



12

Na co 
si dát 
pozor

Komentáře, vtipy či materiály, včetně e-mailových zpráv, které 
mohou ostatní lidé považovat za urážlivé.
Nepřiměřená podjatost při posuzování ostatních. Jste-li nadřízený, 

posuzujte ostatní dle výkonu. Při rozhodování se vyvarujte zohledňování 
nesouvisejících faktorů. Používejte objektivní a měřitelné normy.

Jeden z mých kolegů rozesílá e-maily s vtipy a zesměšňujícími 
komentáři o určitých národnostech. Není mi to příjemné, ale 
nikdo vůči nim nikdy nic nenamítal. Co mám dělat?

Musíte neprodleně informovat přímého nadřízeného nebo personální 
oddělení. Rozesílání takových vtipů představuje porušení našich hodnot a 
zásad, které se vztahují k používání e-mailu, a našich norem v oblasti diverzity, 
obtěžování a diskriminace. Pokud nic neuděláte, přehlížíte diskriminaci a 
tolerujete postoje, které mohou vážně narušit týmové prostředí, do jehož 
budování všichni vložili velké úsilí.

Pracoviště bez obtěžování 
Všichni máme právo pracovat v prostředí, které je prosto zastrašování, 
obtěžování a zneužívání. 
Slovní či fyzické jednání zaměstnance, které obtěžuje jiného zaměstnance, 
narušuje pracovní výkon jiného zaměstnance nebo vytváří zastrašující, 
urážlivé, nepříjemné či nepřátelské pracovní prostředí, nebude tolerováno. 

 Ve společnosti Joyson Safety Systems netolerujeme:
•  zastrašující poznámky, obscénní telefonáty, stalking ani jiné formy 

obtěžování,
•  způsobení fyzického zranění jiné osobě,
•  záměrné poškozování majetku jiné osoby nebo agresivní chování, 

které jinému navozuje strach ze zranění,
•  zastrašující, hrozivé či donucovací chování v areálu společnosti či 

mimo něj, a to vždy a z jakýchkoliv pohnutek,

•  zbraně a zakázané nebezpečné materiály na pracovišti – to se 
vztahuje nejen na naše prostory, ale také parkoviště a alternativní 
pracoviště provozovaná společností.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Působí-li chování kolegy na ostatní spolupracovníky nepříjemně, 

nenechte si to pro sebe. 
•  Nikdy netolerujte sexuální obtěžování včetně žádostí o sexuální 

náklonnost a jiné nežádoucí slovní či tělesné chování sexuální povahy. 
•  Projevujte profesionalitu. Nenavštěvujte nevhodné internetové stránky 

nebo stránky, které zobrazují sexuálně explicitní či urážlivé fotografie.
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•  Prosazujte pozitivní postoj k normám, jejichž účelem je budovat 
bezpečné, etické a profesionální pracoviště.  

•  Hlaste veškeré události v souvislosti s obtěžováním a zastrašováním, 
které by mohly narušit spolupráci a produktivitu.

•  Nežádoucí poznámky, gesta či tělesný kontakt.
•  Zobrazování sexuálně explicitních či urážlivých fotografií či jiných 

materiálů.
•  Sexuální nebo urážlivé vtipy či komentáře (explicitní nebo narážkou) a 

pohledy.
•  Slovní nadávky, hrozby či posměšky.

Sexuální obtěžování
Běžnou formou obtěžování je sexuální obtěžování, ke kterému 
obvykle dochází:
•  Jednání, které je nežádoucí, se stává podmínkou zaměstnání 

nebo slouží jako podklad pro personální rozhodování, jako např. 
žádost o schůzku, sexuální laskavosti nebo jiné obdobné jednání 
sexuální povahy.

•  K zastrašujícímu, urážlivému či nepřátelskému pracovnímu 
prostředí přispívají nežádoucí sexuální návrhy, urážlivé vtipy 
nebo jiné urážlivé slovní či tělesné chování sexuální povahy.

  

Během pracovní cesty mne můj kolega opakovaně zval na drink a 
komentoval můj vzhled, což mi bylo nepříjemné. Požádala jsem 
ho, aby přestal, ale nenechal toho. Nebyli jsme v kanceláři a bylo 
to po běžné pracovní době, takže jsem nevěděla, co mám dělat. Je 

to obtěžování?
Ano, je to tak. Tento druh chování netolerujeme, nejen během pracovní 
doby, ale v žádných situacích pracovní povahy, a to včetně pracovních cest. 
Kolegovi řekněte, že je takové chování nevhodné a musí přestat. Pokud bude 
pokračovat, problém nahlaste. 

Právě jsem se dozvěděl, že byl můj dobrý kamarád obviněn ze 
sexuálního obtěžování a že bylo zahájeno vyšetřování. Nevěřím, že 
je to pravda, a myslím si, že by bylo fér mého kamaráda varovat 
předem, aby se mohl bránit. Není moji povinností v postavení 

přítele o tom kamarádovi říci?
Za žádných okolností ho nesmíte varovat předem. Váš přítel bude mít možnost 
na příslušná obvinění reagovat. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby bylo 
provedeno spravedlivé a nestranné vyšetřování. Nařčení ze sexuálního 
obtěžování je velmi závažná záležitost, která má důsledky nejen ve vztahu 
k dotyčným osobám, ale také vůči naší společnosti. Upozorníte-li přítele, 
můžete narušit vyšetřování a vystavit naši společnost dalším rizikům a 
potenciálním nákladům. 

Na co 
si dát 
pozor
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Bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní 
prostředí 
Zajištění bezpečnosti je nedílnou součástí všeho, co v rámci výroby, 
provozu, výzkumu a vývoj děláme. Každý z nás nese odpovědnost za to, že 
bude jednat tak, aby chránil sebe i ostatní. 
Naše cíle bezpečného a zdravého pracoviště lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím aktivní účasti a podpory každého z nás. Situace, které 
mohou představovat zdravotní, bezpečnostní nebo ekologické riziko, je 
nutné neprodleně hlásit. Veškerá hlášení musí být činěna beze strachu z 
odvety. 
Bezpečnost je podmínkou pracovního poměru. Od každého ředitele, 
zástupce či zaměstnance očekáváme, že bude zavázán k tvorbě pracoviště 
bez pracovních úrazů.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Řiďte se pravidly a postupy pro oblast bezpečnosti, ochrany zdraví a 

zabezpečení, které se vztahují na vaši pracovní náplň. 
•  O každém nebezpečném zařízení nebo situaci, která by mohla 

představovat ohrožení zdraví či bezpečnosti nebo škody vůči životnímu 
prostředí, okamžitě informujte nadřízeného. Jako zaměstnanec máte 
právo a povinnost zastavit práci, pokud máte pocit, že je ohrožena 
bezpečnost. 

•  Udržujte pracoviště čisté a bezpečné tím, že na pracovních stanicích, 
v uličkách a ostatních pracovních prostorách se nebudou vyskytovat 
žádné překážky, dráty nebo jiná potenciální rizika.

Na co 
si dát 
pozor

•  Nebezpečné postupy či pracovní podmínky.
•  Nedbalost při uplatňování bezpečnostních norem, jako např. 

postupy vztahující se ke vstupu do areálu a pravidla ve vztahu 
k heslům.
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Alkohol a drogy
 –  Během práce a při výkonu pracovních povinností nesmíte být 

nikdy pod vlivem a vždy musíte být připraveni vykonávat vaše 
pracovní povinnosti. 

 –  Při výkonu pracovních povinností nesmíte používat, držet 
ani být pod vlivem nezákonných drog či jiných látek, které by 
mohly narušit bezpečné a efektivní pracovní prostředí nebo 
poškodit pověst společnosti.

Násilí na pracovišti
Pro násilí jakéhokoliv druhu není ve společnosti Joyson Safety 
Systems místo. Nebudeme tolerovat:
 –  Zastrašující, hrozivé či nepřátelské chování.
 –  Způsobení fyzického zranění jiné osobě.
 –  Projevy vandalismu, žhářství, sabotáže ani jiné kriminální 

činnosti.
 –  Nošení zbraní a nebezpečných materiálů do prostor 

společnosti, nejste-li k tomu oprávněni.
 –  Držení střelných, výbušných nebo jiných nebezpečných zbraní 

v prostorách společnosti Joyson Safety Systems nebo použití 
jakéhokoliv předmětu jako zbraně.

 –  Způsobení zranění či vyhrožování zraněním nebo újmou ve 
vztahu k životu, zdraví, duševnímu zdraví, rodině či majetku 
jiné osoby.

Na svém pracovišti jsem si všiml postupů, které nepovažuji za 
bezpečné. Na koho se mám obrátit? Jsem tady nový a nechci být 
považován za potížistu. 
O svém podezření informujte nadřízeného nebo personální 

oddělení. Tyto postupy mohou mít velmi dobrý důvod, ale je nutné pamatovat 
na to, že vznesete-li obavy ohledně bezpečnosti, nedělá to z vás potížistu, ale 
zodpovědného zaměstnance, který má na srdci bezpečnost ostatních osob.   

Subdodavatel porušuje naše normy. Očekává se od 
subdodavatelů, že se budou řídit stejnými zásadami a postupy pro 
oblast ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení jako 
zaměstnanci?

Nepochybně. Nadřízení jsou odpovědní za zajištění, že subdodavatelé, kteří 
pracují v prostorách společnosti Joyson Safety Systems, chápou a dodržují 
veškeré obecně platné zákony a předpisy, které se vztahují na konkrétní závod, 
a také další požadavky, které může naše společnost klást. 
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Čestné a poctivé jednání
S našimi zákazníky a obchodními partnery jednáme poctivým 
způsobem. Pracujeme tak, abychom chápali a uspokojovali 
jejich potřeby, a přitom zůstáváme věrni našim etickým 
normám. O našich službách a dovednostech sdělujeme vždy 
pravdu a nikdy neslibujeme nic, co nemůžeme splnit.  
Stručně řečeno, s našimi zákazníky a obchodními partnery 
jednáme tak, jak bychom si přáli, aby se jednalo s námi.

 Žít v souladu s našimi základními 
principy

•  S každým zákazníkem jednejte poctivě a upřímně.
•  Máte-li obavy z chyby, opomenutí, nepřiměřeného 

zpoždění nebo vady v kvalitě či zákaznických službách, 
neprodleně o tom informujte nadřízeného.

•  O veškerých potenciálních střetech zájmů mezi vámi, 
našimi zákazníky a naší společností neprodleně 
informujte nadřízeného. 

•  Nikdy nevyslyšte žádost zákazníka o něco, co považujete 
za neetické či nezákonné, a to včetně pozměnění údajů 
či zkušebních protokolů.

•  Naslouchejte žádostem a otázkám zákazníků. Slibujte 
vždy pouze to, co můžete splnit, a své sliby plňte. 

Na co 
si dát 
pozor

•  Tlak ze strany kolegů či nadřízených týkající se 
kompromisů v oblasti kvality či norem realizace. 

•  Pokušení nesdělit zákazníkům pravdu, ale 
spíše to, co podle vás chtějí slyšet. Je-li situace 
nejasná, začněte tím, že jako podklad pro 
rozhodování přednesete poctivý a přesný obraz 
skutečnosti.

Spolupráce s našimi 
zákazníky a 

obchodními 
partnery
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Vztahy s dodavateli
Společnost Joyson Safety Systems spolupracuje s kvalifikovanými dodavateli, 
které posuzuje objektivním a spravedlivým způsobem. Při výběru dodavatelů 
posuzujeme schopnost jednotlivých dodavatelů uspokojit naše obchodní a 
technické potřeby a požadavky. Nákupní rozhodnutí činíme také na základě 
dlouhodobých nákladů a přínosů pro společnost Joyson Safety Systems. 
O všech smlouvách lze vyjednávat v dobré víře. Smlouvy musí být spravedlivé 
a přiměřené pro obě smluvní strany. 

Ochrana důvěrných informací jiných subjektů
Naši zákazníci, obchodní partneři a další subjekty v nás vkládají důvěru. Naší 
povinností je chránit jejich důvěrné informace.  

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Chápat očekávání zákazníků a obchodních partnerů v oblasti ochrany, 

použití a předávání důvěrných informací, které nám poskytnou.
•  Omezovat přístup k důvěrným informacím třetích stran pouze na osoby, 

které je potřebují znát pro výkon svých pracovních povinností, a pouze 
pro oprávněné účely.

•  Nežádejte ani nepřijímejte obchodní tajemství ani důvěrné informace 
konkurenčních subjektů, není-li takové předání informací zaštítěno 
smlouvou o mlčenlivosti schválenou právním oddělením nebo 
oddělením pro zajištění souladu s předpisy.

•  Každou ztrátu či krádež důvěrných informací okamžitě hlaste 
nadřízenému.

Na co 
si dát 
pozor

•  Žádosti obchodních partnerů o poskytnutí důvěrných informací 
o našich zákaznících nebo obchodních partnerech, nejsou-li 
podloženy relevantním obchodním požadavkem či oprávněním. 

•  Neúmyslná expozice důvěrných informací o našich zákaznících nebo 
obchodních partnerech ve veřejném prostoru nebo prostřednictvím 
nezabezpečených sítí.  

Zajištění integrity našich dat
Naši zákazníci a řidiči z řad veřejnosti v nás mají důvěru a do našich rukou 
svěřují své životy. Naší povinností je zajistit, aby byly naše produkty 
navrhovány, vyráběny, testovány a byly vhodné k použití na základě údajů, 
které jsou přesné, spolehlivé a kompletní. Kvalita produktů je naší nejvyšší 
prioritou a integrita dat je základním aspektem systému řízení kvality naší 
společnosti.
Vlastníkem všech dat nejsou ani zaměstnanci ani jednotlivá oddělení, ale 
společnost Joyson Safety Systems. Nicméně odpovědnost za zajištění, že 
jsou tato data generována, pořizována, vedena, reportována, uchovávána a 

DALŠÍ 
INFORMACE
• Směrnice 

o rovné 
hospodářské 
soutěži

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Fair%20Competition%20Policy?csf=1&e=hLTrpg
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Fair%20Competition%20Policy?csf=1&e=hLTrpg
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Fair%20Competition%20Policy?csf=1&e=hLTrpg
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Fair%20Competition%20Policy?csf=1&e=hLTrpg
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likvidována v souladu s interními normami a postupy společnosti a obecně platnými 
zákony, nese každý z nás. 
Od všech zaměstnanců očekáváme, že se samostatně seznámí s obecně platnými 
zákony, předpisy a interními normami společnosti Joyson Safety Systems. 
Každý z nás musí dodržovat principy integrity dat, aby zajistil, že data jsou čitelná, 
přesná, originálního původu a věrně zachycují objektivní skutečnosti. 
Je nezbytné se zdržet jednání, které integritu dat zpochybňuje, včetně falšování, 
neoprávněných změn nebo výměny dat, ničení, mazání a přepisování. Zároveň je naší 
povinností nahlásit jakýkoli problém resp. chování, které má na integritu dat dopad 
(například chyby, opomenutí nebo záměrnoumanipulace s daty).
Jste-li zodpovědní za zadání dat či ověřování jejich přesnosti, postupujte dle 
zavedených norem, postupů a pracovních pokynů. Jste-li nadřízeným nebo 
manažerem zodpovědným za kvalitu a integritu dat v rámci vašeho oddělení, 
zajistěte, aby byl přístup k datům vždy oprávněný, byly dodržovány příslušné postupy 
a záznamy dat byly aktuální a vedeny kontrolovatelným způsobem. 

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Zajistěte, aby data byla originálniho původu, čitelná, přesná a věrně zachycovala

objektivní skutečnosti.
•  Nikdy se nepodílejte na chování, které zpochybňuje integritu dat, a to včetně

falšování dat, provádění neoprávněných změn či zaměňování dat, likvidace,
výmazu či přepisování dat.

•  Každý problém, který by mohl mít vliv na integritu našich dat (např. chyby,
opomenutí nebo záměrné manipulace s údaji) hlaste.

Myslím si, že nová konstrukce, kterou jsme představili, může vytvářet 
bezpečnostní riziko. Svoje obavy jsem nahlásila nadřízené. Nadřízená 
moje obavy sdílí, ale nepřijala žádná opatření, protože jsme produkt již 
vyrobili a riziko považuje za nízké. Co mám dělat?

Neskrývejte nic, co podle vás představuje důvodné riziko vůči naší kvalitě, službám, 
pověsti a zájmům.  Upozorněte na takovou záležitost jiného člena vedení nebo 
manažera pro zajištění souladu (v angl. Compliance Officer). 

Mám důvod se domnívat, že kolega provedl ve zkušebních protokolech 
určité neoprávněné změny. Co mám dělat?
Vaše podezření musíte neprodleně hlásit pomocí některých metod 
oznamování, které jsou uvedeny v našich Zásadách. Nezapomeňte na naši 

povinnost, kterou máme ve vztahu k důvěře našich zákazníků a integritě našich dat. 
Jste-li svědkem nebo máte-li podezření, že dochází k falšování dat, likvidaci dat nebo 
jinému jednání, které by mohlo zpochybnit přesnost našich dat, nahlaste to.

DALŠÍ INFORMACE
• Směrnice integrity dat

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Data%20Integrity%20Policy?csf=1&e=LIDrRW
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Střety zájmů
Ke střetu zájmů může dojít, máte-li protichůdný zájem, který může narušovat 
vaši schopnost činit jménem společnosti Joyson Safety Systems objektivní 
rozhodnutí. Od každého z nás se očekává, že bude uplatňovat zdravý rozum a 
vyvaruje se situací, které by mohly vést k i jen zdání střetu zájmů, což by mohlo 
narušit důvěru, kterou do nás ostatní vkládají, a poškodit naši pověst.  
Střety zájmů mohou být skutečné, potenciální nebo jen věcí vnímání. Vzhledem 
k tomu, že tyto situace mnohdy nejsou jednoznačné, musíte o nich v plném rozsahu 
informovat nadřízeného, abychom mohli situaci řádně posoudit, sledovat a řídit.  

Žít v souladu s našimi základními principy
•   co možná největší míře se vyvarujte situacím vyznačujícím se střetem zájmů. 
•  Obchodní rozhodnutí vždy čiňte v nejlepším zájmu společnosti Joyson 

Safety Systems.
•  S nadřízeným v plném rozsahu projednejte každou situaci, která by mohla 

být vnímána jako potenciální střet zájmů.  
•  Myslete dopředu a proaktivně řešte situace, které by mohly vést 

k potenciálnímu střetu vašich zájmů nebo zájmů vašich rodinných 
příslušníkům ve vztahu k zájmům společnosti Joyson Safety Systems. 

Mějte se na pozoru před situacemi (včetně níže uvedených), které jsou 
běžnými příklady potenciálního střetu zájmů:

Korporátní příležitosti
Dozvíte-li se o obchodní příležitosti v rámci výkonu pracovních povinností, pak 
taková příležitost náleží společnosti Joyson Safety Systems. To znamená, že 
takovou příležitost nesmíte využít ve vlastní prospěch, neobdržíte-li k tomu 
souhlas manažera pro zajištění souladu (v angl. Compliance Officer).

Přátelé a rodinní příslušníci  
Někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy budete spolupracovat s někým z přátel 
nebo rodinných příslušníků, který pracuje pro zákazníka, dodavatele nebo 
konkurenční subjekt. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat všechny situace, 
které mohou vést k potenciálnímu střetu zájmů, měli byste o takové situaci 
informovat nadřízeného, aby posoudil, zda je nutné uplatnit nějaká preventivní 
opatření.

Vedlejší zaměstnání 
Za účelem prevence střetu zájmů a řešení potenciálních problémů je vždy 
nutné projednat případné vedlejší zaměstnání s nadřízeným. Bude-li vedlejší 
pracovní činnost schválena, musíte zajistit, aby nenarušovala vaši práci pro 
společnost Joyson Safety Systems. V případě práce pro konkurenční subjekt, 
dodavatele nebo zákazníka mohou vznikat střety zájmů, které bude nutné 
řešit. Schválený směr soukromého podnikání také nesmí být vůči předmětu 
podnikání společnosti Joyson Safety Systems v konkurenčním postavení.  

DALŠÍ 
INFORMACE
• Směrnice o střetu 

zájmů

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Conflicts%20of%20Interest%20Policy?csf=1&e=fKZQa6
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Conflicts%20of%20Interest%20Policy?csf=1&e=fKZQa6
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Soukromé investice
Ke střetu zájmů může dojít také v případě, vlastníte-li podíl nebo máte-li 
finanční zájem u konkurenčního subjektu, dodavatele nebo zákazníka. Musíte 
zajistit, abyste věděli, co je povoleno a co zakázáno dle našich interních 
norem a v případě otázek se poradit.

Občanské aktivity
Pokud vás o to vedení společnost výslovně nepožádá, neměli byste přijímat 
funkce v představenstvech ani dozorčích radách konkurenčních subjektů, 
dodavatelů, zákazníků či partnerů, a to zejména tehdy, máte-li v rámci 
stávající pracovní funkce možnost ovlivnit vztah s takovým subjektem.  

Dary, pohoštění a zábava
Dar skromné povahy může být pozorným 
„poděkováním“. Posezení u jídla může 
být vhodným prostředím pro obchodní 
jednání. Není-li ovšem při takových 
aktivitách uplatněna patřičná opatrnost, 
poskytování a přijímání darů či pohoštění 
může vytvářet zdání střetu zájmů nebo 
nekorektního jednání. To zejména 
platí tehdy, děje-li se to často nebo 
je-li hodnota tak velká, aby mohla být 
považována za hodnotu, která může 
ovlivnit nekorektním způsobem obchodní 
rozhodování. O takových výdajích musí 
být také tvořeny a vedeny řádné záznamy.

Nepřijímáme ani neposkytujeme 
dary, laskavosti ani pohoštění a 
zábavu, a to ani v případě, že je 
to v souladu s našimi zásadami a 
normami, je-li účelem nekorektní 
ovlivnění rozhodnutí. Bližší informace 
o korektním rozsahu najdete v oddílu 
Boj proti korupci a úplatkářství << 
hyperlink >> těchto Zásad. 
Vezměte prosím také na vědomí, 
že pravidla týkající se toho, co lze 
poskytnout nebo přijmout ve vztahu 
k vládním činitelům, jejich rodinným 
příslušníkům nebo přidružených 
subjektů jsou mnohem přísnější. 
Těmto osobám nenabízejte nic 
hodnotného bez předchozího 
souhlasu manažera pro zajištění 
souladu (v angl. Compliance Officer). 

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Vládním činitelům neposkytujte dary, pohoštění a zábavu ani nic 

hodnotného bez předchozího souhlasu manažera pro zajištění souladu 
(v angl. Compliance Officer).

•  Dary, pohoštění a zábavu poskytujte a přijímejte pouze v rozumném 
rozsahu jako doplněk obchodního vztahu.

•  Nikdy nepřijímejte dary žádného druhu od obchodních partnerů, se 
kterými se právě účastníte vyjednávání o smlouvě. 

•  Poskytujte a přijímejte dary, pohoštění a zábavu, které pěstují dobré 
obchodní vztahy, ale nikdy neposkytujte ani nepřijímejte dary, 
pohoštění a zábavu, které zavazují či mohou vytvářet zdání, že zavazují 
příjemce. 

DALŠÍ INFORMACE
• Směrnice proti úplatkářství
• Směrnicemi o poskytovaní darů a pozvánek

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Anti-Bribery%20Policy?csf=1&e=IG52cF
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Gifts%20and%20Entertainment%20Policy?csf=1&e=dFhJi3
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•  Nežádejte o osobní dary, laskavosti, zábavu či služby.
•  Nikdy nepřijímejte hotovost nebo peněžní ekvivalenty. 
•  Než nabídnete nebo poskytnete dar, laskavost, pohoštění či zábavu, 

seznamte se se zásadami a normami organizace příjemce.
•  V případě podezření, že se kolega, externí subjekt nebo zástupce 

společnosti může podílet na pokusu nekorektním způsobem ovlivňovat 
rozhodnutí zákazníka nebo vládního činitele, takovou skutečnost 
oznamte.

Na co 
si dát 
pozor

•  Situace, které by uvedli do rozpaků vás či společnost, a to 
včetně zábavy v podnicích sexuální povahy. 

•  Dary, pohoštění a zábava, které mohou být přijatelné 
u zákazníka z řad soukromých subjektů, ale ne u vládního 
činitele či úřadu.

Na cestách jsem obdržel dar od obchodního partnera, který 
považuji za nepřiměřeně hodnotný. Co mám dělat?

Musíte o tom co nejdříve informovat nadřízeného a manažera pro zajištění 
souladu (v angl. Compliance Officer). Může se stát, že bude nutné dar 
spolu s dopisem vysvětlujícím naše zásady vrátit. Podléhá-li dar zkáze 
nebo je-li nepraktické dar vrátit, může být další možností rozdělit se o dar 
se zaměstnanci nebo jej darovat charitě, o čemž bude dárce písemně 
informován.

Během jednání o smlouvě s potenciálním novým dodavatelem 
tento dodavatel uvedl, že má k dispozici bezplatnou registraci na 
místní obchodní seminář. Nemůže se sám zúčastnit a nabídl mi, 
abych šel místo něj. Bez ohledu na tuto situaci jsem se chtěl 

semináře zúčastnit, protože se jeho téma vztahuje k mé pracovní náplni. 
Nebudu z toho mít žádný osobní prospěch a bude to přínosné pro společnost 
Joyson Safety Systems. Navíc by byla škoda registraci nevyužít, a tak jsem 
hodlal souhlasit. Ale teď mě napadá, jestli je to správné rozhodnutí.
Nabídku musíte odmítnout. Účastníte-li se jednání o smlouvě, nesmíte nikdy 
během tohoto procesu od protistrany přijímat dary. Kdybyste dar během 
jednání o smlouvě přijal, mohlo by vzniknout zdání něčeho nekorektního, a 
proto je to za těchto okolností vždy nepřijatelné. 

DALŠÍ INFORMACE
• Směrnice proti úplatkářství
• Směrnicemi o poskytovaní darů a pozvánek

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Anti-Bribery%20Policy?csf=1&e=IG52cF
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Gifts%20and%20Entertainment%20Policy?csf=1&e=dFhJi3
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Ochrana našich firemních aktiv
Společnost nám svěřuje firemní aktiva. Za jejich ochranu 
a péči při používání neseme osobní odpovědnost. Aktiva 
společnosti zahrnují finance, budovy, zařízení, informační 
systémy, duševní vlastnictví a důvěrné informace.  
Nabádáme vás, abyste nepoužívali aktiva společnosti pro 
soukromé účely. V povolených případech je nutné takové 
používání omezit na minimum a zajistit, aby nemělo negativní 
vliv na produktivitu a pracovní prostředí.

 Žít v souladu s našimi základními 
principy

•  Nepoužívejte zařízení a informační systémy společnosti 
Joyson Safety Systems k vytváření, uchovávání či 
odesílání obsahu, který by mohli ostatní lidé považovat 
za urážlivý.

•  Nikomu nesdělujte hesla a nikomu, ani přátelům 
či rodinným příslušníkům, nedovolujte používat 
prostředky společnosti Joyson Safety Systems.

•  Používejte pouze software, ke kterému disponujeme 
řádnou licencí. Kopírování nebo používání 
nelicencovaných nebo „pirátských“ verzí softwaru na 
firemních počítačích nebo jiných zařízeních pro výkon 
podnikatelské činnosti je přísně zakázáno. Máte-li 
otázky, zda disponujeme k určitému softwaru licencí, 
obraťte se prosím na IT oddělení.

Na co 
si dát 
pozor

•  Žádosti o zapůjčení či používání zařízení bez 
souhlasu společnosti Joyson Safety Systems.

•  Vstup neznámých osob bez řádného označení 
do prostor společnosti.

•  Nadměrné používání aktiv společnosti Joyson Safety 
Systems pro soukromé účely.

Ochrana 

informací 
a aktiv
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Důvěrné informace a duševní vlastnictví
Společnost Joyson Safety Systems investuje významné prostředky do vývoje 
technologií a inovací. Tvorba a ochrana našich práv k duševnímu vlastnictví jsou 
pro naše podnikání kriticky důležité. Duševní vlastnictví zahrnuje položky jako 
např. chráněné informace, obchodní tajemství a patenty.
Každý z nás se musí mít na pozoru a chránit důvěrné informace a duševní 
vlastnictví společnosti Joyson Safety Systems. To znamená zajistit jejich 
bezpečnost, omezovat přístup k takovým informacím pouze na osoby, které je 
potřebují znát pro výkon svých pracovních povinností, a používat je pouze pro 
oprávněné účely.
Vezměte prosím na vědomí, že povinnost omezit používání důvěrných informací 
a duševního vlastnictví společnosti Joyson Safety Systems platí nadále i po 
ukončení pracovního poměru.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Důvěrné informace používejte a předávejte pouze na základě 

oprávněného obchodního účelu.
•  Důvěrné informace řádně označujte, aby bylo uvedeno, jak s nimi má být 

nakládáno, jak mají být distribuovány a likvidovány.
•  Duševní vlastnictví a důvěrné informace chraňte tím, že je budete 

předávat pouze oprávněným subjektům.
•  Firemní informace uchovávejte a předávejte pouze za použití informačních 

systémů společnosti Joyson Safety Systems. 

Na co 
si dát 
pozor

•  Projednávání důvěrných informací společnosti Joyson Safety 
Systems na veřejných místech, kde je mohou zaslechnout cizí lidé, 
např. v letadle, ve výtazích a při používání mobilních telefonů.

•  Odesílání důvěrných informací na faxy či tiskárny, které nejsou pod dohledem.

Duševní vlastnictví
Duševní vlastnictví je důležitým aktivem, které je třeba chránit. 
Příklady duševního vlastnictví zahrnují:
•  obchodní a marketingové plány,
•  firemní projekty (stávající, plánované, navrhované nebo právě 

připravované),
•  seznamy zákazníků,
• obchodní tajemství a objevy,
• metody, know-how a techniky,
• inovace a design,
• systémy, software a technologie,
• patenty, obchodní značky a autorská práva.
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Obdržíte-li od třetích stran vyjádření či otázky týkající se (1) rozsahu 
práv duševního vlastnictví společnosti Joyson Safety Systems, (2) 
uplatnitelnosti práv společnosti Joyson Safety Systems k produktům 
jiných společností nebo (3) uplatnitelnosti práv duševního vlastnictví 
třetích stran k právům duševního vlastnictví či produktům společnosti 
Joyson Safety Systems, obraťte se na právní oddělení. 
O veškerých vynálezech a jiném duševním vlastnictvím, které během 
pracovního poměru u společnosti Joyson Safety Systems vytvoříte, 
neprodleně informujte vedení společnosti.

Získávání informací o konkurenci
Informace o konkurenci jsou v současném konkurenčním obchodním 
prostředí cenným aktivem. Při shromažďování obchodních informací musí 
zaměstnanci a ostatní osoby jednající jménem společnosti Joyson Safety 
Systems vždy dodržovat nejvyšší etické normy.
Sdělování informací konkurenčnímu subjektu nebo zaměstnancům 
konkurenčního subjektu je vždy zakázáno. Nikdy se nesmíme za účelem 
získání informací podílet na podvodu, zkreslování informací či klamání. 
Nesmíme také používat invazivní techniky, jako např. „špehování“. I při 
přijímání informací od třetích stran musíme být obezřetní. Musíte znát zdroj 
informací a důvěřovat mu a být si jisti, že informace, které vám poskytuje, 
nejsou chráněny zákony na ochranu obchodních tajemství nebo dohodou 
o mlčenlivosti. 
Zaměstnává-li společnosti Joyson Safety Systems bývalé zaměstnance 
konkurenčních subjektů, uvědomujeme si a respektujeme povinnost těchto 
zaměstnanců, co se týče zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích 
jejich předchozích zaměstnavatelů.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Informace citlivé z hlediska konkurence získávejte pouze zákonnými a 

etickými prostředky a nikdy prostřednictvím klamavých technik. 
•  Respektujte povinnosti ostatních osob k zachování důvěrnosti informací 

citlivých z hlediska konkurence.  

Na co 
si dát 
pozor

•  Ponechávat si dokumenty či elektronické záznamy předchozího 
zaměstnavatele představuje porušení zákonů či smluvních 
podmínek.

•  Používání důvěrných informací jiných subjektů bez řádného 
souhlasu.

•  Používat náborové pohovory jako způsob shromažďování důvěrných 
informací o konkurenci nebo jiných subjektech.

•  Přijímat návrhy třetích stran týkající se nových produktů, funkcí produktů či 
služeb, není-li zcela znám zdroj původní myšlenky.



Zásady etického a obchodního chování 25

Tvorba a správa našich obchodních záznamů
Přesnost a kompletnost našich výkazů a obchodních záznamů je pro přijímání 
informovaných rozhodnutí a podporu investorů, regulačních orgánů a 
ostatních zcela nezbytná. Naše účetnictví a záznamy musí přesně, věrně a 
dostatečně podrobně odrážet naše transakce a musí být v souladu s našimi 
účetními postupy a zásadami. 
Někteří zaměstnanci mají v této oblasti speciální povinnosti, ale my i my 
všichni ostatní k procesu pořizování záznamů o podnikatelském výsledku 
a vedení záznamů přispíváme. Zajistěte, aby byly informace, které 
zaznamenáváme, přesné, časově relevantní a kompletní a byly vedeny 
způsobem, který je konzistentní s interním řízením, správou výkaznictví a 
právními závazky. 

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Vytvářejte obchodní záznamy, které přesně odrážejí skutečný stav věci či 

transakce. Řiďte se zásadami transparentnosti a pravdivosti.
•  Veškeré obchodní korespondenci věnujte náležitou pečlivost. Pište 

záznamy tak, jako kdyby měly být jednoho dne zveřejněnými dokumenty 
(včetně e-mailové komunikace).

Na co 
si dát 
pozor

•  Záznamy, které nejsou jasné a kompletní nebo které maskují 
skutečnou povahu věci. 

•  Tajné či nezaznamenané finance, aktiva nebo závazky.
•  Nekorektní likvidace dokumentů (včetně dokumentů, na které se vztahuje 

soudní příkaz úschovy).

Na konci vykazovacího období za poslední čtvrtletí mne nadřízený 
požádal, abych pořídil záznamy o dalších výdajích, i když jsem 
neobdržel faktury od dodavatele a práce ještě nezapočaly. 
Souhlasil jsem, že to udělám, protože jsme si všichni byli jisti, že 

práce budou během následujícího čtvrtletí dokončeny. Teď si nejsem jistý, 
jestli jsem udělal dobře.
Ne, neudělal. Náklady musí být zaúčtovány v období, ve kterém jsou 
vynaloženy. Práce dosud nebyla započata a náklady nebyly k datu zápisu 
transakce vynaloženy. Proto se jednalo o zkreslení záznamů a v závislosti na 
okolnostech by se mohlo jednat o podvod.  

Uchovávání firemních záznamů 
Dokumenty lze likvidovat pouze v souladu se zásadami a normami společnosti 
Joyson Safety Systems. Nikdy nesmí být ničeny ani schovávány. Nikdy nesmíte 
zakrývat nekorektní jednání ani ostatním umožnit, aby tak činili. Nikdy neničte 
dokumenty v reakci na očekávané vyšetřování nebo audit.
Máte-li jakékoliv otázky či pochybnosti týkající se uchovávání či likvidace 
firemních záznamů, obraťte se na právní oddělení. 
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Komunikace s veřejností
Naším závazkem je vést upřímnou, profesionální a zákonnou interní i veřejnou 
komunikaci. S veřejností, představiteli a médii komunikujeme korektním 
způsobem.
Při sdělování a poskytování informací veřejnosti musíme být konzistentní. 
Z tohoto důvodu je nutné, aby jménem společnosti Joyson Safety Systems 
hovořili pouze oprávněné osoby. Komunikace s médii, investory, analytiky 
akciových trhů a členy finanční komunity musí být předána k řešení 
výkonnému vedení. Před veřejným sdělováním obchodních informací si musí 
zaměstnanci vyžádat souhlas právního oddělení.  

Na co 
si dát 
pozor

•  Veřejné projevy, psaní článků pro odborné časopisy nebo jiná 
veřejná sdělení, která se týkají společnosti Joyson Safety 
Systems bez řádného schválení vedením společnosti.

•  Pokušení využít svoji pracovní pozici nebo sounáležitost se společností 
mimo práci pro společnosti Joyson Safety Systems, aniž by bylo jasné, že 
tyto údaje uvádíme pouze pro identifikační účely.

•  Výzvy k uvedení informací „mimo zápis“ ve vztahu k novinářům či 
analytikům, kteří vás požádají o informace o společnosti Joyson Safety 
Systems, jejích zákaznících nebo obchodních partnerech.

Používání sociálních médií
Při sepisování sdělení, které by mohly být zveřejněny online, buďte obezřetní. 
Účastníte-li se internetových diskuzních skupin, chatových místností, 
nástěnek, blogů, stránek sociálních médií nebo jiných elektronických 
komunikací, a to i při použití přezdívky, nesmíte nikdy působit tak, jako 
kdybyste hovořili jménem společnosti Joyson Safety Systems. 
Domníváte-li se, že o naší společnosti bylo zveřejněno nepravdivé prohlášení, 
nezveřejňujte ani nesdílejte neveřejné informace, a to ani v případě, že vaším 
záměrem je „uvést vše na pravou míru“. Váš příspěvek by mohl být špatně 
vyložen, mohl by spustit pomluvy nebo by mohl být nepřesný či zavádějící. 
Místo toho se obraťte na právní oddělení.
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Antimonopolní chování a rovná 
hospodářská soutěž
Věříme ve svobodnou a otevřenou konkurenci a nikdy se 
nepodílíme na nekorektních postupech, které by mohly 
omezovat konkurenční prostředí. Nikdy se nesnažíme 
získat konkurenční výhody prostřednictvím neetických či 
nezákonných obchodních praktik. 
Zákony na ochranu hospodářské soutěže jsou složité 
a požadavky na zajištění souladu se liší v závislosti na 
konkrétních okolnostech. Obecně lze za varovné signály 
považovat následující aktivity, kterých je nutné se vyvarovat, 
a při jejich zjištění skutečnost oznámit právnímu oddělení.
•  Sdělování konkurenčně citlivých informací konkurenčním 

subjektům.
•  Sdělování konkurenčně citlivých informací obchodních 

partnerů nebo jiných třetích stran konkurenčním 
subjektům.

•  Pokus o získání neveřejných informací o konkurenčních 
subjektech od nových zaměstnanců nebo uchazečů 
o zaměstnání. 

 Žít v souladu s našimi základními 
principy

•  S konkurenčními ani jinými subjekty neuzavírejte 
dohody za účelem podílení se na chování, které je 
v rozporu s ochranou hospodářské soutěže, a to včetně 
fixace cen nebo rozdělování zákazníků, dodavatelů či 
trhů.

•  S konkurenčními subjekty se nezapojujte do rozhovorů 
o informacích, které jsou citlivé z hlediska konkurence.

Na co 
si dát 
pozor

•  Koluze – společnosti tajně komunikují či 
uzavírají dohodu o tom, jak budou vzájemně 
konkurenčně fungovat. To může zahrnovat 
dohody či výměnu informací o cenách, 
podmínkách, mzdách nebo rozdělení trhů. 

•  Tajné kartelové dohody (tzv. bid rigging) – konkurenční 
subjekty nebo poskytovatelé služeb manipulují 
s nabídkami v rámci výběrových řízení, aby se omezila 
rovná hospodářská soutěž. To může zahrnovat porovnávání 
nabídek, souhlas s nepodáním nabídky nebo vědomé 
podání nekonkurenceschopných nabídek.

Dodržení ducha i 

litery 
zákona
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•  Vázané obchody – situace, kdy silná společnost na trhu donutí zákazníky, 
aby přijali služby či produkty, které nechtějí či nepotřebují.

•  Nepřiměřeně nízké ceny – silná společnost na trhu prodává službu či zboží 
za cenu nižší, než jsou náklady, aby eliminovala či poškodila konkurenci, a 
to se záměrem později, po eliminaci či poškození konkurence, kompenzovat 
ztrátu tržeb zvýšením cen.

Během rozhovoru v dílně prvovýrobce s bývalým kolegou, který 
nyní pracuje pro konkurenční subjekt, se bývalý kolega zmínil, že 
získat zakázku od společnosti OEM-X je pro něj nyní prioritou.  
Zeptal se mě, jestli společnost Joyson Safety Systems hodlá ve 

vztahu k blížícímu se výběrovému řízení na RFQ pro společnost OEM-X podat 
agresivní nabídku. Co mám dělat? 
Plány společnosti Joyson Safety Systems nekomentovat. Stačí říci, že nechcete 
žádné důvěrné informace o komerční strategii konkurenčního subjektu vědět, 
a okamžitě o této události informovat manažera pro zajištění souladu (v angl. 
Compliance Officer). 

Oslovil mne telefonicky konkurent, který chtěl hovořit o nedávném 
nárůstu cen materiálů. Vysvětlil, že společnost OEM-X odmítá 
přijmout jakékoliv zvýšení cen, přestože došlo k vysokému nárůstu 
nákladu, a že to je likvidační pro jeho marži. Navrhuje zaujmout 

v jednání se společností OEM-X jednotný postoj, abychom tak zajistili, že se 
zvýšení nákladů na materiál promítne do cen vůči zákazníkovi. Co mám dělat?
Měl byste jasně uvést, že nehodláte hovořit o promítnutí nárůstu nákladů na 
materiál do cen vůči zákazníkovi ani jiných aspektech cenových podmínek. 
Poté rozhovor ukončete a okamžitě o této události informujte manažera pro 
zajištění souladu (v angl. Compliance Officer). 

Od jednoho z konkurenčních subjektů jsem obdržela citlivé 
informace o cenách. Co mám dělat?

Než cokoliv uděláte, je nutné se neprodleně obrátit na manažera pro zajištění 
souladu (v angl. Compliance Officer). Důležité je od prvotního okamžiku, 
kdy takové informace obdržíme, prokázat dodržování zákonů na ochranu 
hospodářské soutěže a dát jasně najevo, že stejný postoj očekáváme i od 
ostatních. To vyžaduje vhodná opatření, která je třeba stanovit na základě 
okolností jednotlivých případů. Ta mohou zahrnovat i sdělení zaslané 
konkurenčnímu subjektu.  

Pro více informací nahlédněte do dokumentu Zásady rovné hospodářské soutěže. 

DALŠÍ INFORMACE
• Směrnice o rovné hospodářské soutěži

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Fair%20Competition%20Policy?csf=1&e=hLTrpg
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Součinnosti při auditech
Od všech zaměstnanců očekáváme, že během interních i externích auditů 
prováděných v naší společnosti budou poskytovat plnou součinnost. Navíc 
se můžete v rámci pracovních povinností setkat s dotazy či žádostmi vládních 
úřadů. 
Očekává se od vás plná součinnost a zajištění, že poskytnuté informace 
jsou pravdivé, přesné a kompletní. Dozvíte-li se o potenciálním vládním 
vyšetřování nebo šetření, než něco uděláte nebo přislíbíte, neprodleně 
informujte nadřízeného a právní oddělení.

Na co 
si dát 
pozor

Falšování informací. V očekávání či v reakci na žádost 
o dokumenty nikdy žádné dokumenty neničte, nepozměňujte ani 
neschovávejte.
Nezákonné ovlivňování. Nikdy neposkytujte ani se nepokoušejte 

ovlivňovat ostatní, aby společnosti nebo vládním vyšetřovatelům poskytli 
nekompletní, zfalšované nebo zavádějící prohlášení.

Ochrana osobních údajů
Respektujeme osobní údaje ostatních osob. Při shromažďování, zpracovávání, 
přístupu, používání, uchovávání, předávání a likvidaci citlivých informací se 
řiďte našimi zásadami a obecně platnými zákony. Údaje vždy používejte a 
předávejte mimo společnost Joyson Safety Systems pouze pro oprávněné 
obchodní účely. V otázkách ochrany osobních údajů se obracejte na právní 
oddělení. 
Zajistěte, abyste znali druhy informací, které jsou považovány za osobní údaje. 
Zahrnují vše, co lze použít k identifikaci jednotlivce, ať už přímo či nepřímo, 
jako např. jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty. 

Na co 
si dát 
pozor

•  Odesílání citlivých informací na faxy či tiskárny, které nejsou pod 
dohledem.

•  Nezajištění bezpečné skartace či likvidace citlivých informací.
•  Používání „bezplatných“ nebo soukromě zakoupených služeb, jako např. 

hosting, kolaborativní služby nebo cloud. 

DALŠÍ INFORMACE
• Zásady ochrany osobních údajů

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Data%20Protection%20Policy?csf=1&e=i5Us1C
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Politické aktivity
Máte právo se dobrovolně účastnit politického procesu, a to včetně poskytování 
soukromých politických příspěvků. Nicméně musíte vždy uvést na pravou 
míru, že se jedná o vaše soukromé názory a že takové jednání není jednáním 
společnosti Joyson Safety Systems. Nikdy bez řádného oprávnění nevyužívejte 
finanční prostředky společnosti k politickým účelům.  

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Zajistěte, aby nebyly vaše soukromé politické názory či aktivity považovány 

za projevy společnosti.  
•  Nepoužívejte naše prostředky či prostory k podpoře vašich soukromých 

politických aktivit.

Na co 
si dát 
pozor

•  Lobování. Interakce s vládními činiteli nebo zástupci regulačních 
orgánů, která by mohla být považována za lobování, musí být 
předem projednána a koordinována manažerem pro zajištění 
souladu (v angl. Compliance Officer).

•  Tlak. Nikdy nevytvářejte přímý ani nepřímý tlak na jiného zaměstnance, aby 
přispěl, podporoval či oponoval vůči nějakému politickému kandidátovi či 
politické straně.

•  Nekorektní ovlivňování. Vyvarujte se i jen zdání toho, že poskytujete politické 
či charitativní příspěvky za účelem získání výhod či nekorektního vlivu.

•  Střety zájmů. Zastávání politické funkce nebo účast v takové kampani nesmí 
ve vztahu k vašim povinnostem ve společnosti Joyson Safety Systems vytvářet 
střet zájmů, ani tak působit. 

 
Budu se účastnit kampaně na získání finančních prostředků pro 
uchazeče o místní úřad. Je v pořádku, když uvedu, že jsem 
zaměstnancem společnosti Joyson Safety Systems, pokud nepoužiji 
žádné prostředky či finance společnosti?

Ne. Nebylo by korektní spojovat jakkoliv jméno společnosti s vašimi soukromými 
politickými aktivitami. 

Chtěl bych pozvat zvoleného činitele, aby promluvil na naší 
nadcházející firemní akci. Byl by to problém? 

Předtím, než tohoto voleného zástupce nebo jiného vládního činitele pozvete na 
firemní akci, si musíte vyžádat souhlas manažera pro zajištění souladu (v angl. 
Compliance Officer). Absolvuje-li zvaná osoba právě kampaň na opětovné 
zvolení, mohla by být firemní akce považována za podporu jeho kampaně. 
V závislosti na místních zákonech by mohlo být veškeré pohoštění nebo doprava 
považováno za dar. Ve většině případů by se na to vztahovaly určité limity a 
povinnost výdaje vykázat. 
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Zneužití neveřejných informací v obchodním styku
V rámci pracovní náplně se můžete seznámit s důvěrnými informacemi o společnosti 
Joyson Safety Systems nebo jiných veřejně obchodovaných společnostech, které 
nejsou obecně veřejnosti k dispozici. Různé zákony zakazují obchodování s cennými 
papíry, máte-li takové důležité neveřejné informace k dispozici, nebo sdělování 
takových informací jiným osobám, které obchodují (tzv. tipping).

Důležité informace
Důležité informace představují takový druh informací, které by rozumný 
investor zohledňoval při rozhodování o nákupu či prodeji cenného papíru. 
Mezi příklad informací o společnosti, které by mohly být z tohoto hlediska 
důležité, patří:
• navrhovaná akvizice či prodej podniku,
• významná expanze či omezení provozu,
•  významný vývoj produktu nebo důležité informace o produktu,
• mimořádný vývoj v oblasti vedení či podniku,
• změny strategie, např. vstup na nové trhy.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Nenakupujte ani neprodávejte cenné papíry společnosti, máte-li 

k dispozici důležité neveřejné informace o takové společnosti.
•  Chraňte důležité neveřejné informace před veřejností, a to včetně 

informací v elektronické či listinné podobě.
•  S otázkami či problémy týkajícími se zneužití neveřejných informací 

v obchodním styku se obracejte na právní oddělení. 

Na co 
si dát 
pozor

•  Otázky přátel či rodinných příslušníků ohledně informací 
o společnostech, se kterými v rámci podnikání spolupracujeme, 
nebo o kterých disponujete důvěrnými informacemi. I běžnou 
konverzaci lze považovat za nezákonné poskytování tipů na 
základě interních informací. 

•  Sdělování důležitých neveřejných informací, ať už záměrně nebo omylem, není-li 
to nutné z hlediska podnikání společnosti Joyson Safety Systems. Poskytování 
informací osobě, která by mohla na základě takových interních informací učinit 
investiční rozhodnutí, je považováno za poskytnutí tipu a v rozporu se zákonem, 
bez ohledu na to, zda máte z výsledku takového obchodu prospěch.   

Boj proti korupci a úplatkářství
Věříme, že veškeré formy úplatkářství a jiné korupční praktiky jsou 
nekorektním způsobem podnikání, a to bez ohledu na místní zvyklosti. 
Závazkem společnosti Joyson Safety Systems je dodržovat veškeré obecně 
platné zákony boje proti korupci. 

DALŠÍ 
INFORMACE
• Směrnice proti 

obchodování 
zasvěcených osob

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Insider%20Trading%20Policy?csf=1&e=6v2g4d
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Insider%20Trading%20Policy?csf=1&e=6v2g4d
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Insider%20Trading%20Policy?csf=1&e=6v2g4d
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Nikdy a za žádných okolností neposkytujeme ani nepřijímáme úplatky, nezákonné 
provize ani platby k usnadnění řízení. To se vztahuje stejnou měrou na všechny 
osoby a firmy, které zastupují společnost Joyson Safety Systems. Jedinou možnou 
výjimkou je situace, kdy je potenciálně nekorektní platba nutná za účelem 
ochrany zdraví či bezpečnosti jednotlivce. Za takových okolností je nutné platbu 
neprodleně hlásit manažerovi pro zajištění souladu (v angl. Compliance Officer). 

Základní definice – úplatkářství, korupce a platby k usnadnění řízení
Úplatkářství znamená poskytování či přijímání čehokoliv hodnotného (nebo 
nabídka) za účelem zajištění zakázky, finanční nebo komerční výhody. 
Korupce je zneužití svěřené moci pro osobní prospěch.
Platby k usnadnění řízení – v některých zemích je běžné, že společnosti 
platí státním zaměstnancům určité nižší částky za účelem urychlení 
či usnadnění výkonu běžného úředního úkonu, který má daná osoba 
standardně vykonat, např. získání podnikatelského oprávnění či povolení, 
zpracování úřední dokumentace, např. víza. Tyto platby se obvykle nazývají 
platby k usnadnění řízení a přestože mohou být v některých částech 
světa běžnou zvyklostí, mohou porušovat místní zákony. Proto tyto platby 
zakazujeme, a to kromě případů, kdy by mohlo být ohroženo zdraví či 
bezpečnost našich zaměstnanců. 

Obzvláště důležité je provádět hloubkové analýzy a hodnocení třetích stran, které 
jednají naším jménem, a jejich důkladné sledování. Všechny třetí strany pečlivě 
prověřujeme, a to včetně dodavatelů, poradců a prodejců, kteří jednají jménem 
společnosti, a to zejména působí-li v zemích, které se vyznačují vysokou mírou korupce, 
a také v situacích, kdy se vyskytují varovné signály a je třeba zvážit, zda budeme se 
subjektem nadále spolupracovat. Třetí strany musí chápat, že musí fungovat striktně 
v soulad s našimi zásadami a normami a vést o veškerých transakcích přesné záznamy. 

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Nikdy vládnímu činiteli neposkytujte nic hodnotného, co není v souladu 

s místními zákony a předpisy. Nejste-li si jisti podmínkami místních zákonů, 
nejbezpečnější je nic hodnotného neposkytovat.

•  Je nutné porozumět normám stanoveným zákony pro boj proti 
úplatkářství, které se vztahují na vaši pracovní pozici ve společnosti Joyson 
Safety Systems.

•  O veškerých platbách třetím stranám pořizujte přesné a kompletní 
záznamy.

Na co 
si dát 
pozor

•  Zjevné porušení zákonů boje proti úplatkářství našimi obchodními 
partnery.

•  Zástupci, kteří si nepřejí jednoznačně a písemně zdokumentovat 
veškeré podmínky spolupráce se společností Joyson Safety Systems.

DALŠÍ INFORMACE
• Směrnice proti úplatkářství
• Směrnicemi o poskytovaní darů a pozvánek

https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Anti-Bribery%20Policy?csf=1&e=IG52cF
https://jss-sharepoint.corp.joysonsafety.com/sites/legal/Code%20of%20Conduct%20Policies/Gifts%20and%20Entertainment%20Policy?csf=1&e=dFhJi3
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V souvislosti s naším provozem v cizí zemi spolupracuji se 
zahraničním zástupcem. Mám podezření, že část peněz, které 
mu platíme, jde na úplatky vládních činitelů. Co mám dělat? 
Tuto záležitost musíte nahlásit manažerovi pro zajištění souladu 

(v angl. Compliance Officer). Dochází-li k úplatkářství a my nebudeme 
jednat, odpovědnost můžete nést vy i společnost. Přestože vyšetřování 
těchto záležitostí může být v některých zemích kulturně obtížné, zástupce, 
který s námi spolupracuje, musí pochopit nutnost těchto opatření. Důležité 
a vhodné je připomenout zástupcům naše zásady. 

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Legalizace výnosů z trestné činnosti je celosvětový problém, který má 
dalekosáhlé a závažné důsledky. Je definována jako proces proměny 
nezákonných výnosů, která umožňuje, aby finanční prostředky působili 
legitimně. Nezahrnuje pouze hotovostní transakce. Podílení se na 
takových činnostech narušuje naši integritu, poškozuje naši pověst a 
může společnost i dotyčnou osobu vystavit závažným postihům. Všechny 
podezřelé finanční transakce a aktivity oznamte manažerovi pro zajištění 
souladu (v angl. Compliance Officer) a v případě potřeby vládním orgánům.

Import, export a globální obchod
Společnost Joyson Safety Systems působí globálně a podporuje rostoucí 
celosvětovou zákaznickou základnu. Abychom si naše globální postavení 
udrželi a mohli jej rozvíjet, musí všichni zaměstnanci, ředitelé a členové 
představenstva striktně dodržovat nejen zákony USA, které upravují vývoz, 
dovoz a reexport našich produktů, ale také zákony ostatních zemí, kde se 
naše produkty vyrábějí, opravují či používají. Každé porušení těchto zákonů, 
a to i z nedbalosti, může negativně a dlouhodobě ovlivnit naše podnikání. 
Zahrnují-li vaše pracovní povinnosti export produktů nebo příjem 
dovážených produktů, nesete odpovědnost za prověřování zákazníků, 
dodavatelů a transakcí, abyste zajistili dodržování všech požadavků 
vztahujících se na vývoz a dovoz. 

Předpisy prevence embarg
Řídíme se obchodními zákony všech zemí, ve kterých podnikáme, a to 
včetně zákonů vztahujících se k účasti na mezinárodních embargách 
a těch, které zakazují transakce s konkrétními zeměmi, subjekty či 
lidmi. 
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Žít v souladu s našimi základními principy
•  Před vývozem či reexportem produktů, služeb či technologie si zajistěte 

veškerá potřebná oprávnění.
•  Ve vztahu ke každému dováženému produktu veďte kompletní, přesné a 

detailní informace, a to včetně místa výroby a plné výše nákladů.
•  S otázkami ohledně dovozu a vývozu našich produktů, dílů nebo 

technologie se obracejte na právní oddělení.  

Na co 
si dát 
pozor

•  Přenos technických údajů a technologie osobě v jiné zemi, např. 
e-mailem, v rámci rozhovoru, jednání či přístupu k databázím. 
Toto omezení se vztahuje na sdělování informací kolegům, ale 
i externím osobám.

•  Přeprava aktiv společnosti, která obsahují určitou technologii (např. 
počítače pracovníka na pracovní cestě) do jiné země.

V rámci mé pracovní náplně pravidelně komunikuji s celními 
úředníky. V rámci mé práce jsem běžně žádán, abych celnímu 
úřadu poskytl informace o dovozu a vývozu. Opravdu se před 
každým předáním informací vládě musím obrátit na právní 
oddělení? 

Správný přístup je projednat konkrétní typy žádostí, které vaše oddělení běžně 
od celního úřadu dostává, s právním oddělením. Jsou-li tyto běžné požadavky 
vyjasněny, lze je zodpovídat bez dalšího právního posouzení. Mimořádné 
žádosti budou i přesto vyžadovat právní oddělení, aby se zajistilo, že reagujete 
přesně, v plném rozsahu a v souladu se zákonem.  
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Respektování lidských práv
Podnikáme způsobem, který respektuje lidská práva a 
důstojnost lidí, a podporujeme mezinárodní iniciativy 
prosazující ochranu lidských práv, a to včetně naprostého 
odporu vůči otroctví a obchodování s lidmi.
Každý z nás může přispět k úsilí věnovanému eliminaci 
zneužívání, jako např. dětské práce, otroctví, obchodování 
s lidmi a nucené práce.

 Žít v souladu s našimi základními 
principy

•  Každé podezření či důkaz o porušování lidských práv 
v našich provozech či provozech našich dodavatelů 
hlaste.

•  Nezapomeňte, že respekt k lidské důstojnosti začíná 
u naší každodenní vzájemné interakce a u našich 
dodavatelů a zákazníků. To zahrnuje prosazování 
diverzity, schopnosti přizpůsobit se zdravotním 
omezením a podílení se na ochraně práv a důstojnosti 
každého, s kým spolupracujeme. 

Zodpovědné zajištění zdrojů a nerostné 
suroviny pocházející z nelegálních zdrojů
Tržby z nerostných surovin pocházející z nelegálních zdrojů 
jsou spojovány s financováním skupin, které se podílejí 
na extrémním násilí a krutosti vůči lidským právům. 
Proto uplatňujeme proaktivní přístup a v rámci celého 
dodavatelského řetězce zavádíme normy a postupy, abychom 
mohli monitorovat výkon našich dodavatelů, a v případě 
potřeby žádáme nápravná opatření. 

Úzce spolupracujeme s dodavateli surovin, dílů a součástek 
a informujeme je o našich očekáváních, že naši dodavatelé 
budou dodržovat všechny obecně platné zákony, a to 
včetně zákonů upravujících využívání nerostných surovin 
pocházejících z nelegálních zdrojů.

V zájmu 

vyššího 
principu
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Ochrana životního prostředí
Uvědomujeme si naši ekologickou i společenskou odpovědnost. Naším 
závazkem je udržitelnost a minimalizace škod vůči životnímu prostředí, ale 
také potenciální újmy v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků 
a veřejnosti.

Žít v souladu s našimi základními principy
•  Odvádějte svůj díl práce, aby byla ochrana bezpečnosti zaměstnanců 

a životního prostředí prioritou. Přerušte práci a ohlaste každou situaci, 
kterou považujete za nebezpečnou pracovní podmínku či škodu na 
životním prostředí. 

•  Seznamte se se všemi informacemi, které naše společnost poskytuje 
ve vztahu k vašemu pracovnímu úkolu, ochraně zdraví, bezpečnosti a 
ekologickým dopadům našich aktivit, a snažte se je pochopit. 

•  Poskytujte plnou součinnost v oblasti ekologických, zdravotních a 
bezpečnostních školení a pravidelných hodnocení zajištění souladu 
u našich produktů a provozů.

•  Buďte proaktivní a hledejte způsoby, kterými bychom mohli 
minimalizovat odpad, spotřebu energií a využívání přírodních zdrojů.

•  S případnými otázkami ohledně zajištění souladu se zákony v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti se obracejte na 
manažera pro zajištění souladu (v angl. Compliance Officer). 
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Závěrečné vyjádření manažera pro zajištění souladu 
s předpisy (v angl. Compliance Officer)
Jako zaměstnanec jste naším nejcennějším aktivem.  
Vy tvoříte společnost Joyson Safety Systems. Vy jste hnacím motorem našich 
produktů a našeho úspěchu u zákazníků. Jste součástí týmu, který na trh 
přináší podnikatelského ducha a inovativní technologie. Každý den pracujete 
ve frontové linii a zajišťujete, abychom i nadále plnili náš neochvějný závazek 
vůči ochraně životů. 
Nabádám vás, abyste se se Zásadami pečlivě seznámili a pravidelně se k nim 
vraceli. Nejedná se o seznam pravidel, ale o vodítko, jak dělat správné věci 
správným způsobem a jak chránit naši pověst – pověst společnosti, která 
přináší pozitivní změny a činí tak čestným způsobem. 
Moje oddělení je pro vás zdrojem podpory a partnerem, abyste mohli 
pracovat čestně, eticky a v souladu se zákonem. Nahlaste každé chování, 
které by mohlo ohrozit naši těžce vybudovanou pověst, a při každém 
rozhodnutí si položte otázku, zda se řídíte našimi základními principy. 
Budete-li tak činit, budete následovat odkaz zaměstnanců, kteří vám 
v minulosti připravili cestu. Pomůžete také celosvětově zajistit bezpečnost 
zákazníků společnosti Joyson Safety Systems. 




