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3Předmluvy 

Milé kolegyně a kolegové,

slovo Compliance znamená pro nás odpovědnost dodržovat právo a zákony. 

Compliance se týká nás všech, spolupracovnic a spolupracovníků, vedoucích 
pracovníků a obchodních partnerů. Chování každého z nás v běžné pracovní 
dny hraje velkou roli. Jako představenstvo jsme se proto rozhodli shrnout v 
tomto etickém kodexu základní pravidla, která všichni musíme dodržovat v 
obchodním styku s ohledem na eticky bezvadné chování. Etický kodex nám 
má poskytnout orientaci v každodenních činnostech a především v kritických 
situacích. 

Jako představenstvo a jako podnikatelská rodina chceme, aby u nás byla vžita 
kultura, ve které jsou samozřejmě dodržována pravidla, ale také je možné 
otevřeně vyjádřit své otázky a pochybnosti.  Každý má jednat v souladu s tímto 
kodexem a hodnotami společnosti TRUMPF. 
 
Compliance pro společnost TRUMPF není módním slovem, ale odpovědností, 
kterou my všichni každý den neseme.  Jako představenstvo jednáme podle 
těchto hodnot a sázíme všechno na to, že ve společnosti  TRUMPF každý dělá 
to samé. 

Srdečně Vám děkuji za Vaše pracovní nasazení.

Vaše Nicola Leibinger-Kammüller
předsedkyně představenstva

Compliance je pro TRUMPF 
zodpovědnost, kterou každý den  
neseme všichni. Nicola Leibinger-Kammüller
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5Předmluvy 

Milé kolegyně, milí kolegové,

Compliance ve společnosti TRUMPF znamená společný přístup a snahu být 
úspěšní díky příkladné kvalitě produktů a procesů, aniž by byla porušována 
platná pravidla. Pouze když jsou právní požadavky respektovány v každodenní 
práci, je možné být dlouhodobě úspěšní. 

Etický kodex společnosti TRUMPF je toho základem: Všechny spolupracovnice a 
spolupracovníci a vedoucí pracovníci musejí znát naše zásady chování a jednat 
podle nich při každodenní pracovní činnosti. 

Možná se ptáte sami sebe, odkud máte vědět, co musíte dodržovat? Abyste 
se chovali v souladu se zásadami, nemusíte ani znát všechny zákony ani být 
právním expertem. Buďte prostě pozorní a vnímejte své pocity!

Enormní vliv má příkladné chování vedoucích pracovníků. Nic nepůsobí 
intenzivněji, než když naše spolupracovnice a spolupracovníci vidí, že vedoucí 
pracovníci společnosti TRUMPF mají jasno ve věcech týkajících se Compliance. 
Proto k oblasti odpovědnosti vedoucích pracovníků náleží také zajistit 
dodržování tohoto etického kodexu. 

Když se nám společně podaří etablovat trvale udržitelnou kulturu Compliance, 
tak je to ta nejlepší prevence.

Vždyť společnost TRUMPF funguje na základě Compliance a všichni jsou toho 
součástí!

Váš Peter Bokelmann
Chief Compliance Officer & Head of Corporate Law, Integrity & Risk
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901 O našem etickém kodexu 

Proč máme etický kodex?
Etický kodex má každému jednotlivci u 
společnosti TRUMPF poskytnou orientaci, 
aby se zabránilo nechtěnému jednání. 
Existují proto zásadní pravidla chování 
pro každodenní pracovní činnosti. Tak má 
být zajištěno, že se každý ve společnosti 
TRUMPF chová eticky správně a s vědomím 
odpovědnosti.

Pro koho platí etický kodex?
Všichni ve společnosti TRUMPF – bez 
ohledu v jaké funkci a kde na světě – musejí 
dodržovat zásady chování. K tomu navíc 
musejí všichni vedoucí pracovníci poskytovat 
orientační pomoc a podporu tak, aby všechny 
spolupracovnice a všichni spolupracovníci 
mohli dělat správná rozhodnutí a chovat se 
zákonně. 

O našem etickém 
kodexu 01
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02 Naše zásady chování
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Naše hlavní zásada chování: 
Chováme se v souladu se zákony.

Naše chování jako člena společnosti: 
Přebíráme společenskou odpovědnost.

Lidská práva
Životní prostředí 
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Naše zásady 
chování02
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O co se jedná?
Protiprávní jednání není v zájmu společnosti 
TRUMPF, protože je neetické, vede k 
poškození dobré pověsti a může přivodit 
tresty. 

Naše zásada
Našim základním hodnotám odpovídá, 
že se chováme podle práva a zákonů – 
ve všech zemích, ve kterých jsme činní. 
Zaměstnanci, kteří jednají protiprávně, si 
musí být vědomi toho, že sami mohou 
být vystaveni trestnímu stíhání. Chování 
v souladu se zákony proto slouží také k 
vlastní ochraně pracovníka. 

Hlavní zásada chování: 
Chováme se v souladu se zákony.

Co to znamená pro mě?
 ■ Informuji se o předpisech platných pro 

mou oblast odpovědnosti a dodržuji je.
 ■ V případě pochybností kontaktuji 

vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti, 
tým Compliance nebo experta 
společnosti TRUMPF kompetentního pro 
příslušné téma.

Příklad
Obchodní partner Vám věnuje cenný 
vánoční dárek. 

Proč by to mohlo být problematické? 
Mohlo by se jednat o podplácení. I 
když věříte tomu, že dárek nevede 
k nesprávnému ovlivňování Vašeho 
obchodního rozhodování, neměla 
by hodnota dárku překročit hodnoty 
stanovené platnými směrnicemi. V případě 
pochybností dárek odmítněte. Pokud 
to není možné, protože by to například 
v konkrétní situaci bylo považováno za 
neslušné nebo by to bylo příliš nápadné, 
tak je třeba informovat vedoucího 
pracovníka a odsouhlasit s ním další 
postup. Nejdůležitější je transparentnost. 
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Naše chování jako člena společnosti: 
Přebíráme společenskou odpovědnost. 

Lidská práva

O co se jedná?
Všeobecné deklarace lidských práv 
Organizace spojených národů stanovuje 
jaké požadavky a očekávání má 
mezinárodní společenství ohledně 
respektování a dodržování lidských práv. 

Naše zásada
Respektujeme, chráníme a podporujeme 
celosvětově platné předpisy na ochranu 
lidských práv. Nehledě na rovnocennost 
všech lidských práv mají pro společnost 
TRUMPF zvláštní význam následující práva:

 ■ Právo na rovnost příležitostí a také právo 
nediskriminace.

 ■ Zákaz jakékoli formy dětské a nucené 
práce.

 ■ Právo na svobodu projevu a informací 
a také právo na založení profesních 
sdružení a vstup do nich.

 ■ Právo na zdraví a bezpečnost a také na 
pracovní a sociální standardy.

To platí nejen v rámci společnosti TRUMPF, 
ale samozřejmě také pro chování u našich 
obchodních partnerů. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Dodržuji zásady rovnosti příležitostí a 

rovnocenného posuzování. Nediskriminuji 
nikoho a netrpím žádnou diskriminaci z 
důvodu pohlaví, barvy pleti, národnosti, 
politického přesvědčení, etnického nebo 
sociálního původu, náboženství, věku, 
sexuální orientace nebo z jiných důvodů. 

 ■ Když se objeví upozornění na porušování 
lidských práv v mém pracovním prostředí, 
postarám se o to, aby bylo porušování 
zabráněno nebo bylo zastaveno. 
Pokud je to potřeba, obrátím se na tým 
Compliance.

Příklad
Vykonáváte svou pracovní činnost v 
nákupu a obdržíte upozornění, že jeden ze 
subdodavatelů používá zlato, které pochází 
z dolů v Kongu, ve kterých je trpěna také 
dětská práce. 

Proč by to mohlo být problematické? 
Takový postup neodpovídá vnímání hodnot 
ve společnosti TRUMPF. Obchodní vztahy 
k tomuto obchodnímu partnerovi je nutné 
přezkoumat a příp. z toho vyvodit opatření. 
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O co se jedná?
V rámci odpovědnosti pro příští generace 
považuje společnost TRUMPF za hlavní úkol 
uvážlivé nakládání s energiemi, materiálem 
a zdroji a pokud možno zamezení 
negativním účinkům na životní prostředí. 

Naše zásada
Společnost TRUMPF je technologickou 
firmou s vedoucím postavením na celém 
světě. Naše vysoké nároky na produkty 
a procesy se vztahují také na oblast 
používání energií a zdrojů. Stanovujeme 
proto ambiciózní, globální cíle na ochranu 
klimatu a naší strategií v oblasti klimatu 
podporujeme stanovení cílů mezinárodní 
úmluvy na ochranu klimatu. Význam 
má proto především dlouhodobé snížení 
spotřeby zdrojů a také používání a vytváření 
efektivních technologií. Zatěžování 
životního prostředí našimi činnostmi má  
být omezeno na minimum. 

Co to znamená pro mě?
 ■ V rámci mé každodenní práce nakládám 

se zdroji a energiemi hospodárně a trvale 
udržitelně.

 ■ V rámci mé činnosti zohledním hledisko 
životního prostředí vždy, kdy je to 
možné.

Naše chování jako člena společnosti: 
Přebíráme společenskou odpovědnost. 

Životní prostředí

Máte nápad, jak by bylo možné více 
snížit spotřebu zdrojů ve Vaší oblasti? 

Informujte o svém nápadu Vaše 
vedoucí pracovníky a experty ve 
společnosti TRUMPF kompetentní pro 
téma trvalé udržitelnosti. 
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Naše chování jako člena společnosti: 
Přebíráme společenskou odpovědnost. 

Dary a sponzoring

O co se jedná?
Společnost TRUMPF je rodinný podnik, 
který přemýšlí dlouhodobě a jedná 
odpovědně. Z tohoto přesvědčení rozdává 
společnost TRUMPF na jedné straně dary, 
tedy příspěvky na dobrovolné bázi bez 
protislužby, s cílem vytvořit přidanou 
hodnotu pro nás a také pro společnost. Na 
druhé straně rozdává společnost TRUMPF 
sponzorské dary, tedy příspěvky na bázi 
smluvně dohodnuté protislužby, čímž 
společnost TRUMPF sleduje vlastní cíle 
reklamy nebo práce s veřejností související 
s firmou. 

Naše zásada
Darovací a sponzorské smlouvy jsou ve 
společnosti TRUMPF uzavírány pouze 
v souladu s právními předpisy. To se 
týká jak tematických oblastí, která 
přicházejí v úvahu pro dary a prostředky 
sponzoringu, tak výběru příjemců příp. 
sponzorských partnerů a postupu, který 
musí být dodržován každým jednotlivcem 
při poskytování darů a prostředků 
sponzoringu. Cílem je zajištění jednotné 
strategie a ochrana dobrého jména 
společnosti TRUMPF na veřejnosti. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Při plánovaném poskytování daru 

nebo prostředků sponzoringu dodržuji 
nařízení platná pro dary a prostředky 
sponzoringu. 

 ■ V případě dotazů se obrátím na svého 
vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti 
nebo experta ve společnosti TRUMPF 
kompetentního pro dary a sponzoring. 

Příklad
Sbírka muzea žádá o sponzoring výstavy 
plánované na jaře příp. zákazník žádá o dar 
pro svůj sportovní svaz.  

Proč by to mohlo být problematické? 
Daňové, právní a interní předpisy 
společnosti TRUMPF nemohou být 
dodržovány, pokud nebylo s expertem 
společnosti TRUMPF kompetentním pro 
dary a sponzoring předem objasněno,  
zda a v jaké formě je sponzoring možný. 
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Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.
 
Antikorupce

O co se jedná?
Korupcí se rozumí každé zneužití 
důvěryhodného postavení za účelem 
obstarání osobních výhod. Vede k 
rozhodnutím ze subjektivních důvodů, 
zkresluje konkurenci a poškozuje 
tím společnost. Proto je korupce 
neakceptovatelná.  

Naše zásada
Odmítáme korupci. Našim obchodním 
partnerům neposkytujeme žádné 
nepřípustné výhody ani je nepřijímáme. 
Aby nic nevzbudilo ani zdání korupce, je 
naše jednání vždy transparentní. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Nepodplácím nikoho jiného a nenechám 

se nikdy podplácet. 
 ■ V případech pochybností kontaktuji 

svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti 
nebo tým Compliance.

 ■ Když obdržím upozornění na korupci, 
neprodleně je ohlásím.

Příklad
Jste činní v odbytu společnosti TRUMPF 
a chcete zapojit zprostředkovatele. 
Zprostředkovatel Vám nabízí svou podporu 
bez písemné provizní dohody, protože  
tak je to flexibilnější.

Takový postup by nebyl správný. 
Provize a odměny obchodníkům, 
zprostředkovatelům nebo poradcům 
předpokládají písemnou dohodu, smějí být 
vypláceny pouze za přípustné a skutečně 
vykonané výkony a musí být v přiměřeném 
poměru k těmto výkonům. 
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Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Dárky, pozvání a jiné příspěvky

O co se jedná?
Přijímání a poskytování dárků, pozvání a 
jiných příspěvků od obchodních partnerů 
příp. obchodním partnerům a veřejným 
činitelům jako protislužby za nepřiměřená 
zvýhodnění je zakázáno. Ale: Obvyklé 
známky zdvořilosti, pohostinnosti nebo 
všeobecné uctivosti obchodního partnera 
jsou povoleny. Každopádně jsou drahé 
nebo tajné příspěvky zásadně podezřelé a 
mohou vyvolat zahájení trestního stíhání. 

Naše zásada
Dárky, pozvání nebo jiné příspěvky jsou 
přípustné v rámci všeobecně akceptovaných 
etických standardů, ale nikdy nesmějí být 
poskytovány nebo přijímány způsobem, 
který by mohl být interpretován jako 
nepřiměřené ovlivňování. Mimořádně 
restriktivně je třeba postupovat v souvislosti 
s veřejnými činiteli. Příslušné směrnice je 
nutné dodržovat. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Obeznámím se s příslušnými směrnicemi  

a striktně je dodržuji. 
 ■ Zkontroluji, zda je poskytovatel nebo 

příjemce daru veřejným činitelem. 
 ■ V případech pochybností kontaktuji 

svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti 
nebo tým Compliance.

Příklad
Jste činní v nákupu společnosti TRUMPF. 
Dodavatel Vás pozve na roční výměnu 
zkušeností na víkend do hotelu. Na 
sobotu je v programu plánován rozsáhlý 
volnočasový program, zatímco výměna 
zkušeností se má konat v neděli v poslední 
hodině před odjezdem. 

Proč by to mohlo být problematické? 
Výměna zkušeností mezi nákupčími a 
dodavateli je obvyklá. Při navrhovaném 
průběhu zasedání je však převažující 
rozsáhlý volnočasový program a pobyt v 
hotelu. Odborné hledisko je oproti tomu 
v pozadí. To by mohlo vzbuzovat dojem 
podplácení a úplatkářství. Toto pozvání 
odmítněte. 
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Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Zabránění konfliktům zájmů

O co se jedná?
O potenciální konflikt zájmů se jedná, 
když osobní zájmy pracovníka společnosti 
TRUMPF jsou nebo by mohly být v rozporu 
se zájmy společnosti TRUMPF. Konflikty 
zájmů mohou vyvstat především z 
vedlejších činností pracovníka společnosti 
TRUMPF nebo z osobních vztahů mezi 
pracovníky společnosti TRUMPF a 
obchodními partnery. 

Naše zásada
Obchodní a osobní zájmy striktně 
oddělujeme a naši činnost ve společnosti 
TRUMPF nevyužíváme k osobním výhodám. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Zabráním již potenciálnímu konfliktu 

zájmů a jakýkoli zdánlivý nebo skutečně 
se vyskytující konflikt zájmů předložím 
svému vedoucímu pracovníkovi. 

 ■ Obchodní partnery společnosti TRUMPF 
nepověřuji činnostmi pro soukromé 
účely.

 ■ Obchodní partnery neupřednostňuji kvůli 
osobním zájmům. 

 ■ Pro zahájení vedlejší činnosti nebo 
získání finančního podílu u konkurence, 
zákazníka nebo dodavatele si vyžádám 
souhlas svého vedoucího pracovníka a 
HR. 

 ■ V případech pochybností kontaktuji 
svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti 
nebo tým Compliance.

Příklad
V rámci své činnosti kontrolujete nabídky 
několika dodavatelů. Zjistíte, že nejlepší 
nabídka pochází od firmy dobrého přítele.

Proč by to mohlo být problematické? 
Zde existuje riziko, že soukromé zájmy 
budou mít přednost před zájmy společnosti 
TRUMPF. Obchodní a soukromé zájmy je 
však nutné striktně oddělovat.  Informujte 
proto Vašeho nadřízeného o situaci a 
odstupte z rozhodovacího procesu, aby se 
zabránilo již náznaku konfliktu zájmů.
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Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Férová konkurence

O co se jedná?
Spravedlivá a volná soutěž je chráněna 
příslušnými zákony o hospodářské soutěži 
a antimonopolními zákony. Ty zaručují, že 
žádná nepřiměřená omezení hospodářské 
soutěže nevedou k nekalé soutěži na 
trhu. Zakázáno je především domlouvání 
cen a podmínek, rozdělování trhů, 
zákazníků nebo oblastí a také dojednávání 
obchodních strategií. Nepřípustné je 
nejenom výslovné domlouvání, ale také 
dohodnuté způsoby chování. Porušování 
těchto zákazů bude kartelovými úřady 
důsledně sledováno a může vyvolat vysoké 
peněžité pokuty a tresty. 

Naše zásada
Nejednáme s konkurencí o našem 
konkurenčním chování, ale obchody 
uskutečňujeme výhradně na základě volné 
soutěže. Dodržujeme zákony na ochranu 
hospodářské soutěže. 

Co to znamená pro mě?
S konkurencí nikdy nemluvím o:

 ■ cenách a jiných podmínkách
 ■ rozdělování trhu, zákazníků nebo oblastí
 ■ účasti nebo neúčasti na výběrových 

řízeních.
V případě pochybností kontaktuji svého 
vedoucího pracovníka, lokálního Compliance 
Officera dceřiné společnosti nebo tým 
Compliance.

Proč by to mohlo být problematické? 
Takový rozhovor by byl porušením 
platných zákonů o hospodářské soutěži 
a antimonopolních zákonů a mohl by mít 
drastické důsledky pro Vás a společnost 
TRUMPF. Vašemu partnerovi při rozhovoru 
okamžitě a jednoznačně objasněte, že s 
ním na toto téma nebudete komunikovat. 
Rozhovor přerušte, zdokumentujte jej a 
informujte o tom tým Compliance. 

Příklad
Na veletrhu se bavíte se zaměstnancem 
konkurence. Váš partner se při rozhovoru 
pokouší z Vás vylákat informace o cenách. 



20 TRUMPF Etický kodex

Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Správná dokumentace 

O co se jedná?
Téměř každý soupis informací, který 
vytváříme při své práci, je záznam. Řádné 
záznamy slouží k interním účelům jako je 
rozvoj strategie nebo vytváření prognóz a 
také k plánování, řízení a kontrole. Kromě 
toho řádné záznamy slouží k tomu, aby 
vytvářely a udržovaly důvěru vůči státním 
institucím, veřejnosti a našim obchodním 
partnerům. Za těchto okolností jsou 
nezbytné z obchodního a daňově právního 
hlediska. 

Naše zásada
Vedeme naše knihy a záznamy kompletně, 
správně, s odpovídajícím časem, věcně 
přiřazené a podle platného právního rámce. 
Dodržujeme správné znázornění faktů a 
věcný způsob vyjadřování. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Dokumentuji všechny obchodní případy 

správně, kompletně a s odpovídajícím 
časem. 

 ■ Nezaznamenávám žádné chybné 
informace.

 ■ Nemanipuluji se žádnými záznamy a 
nevynechávám žádné informace, abych 
zkreslil nějakou událost.

 ■ Svou pracovní dobu zaznamenávám 
správně a své osobní údaje udržuji 
aktuální. 

 ■ V případě pochybností kontaktuji 
svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti, 
tým Compliance nebo experta ve 
společnosti TRUMPF kompetentního pro 
tuto oblast.

Příklad
Faktura za objednaný stroj byla zákazníkovi 
již vystavena a zaúčtována k 20. prosinci. 
Aby však bylo možné dodržet subvence 
pro zakoupení, chtěl zákazník, aby původní 
faktura byla stornována a nová faktura 
vystavena na 24. ledna.

Nepřipouštějte takové postupy. 
Záznamy neodpovídající skutečnostem 
mohou mít závažné, v uvedeném příkladě 
dokonce trestněprávní důsledky. 
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Daňová a celní ustanovení 

O co se jedná?
Daně představují důležitý příspěvek pro 
funkční stát. K daňovým ustanovením 
patří mimo jiné nařízení o dani z příjmu 
právnických osob, dani ze mzdy a dani z 
obratu, zatímco k celním ustanovením patří 
mimo jiné cla odváděná při dovozu zboží. 
Dodržování daňových a celně právních 
předpisů vytváří důvěru u obchodních 
partnerů, finančních úřadů a na veřejnosti. 
Dodržování těchto ustanovení podléhá 
pravidelným kontrolám úřady. Při jejich 
porušení hrozí značné sankce. 

Naše zásada
Dodržujeme daňové a celně právní 
předpisy. K tomu je nutné, abychom 
správně a včas odevzdali přiznání k 
odváděným daním a clům a také řádně 
platili stanovené daně a cla. 

Co to znamená pro mě?
 ■ V případě jakýchkoli dotazů kontaktuji 

experta společnosti TRUMPF 
kompetentního pro daňová a celní 
ustanovení. 

 ■ Pokud mám důvod se domnívat, že 
došlo k porušení daňových nebo celních 
předpisů, obrátím se na svého vedoucího 
pracovníka, lokálního Compliance Officera 
dceřiné společnosti, tým Compliance 
nebo experta společnosti TRUMPF 
kompetentního pro tuto oblast. 

Zákazníkovi vysvětlete, že společnost 
TRUMPF nemůže vystavit žádnou fakturu, 
která je hodnotově nižší než smluvně 
stanovená částka. Jinak by se společnost 
TRUMPF dopouštěla napomáhání ke 
krácení daní. 

Příklad
Zákazník, který sám dováží stroj, nás žádá, 
abychom pro import vystavili fakturu na 
hodnotu nižší, než je námi fakturovaná 
hodnota. Údajně může nechat importovat 
stroj za nižší hodnotu.
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Zákon o zahraničním obchodu a kontrola exportu 

O co se jedná?
Pro globálně působící společnost jako 
je TRUMPF je dodržování předpisů o 
zahraničním obchodu velmi důležité. 
Zákonné předpisy o zahraničním obchodu 
je nutné dodržovat při exportu zboží, 
technologie a softwaru. Zda je vyžadováno 
povolení nebo dokonce existuje zákaz, 
závisí zásadně na tom, co se dodává, kam 
se dodává, komu se dodává a k jakému 
účelu použití je zboží určeno. V souladu 
s tím společnost TRUMPF neustále 
přezkoumává stávající embarga, seznamy 
sankcí a také konečné použití zboží dvojího 
užití. 

Naše zásada
Dodržujeme veškeré předpisy platné pro 
mezinárodní obchod. To se týká především 
dodržování existujících omezení pro import 
a export a také obstarání si potřebných 
povolení. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Při nejasnostech kontaktuji experta 

společnosti TRUMPF kompetentního  
pro zákon o zahraničním obchodu a 
kontrolu exportu. 

 ■ Při upozornění na možná porušení 
zákonných předpisů o zahraničním 
obchodu se obrátím na svého vedoucího 
pracovníka, lokálního Compliance 
Officera dceřiné společnosti, tým 
Compliance nebo experta společnosti 
TRUMPF kompetentního pro tuto oblast.

Příklad
Obdržíte poptávku potenciálního zákazníka 
na dodání laseru do země, která podle 
Vašich znalostí podléhá embargu.

Objasněte si s expertem ve společnosti 
TRUMPF kompetentním pro zákon o 
zahraničním obchodu a kontrolu exportu, 
která omezení exportu platí pro zemi 
dodání. Neuzavírejte žádné smlouvy, které 
společnost TRUMPF zavazují k exportu do 
této země, dokud si to nejprve nevyjasníte 
s odpovědnými odborníky společnosti 
TRUMPF.
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Zákaz praní špinavých peněz a financování terorismu

O co se jedná?
V téměř všech zemích tohoto světa existují 
zákony proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu. Praní špinavých 
peněz je každá transakce, která má 
zatajit původ ilegálně získaných peněz, 
aby mohly být zařazeny do legálního 
finančního a hospodářského oběhu. Ilegální 
peníze vznikají například v souvislosti s 
podplácením. K financování terorismu 
dochází, když jsou peníze nebo jiné legální 
majetkové hodnoty poskytnuty teroristům, 
příp. organizacím se zamýšleným účelem 
provádění teroristických aktivit. Jak 
praní špinavých peněz, tak i financování 
terorismu může vést k vysokým trestům. 

Naše zásada
Dodržujeme zákonné předpisy. Naším cílem 
je, udržovat obchodní vztahy pouze se 
seriózními partnery, kteří rovněž dodržují 
nařízení o praní špinavých peněz a boji 
proti terorismu. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Obeznámím se se směrodatnými 

směrnicemi a striktně je dodržuji. 
 ■ Při podezření na praní špinavých peněz 

nebo financování terorismu obchod 
zastavím a kontaktuji svého vedoucího 
pracovníka, lokálního Compliance  
Officera dceřiné společnosti nebo  
tým Compliance.

Proč by to mohlo být problematické? 
Tímto způsobem by mohla být společnost 
TRUMPF nápomocna krácení daní a 
případně také přispívat k zatajení původu 
ilegálně získaných peněz. Takovou žádost je 
proto potřeba vysvětlit. Nepřistupujte bez 
dalšího vysvětlení na návrh, ale zeptejte se 
dodavatele, proč si nepřeje úhradu na účet 
v Maďarsku. Další postup si odsouhlaste s 
týmem Compliance. 

Příklad
Dodavatel se sídlem v Maďarsku žádá o 
úhradu své faktury na účet v Belgii. 



24 TRUMPF Etický kodex

Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Bezpečnost práce 

O co se jedná?
Kromě tělesné nedotknutelnosti všech 
pracovníků jako nejvyšší priority, má 
bezpečnost práce důležitý vliv na 
produktivitu a kvalitu, ale také na vnější 
dojem vyvolaný společností TRUMPF a  
také na důvěru zákazníků ve značku. 
Příčina většiny nehod tkví v chování 
lidí. Proto každý pracovník přispívá k 
bezpečnosti práce a k zabránění nehod  
tím, že neohrožuje ani sebe ani ostatní.

Naše zásada
V případě pochybností má bezpečnost  
vždy přednost.

Co to znamená pro mě?
 ■ Rozpoznám zdroje nebezpečí a pozorně 

a pravidelně hodnotím své pracovní 
prostředí.

 ■ Hlásím nebezpečné situace, 
pravděpodobnost vzniku nehody a 
ostatní nehody všeho druhu.

 ■ V případě pochybností kontaktuji 
svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti, 
tým Compliance nebo experta 
společnosti TRUMPF kompetentního  
pro tuto oblast.

Příklad
Jste servisní technik a instalujete 
u zákazníka obráběcí stroj. Kvůli 
nepředvídaným okolnostem trvá instalace 
déle, než se očekávalo. Zákazník má dojem, 
že je ohrožen jeho časový plán, tlačí na Vás 
kvůli dokončení a požaduje méně pedantské 
dodržování bezpečnostních předpisů. 

Informujte o této situaci Vašeho 
vedoucího pracovníka. Pracujte v klidu 
dále. Nadále dodržujte bezpečnostní 
předpisy a bezpečnost vždy upřednostněte 
před dodržováním termínů.
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Product compliance 

O co se jedná?
Každý z produktů uvedených na trh musí 
splňovat vysoké bezpečnostní standardy. 
Pouze tak může být zaručeno, že produkt 
je bezpečný při používání v souladu s 
určením a že od něj nepochází žádné 
nebezpečí pro zdraví, bezpečnost a životní 
prostředí (product compliance). 

Naše zásada
Na bezpečnost našich produktů klademe 
nejvyšší nároky. Naše produkty a jejich 
bezpečnostní koncepty vyvíjíme podle 
současného stavu techniky. Naše produkty 
pozorujeme na trzích na celém světě. Při 
eventuálně se vyskytujících podezřeních 
zavedeme vhodná opatření. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Pokud zjistím, že od našich produktů by 

mohlo pocházet nebezpečí nebo že nejsou 
dodržovány předpisy, zasáhnu. 

 ■ V případě podezření kontaktuji svého 
vedoucího pracovníka a experta 
společnosti TRUMPF kompetentního  
pro product compliance.

Takový postup by nebyl správný.
Ani dohodou nesmím obcházet platnost 
nutných zákonných nařízení. Všechny 
stroje, které jsou v Brazílii uvedeny do 
provozu, bezpodmínečně podléhají 
brazilské směrnici o strojních zařízeních. 

Příklad
Jste činní v odbytu společnosti TRUMPF a 
chcete prodat stroj americké firmě. Zákazník 
chce tento stroj použít v Brazílii. Zákazníkovi 
se nechce dodržovat brazilskou směrnici o 
strojních zařízeních a poukazuje na soupis 
požadavků na produkt a na své firemní 
interní předpisy. 



26 TRUMPF Etický kodex

Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Ochrana dat 

O co se jedná?
Cílem ochrany dat je, chránit osoby 
před svévolným zacházením s jejich 
osobními údaji. Osobní jsou veškerá data, 
která činí osobu přímo nebo nepřímo 
identifikovatelnou. Zpracování a ostatní 
používání osobních dat podléhá zvláštním 
zákonným nařízením. Osobní data smějí 
být tedy používána výhradně k účelu, ke 
kterému jsou určena. Používání kromě toho 
podléhá souhlasu osoby, které se to týká 
nebo jiného právního základu.

Naše zásada
S osobními daty našich kolegů, obchodních 
partnerů a ostatních osob zacházíme 
odpovědně a důvěryhodně. Osobní data 
používáme výhradně k účelům, pro které 
nám byla dána k dispozici.

Co to znamená pro mě?
 ■ Obeznámím se s platnými směrnicemi a 

předpisy organizace na ochranu dat.
 ■ Osobní data zpracovávám výhradně 

účelně a na bázi souhlasu dotčené osoby 
nebo jiného právního základu.

 ■ V případech pochybností si postup 
odsouhlasím se svým vedoucím 
pracovníkem, s lokálním koordinátorem 
pro ochranu dat v dceřiné společnosti 
nebo s týmem pro ochranu dat.

Příklad
Zjistili jste, že můžete nahlédnout do 
časových údajů všech kolegů Vašeho 
oddělení.

Také u časových údajů se jedná o osobní 
data, protože se v nich nachází jména 
kolegů a ostatní charakteristické údaje, 
které osoby činí identifikovatelnými. Zde je 
třeba zajistit, aby oprávnění nahlížet do dat 
získal pouze Váš vedoucí pracovník příp. 
pracovník pověřený evidencí docházky. 
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Ochrana důvěrných informací

O co se jedná?
Jako technologická firma s vysokými 
náklady na výzkum a vývoj si společnost 
TRUMPF zvláště zakládá na ochraně svých 
vynálezů, svých provozních a obchodních 
tajemství a svého technického know-how. 
Ale také netechnické informace (např. data 
odbytu nebo nákupní ceny) mohou být 
cennými obchodními tajemstvími. 

Naše zásada
S citlivými informacemi zacházíme zvláště 
opatrně. Zajistíme, aby se důvěrné 
informace nedostaly do rukou třetích osob. 
To platí také pro důvěrné informace, které 
získáme od našich obchodních partnerů. 
Pokud je z důvodu zvláštních okolností 
(např. u citlivých vývojových projektů 
zákazníka nebo při koupi podniků) nutná 
zvláštní důvěrnost, tak ji zachováme i vůči 
kolegům. 

Co to znamená pro mě?
 ■ S citlivými informacemi společnostmi 

TRUMPF a obchodních partnerů zacházím 
opatrně a neoprávněně je nepředávám 
dále.

 ■ Respektuji stávající dohody o zachování 
tajemství s našimi obchodními partnery. 

 ■ Citlivé informace sděluji pouze osobám, 
které je bezpodmínečně musejí znát. 

 ■ Na veřejnosti (např. na služebních cestách, 
v sociálních médiích, na jiných veřejných 
místech) zvláště pozorně zacházím s 
citlivými informacemi. 

Musíte zajistit, aby se o těchto důvěrných 
informacích nedozvěděla žádná 
neoprávněná osoba. To by představovalo 
porušení dohody o mlčenlivosti a ohrozilo 
by to vztah k zákazníkovi. 

Příklad
Zákazník Vám zaslal důvěrné informace 
pro společný projekt. Jste právě na cestě k 
tomuto zákazníkovi a zamýšlíte si podklady 
v tramvaji ještě jednou projít.



28 TRUMPF Etický kodex

Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Kybernetická bezpečnost 

O co se jedná?
Cílem kybernetické bezpečnosti 
(informační bezpečnost, bezpečnost IT a 
bezpečnost produktů) je, odvrátit škody 
u společnosti TRUMPF, jejích obchodních 
partnerů, zákazníků a pracovníků. Zatímco 
informační bezpečnost a bezpečnost IT 
zabezpečují naše technické systémy a 
informace, bezpečnost produktů chrání 
naše produkty před kybernetickými útoky  
a výpadky jimi způsobenými. 

Naše zásada
Na bezpečnost klademe nejvyšší nároky a 
podle toho se chováme. 
S informacemi o společnosti TRUMPF, 
jejích zákaznících, obchodních partnerech, 
produktech a kolezích zacházíme 
zodpovědně. Stanovíme potřebu ochrany  
u informací v našich obchodních procesech 
a produktech a učiníme vhodná technická  
a organizačně bezpečnostní opatření.

Co to znamená pro mě?
 ■ Obeznámím se s platnými směrnicemi 

kybernetické bezpečnosti a chovám se 
podle uvedených požadavků. 

 ■ Pokud zaznamenám potenciální riziko 
nebo porušování bezpečnostních 
předpisů, přijmu vhodná protiopatření a 
informuji příslušnou kontaktní osobu. 

 ■ V rámci vývoje produktů, systémů 
nebo aplikací se orientuji na zajištění 
bezpečnosti dle stavu techniky a 
používám standardizované komponenty 
k zabezpečení citlivých informací. 

 ■ V případě pochybností nebo nejistoty si 
postup odsouhlasím se svým vedoucím 
pracovníkem. Kromě toho se v případě 
dotazů obrátím na kontaktní osobu pro 
kybernetickou bezpečnost. 

Příklad
Jste projektový vedoucí a v rámci Vaší úlohy 
změníte obchodní procesy tím, že zavedete 
nástroj na bázi cloudu. 

K tomu účelu musíte s příslušným 
vlastníkem procesu provést analýzu rizik 
informační bezpečnosti. Musíte provést 
odpovídající technická a organizační 
opatření. Organizační opatření konzultujete 
s Vaším koordinátorem pro informační 
bezpečnost, technická opatření s Vaší IT 
kontaktní osobou a právní opatření na 
ochranu dat s Vaším koordinátorem příp. 
managerem pro ochranu dat. 



2902 Naše zásady chování

Naše chování při každodenní pracovní činnosti: 
Jednáme vždy loajálně.

Podnikové vlastnictví

O co se jedná?
Materiální a nemateriální majetkové 
hodnoty jako provozní prostředky, 
produkty, služby nebo know-how mají 
zásadní význam pro dosažení našich 
obchodních cílů. 

Naše zásada
S materiálním a nemateriálním majetkem 
společnosti TRUMPF zacházíme odpovědně. 
Majetek společnosti TRUMPF nepoužíváme 
k nefiremním účelům, ledaže by to bylo 
výslovně povoleno. 

Co to znamená pro mě?
 ■ Bráním zbytečným nákladům.
 ■ S majetkem společnosti TRUMPF zacházím 

opatrně.
 ■ Obchodní rozhodnutí činím na základě 

obchodně doložitelných analýz příležitostí 
a rizik.

 ■ V případě pochybností kontaktuji 
svého vedoucího pracovníka, lokálního 
Compliance Officera dceřiné společnosti, 
tým Compliance nebo experta společnosti 
TRUMPF kompetentního pro tuto oblast.

Firemní majetek jako jsou vozidla nebo 
kancelářské materiály, mobilní telefony 
a laptopy používáme zásadně pouze pro 
firemní účely. Výjimky platí, pokud předpisy 
společnosti výslovně povolují soukromé 
užívání firemních zdrojů. Zkontrolujte proto 
před soukromým použitím  podnikového 
majetku, zda je to povoleno. 

Příklad
Váš přítel se má o víkendu stěhovat. Zeptá 
se Vás, zda byste jako pracovník společnosti 
TRUMPF nemohli obstarat firemní automobil 
z vozového parku. 
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E-mailová adresa Compliance
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tématu 
Compliance nebo chcete ohlásit podezření 
na porušení Compliance, je k dispozici 
následující e-mailová adresa.

compliance@trumpf.com

E-mailovou adresu Compliance lze použít 
k zasílání dotazů a informací týkajících se 
podezření na porušení Compliance  týmu 
Compliance. S identitou ohlašovatele 
upozornění nebo tazatele bude zacházeno 
důvěrně, pokud nehlásí vědomě chybné 
skutečnosti nebo obvinění.

Mělo by být v zájmu všech 
zaměstnanců ohlásit nesprávné 
chování, především porušení platných 
právních předpisů a také porušování 
etického kodexu společnosti TRUMPF. 
Tím pomáháme při objasnění a 
odstranění nesprávného chování a 
jednání a chráníme nás a společnost 
TRUMPF před riziky a škodami, které 
v důsledku toho mohou vzniknout.

Jak mohu ohlásit podezření  
na možné porušení zásad?

E-mailová adresa pro hlášení případů podezření na nedodržování předpisů
compliance@trumpf.com

Anonymní oznamovací systém pro hlášení případů podezření  
na nedodržování předpisů 
https://trumpf.integrityplatform.org

Samozřejmě jsme Vám vždy k dispozici pro osobní kontakt.
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Anonymní systém upozornění
Kromě toho je k dispozici anonymní systém 
upozornění pro témata Compliance. 

https://trumpf.integrityplatform.org

Přes tuto internetovou adresu se dostanete 
na komunikační plattformu, která 
umožňuje předávat týmu Compliance 
upozornění nebo otázky 24 hodin denně 
365 dní v roce, a to v jakémkoli jazyce. 
Další anonymní komunikace mezi týmem 
Compliance a ohlašovatelem upozornění, 
příp. tazatelem je možná přes tento 
anonymní systém. 

Anonymní systém ohlašování není 
provozován na serverech TRUMPF, nýbrž na 
bezpečném serveru externího poskytovatele 
služeb. Systém funguje anonymně, 
uvedené upozornění příp. položená otázka 
se dostane zakódovaně a nedohledatelně k 
týmu Compliance. Ohlašovatel upozornění 
nebo tazatel může uvést svou identitu, ale 
nemusí. 

Další možnosti komunikace
Samozřejmě je k dispozici jako kontaktní 
osoba pro témata Compliance (upozornění 
a otázky) také  

 ■ příslušný vedoucí pracovník, 
 ■ lokální Compliance Officer příslušné 

dceřiné společnosti (zpravidla CFO) 
 ■ tým Compliance (součást skupiny Group 

Legal Departments) nebo
 ■ Chief Compliance Officer

– vždy osobně, telefonicky nebo po 
e-mailu (viz také stránka Compliance na síti 
bluenet).

03 Dodržování zásad chování
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Společnost TRUMPF prošetří veškerá 
upozornění a učiní odpovídající opatření, 
pokud je to nutné. Porušování platného 
práva a také tohoto etického kodexu 
TRUMPF nebude tolerováno a bude mít za 
následek disciplinární opatření. Samozřejmě 
platí presumpce neviny ve prospěch 
obviněných, dokud nebude prokázán opak. 
Společnost TRUMPF netoleruje žádné 
znevýhodňování ohlašovatelů podezření. 

Co se bude dít po ohlášení podezření?

Také třetí osoby mohou ohlásit porušování 
etického kodexu společnosti TRUMPF. 
Postup při upozornění třetími osobami 
je identický s postupem při upozornění 
pracovníky, pokud je to právně možné.
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Když si nejste jisti, zda je Vaše chování v souladu s naším etickým kodexem, 
můžete své chování překontrolovat na základě následujících otázek:

Dodržováním těchto tipů bude Vaše chování v souladu s našimi zásadami chování. 

Vždyť společnost TRUMPF funguje na základě Compliance a všichni jsou  
toho součástí!

Orientační pomoc 

Co by se stalo, kdyby se 
o Vašem chování zítra 
psalo v novinách? 

Byli byste připraveni 
nést následky svého 
chování? Pokud byste 
při čtení zprávy o svém 
chování měli špatný 
pocit, měli byste upustit 
od zamýšleného chování 
nebo se poradit. Téměř 
vždy lze potom zabránit 
porušení práva.

Jaký máte pocit?

Dejte na své pocity! 
Kdo jedná podle „svých 
pocitů“, často dělá vše 
správně. Vlastní pocity 
proto mohou být dobrým 
měřítkem. 

Pokud dojde na otázky, 
platí „dvakrát měř a 
jednou řež“.

V případech pochybností 
se obraťte na svého 
vedoucího pracovníka, 
lokálního Compliance   
Officera ve Vaší dceřiné 
společnosti nebo na tým 
Compliance.

03 Dodržování zásad chování
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