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Zpráva našeho generálního ředitele
S hrdostí vám představuji Kodex
obchodního chování společnosti Harsco.
Náš kodex podporuje vše, co děláme jako
obchodníci, zaměstnanci a odpovědní
členové naší komunity. Je to náš morální
kompas, který nás navádí etickým směrem,
což nám pomáhá činit ta pravá rozhodnutí
a ty správné volby.

„Náš kodex podporuje
vše, co děláme
jako obchodníci,
zaměstnavatelé a
odpovědní členové
naší komunity.”

Kodex chování společnosti Harsco

Náš Kodex nám ukazuje, jak převést
hodnoty společnosti Harsco do
každodenního chování. Je naším
průvodcem poctivým obchodováním.
Použijte jej vždy, když čelíte obtížným
rozhodnutím při své každodenní práci, ať už
pracujete v některém z našich závodů, na
staveništi nebo na jakémkoli jiném místě.
Podívejte se do Kodexu, když se chcete
ujistit, že jednáte správně a v souladu s
našimi zásadami.

Pokud vám cokoli v našem Kodexu není
jasné nebo si nejste jisti, co dělat, poraďte
se se svým manažerem, globálním centrem
„Compliance & Ethics“ nebo s některým
z našich dalších zdrojů. Pokud vidíte nebo
máte podezření na porušení Kodexu,
našich zásad, postupů nebo pravidel,
nahlaste to na Etické lince společnosti
Harsco.
Vědět a dělat to, co je správné, je klíčem k
zachování našeho dědictví – dědictví, které
zahrnuje více než 160 let od doby našeho
založení. Náš Kodex nás spojuje s našimi
hodnotami a také mezi sebou navzájem.
Díky jednotě může každý z nás i nadále
významně přispívat k našemu úspěchu.

Nick Grasberger
Předseda a generální ředitel společnosti
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Naše hodnoty jsou důležité

Systém obchodování a hodnoty společnosti Harsco jsou navzájem propojeny. Jsou souborem základních principů a postupů, které
pomáhají definovat charakter a zaměření celosvětového podnikání společnosti Harsco. Jádrem je náš Kodex obchodního chování.
Systém obchodování
společnosti Harsco (vnější
prstenec)
Akvizice a prodeje: Realizace strategie
založené na portfoliu pro podporu globálních
růstových cílů společnosti Harsco
Strategické plánování: Důsledné a
konzistentní procesy pro nepřetržitou
identifikaci příležitosti pro obchodní růst a
konkurenční výhodu
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost:
Řízené programy a postupy, které jdou ruku v
ruce s naším organizačním závazkem nulového
poškození (Zero Harm), co se týká lidí i planety

Hodnoty (vnitřní prstenec)
Zásadovost: Nekompromisní závazek etickým zásadám
Uspokojení zákazníka: Získávat loajalitu a spokojenost
zákazníků předvídáním jejich potřeb a trvalé poskytování
přidané hodnoty
Zapojení: Usilovat o vytvoření prostředí, kde jsou všichni lidé
aktivně zapojeni
Péče o zaměstnance: Závazek bezpečného a přitažlivého
pracovního prostředí, tržní konkurenční výhody a investice do
osobního rozvoje
Respekt: Respekt pro všechny jednotlivce a jejich přínos
Touha zvítězit: Vítězství díky vytváření výjimečných hodnot
pro naše zaměstnance, zákazníky a akcionáře

Neustálé zlepšování: Vytrvalé úsilí o
zlepšení ve všech aspektech našeho podnikání
Rozvoj schopností: Strukturovaný přístup v
celém životním cyklu zaměstnance s důrazem
na individuální růst a úspěch při dosahování
souladu s obchodní strategií
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Závazek vůči Kodexu

1.1 Cíl tohoto Kodexu
1.2 Ozvěte se
1.3 Etická linka
1.4 Porušení našeho kodexu
1.5 Strategie boje proti odvetným opatřením
1.6 Odpovědnost managementu

Kodex chování společnosti Harsco

Proč je to důležité
Náš Kodex vám pomůže převést hodnoty
společnosti Harsco do každodenní činnosti.
Pokud uplatňujete Kodex při práci, kterou
děláte, přinášíte to nejlepší sobě, svým
spolupracovníkům a dalším, se kterými
obchodujete – vytváříte tak vítězný tým.
5
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Cíl tohoto Kodexu
Čestnost, poctivost a etické chování jsou základními
charakteristikami etické kultury. Etická kultura
inspiruje k touze dělat svou práci dobře. Jestliže
jste v souladu s naším Kodexem, významně
přispíváte do naší kultury. Když se chováte vy a vaši
spolupracovníci při práci eticky – a chápete rozdíl
mezi tím, co je přijatelné a co není – stáváme i
my silnějším týmem plným inspirace, který je lépe
připraven dosáhnout našich cílů.
Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti
Harsco na celém světě. Očekáváme, že naši smluvní
partneři, konzultanti, zástupci, dodavatelé a všichni
obchodní partneři – třetí strany budou v souladu s
příslušnými ustanoveními tohoto Kodexu v rámci
naší spolupráce. Pokud jste zodpovědný za vztahy
společnosti Harsco s některou ze třetích stran,
ujistěte se, že každá smlouva nebo osobní servisní
smlouva zahrnuje veškeré požadavky. Pro více
informací se obraťte se na právní oddělení.
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Je mým úkolem
Naplňovat naše hodnoty:
Zásadovost, spokojenost
zákazníka, zapojení se, péče o
zaměstnance, respekt a touha
po vítězství.
Jednat v souladu s Kodexem,
našimi zásadami, našimi
postupy a pravidly.
Vyhnout se byť jen náznaku
pochybení.
Být čestný, spravedlivý a
důvěryhodný
Klást otázky.
Požádat o pomoc, když si
nejsem jistý, co je správné.

Kodex chování společnosti Harsco
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Náš Kodex je globálním kodexem. Jelikož
podnikáme v mnoha zemích, jste rovněž
odpovědný/á za dodržování zákonů, které se platí v
zemi, kde pracujete – včetně amerických předpisů,
které platí mimo území Spojených států. Pokud je
místní právo nebo zvyklostí v rozporu s Kodexem,
řiďte se přísnějšími požadavky nebo se obraťte na
globální centrum Global Compliance & Ethics nebo
na právní oddělení .
Jak používat náš Kodex. Náš Kodex poskytuje
základní právní pravidla a etické principy, kterými
je potřeba se řídit, abyste dospěl/a ke správnému
rozhodnutí. Nicméně, nemůže řešit všechny

Kodex chování společnosti Harsco

etické situace, se kterými se můžete při práci
setkat. Pokud narazíte na něco, co není do našeho
Kodexu zahrnuto, a není zřejmé správné řešení,
požádejte o pomoc svého manažera nebo se
obraťte na některou ze skupin uvedených v oddílu
Zdroje. V každé situaci vždy používejte zdravý
rozum a úsudek. Můžete také využít přístup k
podrobným zásadám, které jsou k dispozici on-line
prostřednictvím portálu pro poskytování informací
společnosti Harsco. Pokud nemáte přístup k
firemním počítači, váš manažer nebo místní
zástupce personálního oddělení vám může tyto
zásady poskytnout.

ZPĚT

DALŠÍ

Co když...?

O.
O.

se některé z požadavků ve vašem místě
liší od toho, co je požadováno v našem
Kodexu?
Měl/a byste se řídit přísnějšími
požadavky. Pokud si nejste jistý/á nebo
máte otázky, promluvte si se svým
nadřízeným nebo se obraťte na globální
„Compliance & Ethics“.

7
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Hlášení
Všichni máme povinnost se ozvat, když máme
podezření na neetické chování. To přispívá k pozitivním
vztahům na pracovišti a zlepšuje pověst naší
společnost jako takové. Jakékoli připomínky kdykoli
prodiskutujte. Netolerujte pochybení. Pokud vidíte
nebo máte podezření na porušení Kodexu, našich
zásad, našich postupů nebo pravidel, ozvěte se.
Pokud máte nějaké pochybnosti nebo podezření
na porušení Kodexu, promluvte si se svým přímým

nadřízeným. On nebo ona je v nejlepší pozici
pochopit vaše obavy a přijmout příslušná opatření.
Pokud se nechcete obrátit na svého nadřízeného
nebo jste mluvil/a se svým nadřízeným a nejste
spokojen/a s odpovědí, existují i jiné možnosti,
jak vám pomoci. Můžete se obrátit na jiného
člena vedení, Global Compliance & Ethics nebo
na Etickou linku. Kontaktní informace o těchto a
dalších zdrojích jsou k dispozici na stránce tohoto
Kodexu Zdroje.

Nevymlouvejte se. Ozvěte se!
Výmluvy, jako jsou tyto, nás mohou ohrozit.

„Pro jednou to nemůže nikomu ublížit.“
„To není můj problém.“
„Nic se tím nezmění.“
„Počkám, až se to stane znovu.“
„To jsou malé věci, to nestojí za to.“

8

„To není moje
starost.“

„Společnost si to může
dovolit.“

Kodex chování společnosti Harsco
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Udělejte to, co je správné

ANO
Tak je to
pravděpodobně
v pořádku.

Než začnete jednat, zeptejte se sami sebe:

Je to legální?

Shoduje se to
s našimi
hodnotami?

Odpovídá to
standardům
stanoveným v
našem Kodexu?

Je to v souladu
s našimi
zásadami a
postupy?

Bylo by mi
příjemné, kdyby
to moje rodina a
přátelé věděli?

NE
Nedělejte
to.

Kodex chování společnosti Harsco

9

OBSAH | ZDROJE | GLOSÁŘ | INDEX

1.3

ZPĚT

DALŠÍ

Etická linka

Hlášení telefonicky:
V USA: 866-203-4957
Nebo události oznamte online:
Klikněte zde

V kteroukoli denní či noční dobu je možné použít
Etickou linkuspolečnosti Harsco pro nahlášení
problémů. Je to zdroj, který lze použít, kdykoliv
máte podezření, že došlo k porušení Kodexu,
našich zásad, našich postupů nebo zákona.
Kdo provozuje Etickou linku? Etická linka je
provozována třetí stranou. Bez ohledu na to, kde
pracujete, kdekoli na světě, se můžete obrátit na
Etickou linku, 24/7, telefonicky nebo on-line, a
sdělit své obavy. Tato linka je důvěrná. Můžete
zůstat v anonymitě tam, kde je to povolené
zákonem.
Co se stane dál? Vaše informace je diskrétně
předána společnosti Harsco k prošetření a

dalšímu řešení. Po podání oznámení můžete
zjistit informace o stavu prošetřování a
poskytnout vysvětlení nebo další informace v
případě potřeby – což je důležité, pokud jste
věc nahlásil/a anonymně. Jako zaměstnanec
máte povinnost spolupracovat při jakémkoli
prošetřování.
V některých zemích může Etická linka přijímat
pouze zprávy, které se týkají konkrétních typů
chování (například záležitostí v rámci financí,
účetnictví, auditů nebo úplatkářství). Pokud
voláte ohledně záležitosti, která by měla být
řešeny na lokální úrovni v souladu s místními
zákonnými požadavky, odborníci Etické linky vás
nasměrují zpět na místní vedení.

Co když...?

O.
10

Pokud mám podezření ohledně pochybení, je lepší
spojit se se svým nadřízeným, dalším členem
vedení, globálním centrem „Compliance & Ethics“
nebo Etickou linkou?

O.

Jeden z nich nemusí být nutně lepší než ti
druzí. Použijte zdroj, který vám nejvíc vyhovuje.
Nejdůležitější je podělit se o své obavy.
Kodex chování společnosti Harsco
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Porušení Kodexu
Pokud je při důkladném prošetření zjištěno, že je
někdo v rozporu s Kodexem, našimi zásadami,
našimi postupy nebo zákona, může se stát
předmětem nápravných opatření. V závislosti na
daných okolnostech může vést porušení Kodexu
k ukončení zaměstnání nebo zahájení vyšetřování
trestného činu.

Co když...?

O.
O.

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

se domnívám, že spolupracovnice okrádá
společnost, ale je to moje kamarádka a já ji
nechci dostat do problémů.
Neetické chování má negativní vliv na každého
a může mít vliv na morálku, pověst a blaho celé
společnosti. Pokud víte nebo máte podezření,
že vaše spolupracovnice krade, měli byste něco
říct. Ozvat se, když je to potřeba, je nezbytnou
součástí toho, co zahrnuje osobní poctivost.

Je mým úkolem
Nečekejte; pokud máte
podezření, že je něco
špatně, ozvěte se hned.
Buďte upřímní a výstižní při
sdělování problému.
Založte informaci na tom,
co si myslíte, že je pravda v
dané době.
Pokud si nejste jistý/á, jaká
opatření přijmout, požádejte
o pomoc některý z našich
zdrojů.

11
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Strategie boje proti odvetným opatřením
Dodržování našich etických norem je záležitostí
všech. Pokud se ozvete, děláte správnou věc. My,
jako společnost, nebudeme tolerovat odvetná
opatření proti komukoli, kdo sdílí obavy v dobré
víře. Dobrá víra znamená, že předáváte zprávu
o tom, o čem jste upřímně přesvědčený/á, že je

pravda, ne poškozující nebo falešné zprávy. Nikdy
se nebojte odvetných opatření ani se nenechte
odradit od kladení otázek nebo sdílení obav. Pokud
se vás dotknou nebo pozorujete odvetná opatření,
nahlaste to.

Co když...?

O.
O.

12

Chci se obrátit na Etickou linku, abych nahlásil
případ, ale bojím se, že se o tom všichni v mém
oddělení dozví.
Všechny otázky a obavy jsou brány vážně a jsou
považovány za důvěrné. V průběhu prošetřování

sdílíme pouze nejnutnější informace v souladu
se zákonem pro vyřešení problému. Pokud
máte pocit, že došlo k odvetným opatřením za
nahlášení možného porušení pravidel nebo za
spolupráci při vyšetřování, okamžitě odvetná
opatření nahlaste.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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Odpovědnost managementu

Manažeři a vedoucí pracovníci společnosti Harsco
a další, kteří řídí nebo vedou naši práci, mají jít
příkladem. A to tím, že ctí náš Kodex
a vytvářejí nejvyšší standardy morální
zásadovosti svými slovy i činy. Jste-li
Co když...?
manažer, nadřízený nebo jiný vedoucí,
očekává se, že naše hodnoty budou
Za mnou, jako svým nadřízeným, přišel
součástí vašeho každodenního života.
zaměstnanec, aby si se mnou promluvil
Ujistěte se, že váš tým chápe a používá
o porušení Kodexu zahrnujícím dalšího
Kodex a že je mají aktuální informace,
nadřízeného.
co se týká zásad, postupů a interních
předpisů, které se vztahují k jejich
Pozorně naslouchejte a povzbuďte
zaměstnance, aby vám sdělil veškeré
funkci.
informace. Snažte se objasnit problém a
v případě potřeby pomozte zaměstnanci
nahlásit případ globálnímu centru
„Compliance & Ethics“, personálnímu
oddělení nebo na Etickou linku.

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

Vytvářejte kulturu dodržování pravidel,
která pomáhá zaměstnancům nebát
se projevit obavy beze strachu z
odvetných opatření. Osobní zájem o
etické, zákonné jednání a zvážení snah
o zajištění souladu, při hodnocení a
odměňování zaměstnanců. Zajistit,
že zaměstnanci budou rozumět tomu,
že obchodní výsledky nejsou nikdy
důležitější než etické jednání a soulad
se zásadami Harsco.

Je mým úkolem
Pokud jste ve vedoucí pozici,
očekává se, že budete ...
Inspirovat členy vašeho
týmu vynikajícími výsledky
Udržovat své dveře otevřené
návrhům a nápadům.
Aktivně podpoříte, aby si
zaměstnanci Kodex přečetli a
mohli se na vás obrátit s jakýmikoli
otázkami nebo obavami.
Budete dodržovat interní
kontroly, které se vztahují na
vaši oblast.
Okamžitě nahlásíte porušení
Kodexu, zásad nebo postupů
odpovídajícímu vedení, lince
pro zajištění globálního souladu,
etiky nebo integrity.
13

ZPĚT
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2.

Závazek vůči spolupracovníkům

2.1 Zapojení
2.2 Žádná diskriminace
2.3 Žádné obtěžování
2.4 Zdraví a bezpečnost

14

DALŠÍ

Proč je to důležité
Jako globální společnost pracujeme bok
po boku s lidmi mnoha národů a kultur.
Respektujeme rozdílné názory druhých. Jsme
si vědomi toho, že se i přes naše rozdíly řídíme
společným souborem hodnot společnosti
Harsco a jsme spojeni našimi morálními
zásadami.
Kodex chování společnosti Harsco
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2.1

DALŠÍ

Začlenění
Jsme hrdí na různorodost naší pracovní síly. Ceníme
si našich rozdílů a vítáme unikátní přispění, pohled a
myšlenky každého zaměstnance. Kdekoli pracujeme,
jednáme vždy v duchu

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

spolupráce, respektu a zapojení, a víme, že více
pohledů může vytvářet ta nejlepší řešení.

15
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2.2

ZPĚT

DALŠÍ

Žádná diskriminace
Jsme zaměstnavatelem, který podporuje rovnost mezi
lidmi. Naše zásady zakazují nezákonnou diskriminaci.
Všechny záležitosti související se zaměstnanci (např.
najímání, povýšení) jsou založeny na výkonu a pracovní
kvalifikaci jednotlivce.

Společnost Harsco působí v řadě zemí, každá z
nich má vlastní zákony, požadavky a omezení.
Nejlepší způsob, jak dodržet zákon - bez ohledu na
místo, kde se nacházíte, je být za každých okolností
profesionální a respektující.

Co když...?

O.
O.
16

se mi zdá, že mě můj nadřízený ignoruje, když jsem ho
požádal o více zodpovědnosti, a já mám pocit, že to
může být kvůli mé rase.
Pokud máte pocit, že jste diskriminováni, je potřeba
abychom tuto záležitost prošetřili. Oznamte to k
jednomu z našich zdrojů – jako jsou personální
oddělení, globální centrum „Compliance & Ethics“
nebo na naši Etickou linku. Manažeři, kteří obdrží
zprávu, to budou odpovídajícím způsobem řešit.
Kodex chování společnosti Harsco
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2.3

ZPĚT

DALŠÍ

Žádné obtěžování
Jsme také přesvědčeni, že by lidé měli mít
možnost pracovat v prostředí bez obtěžování,
šikany nebo hrubého chování. Naše zásady
zakazují jakékoliv nežádoucí chování, ať už
fyzické, verbální nebo vizuální, které vytváří
nátlak či nepřátelské nebo zastrašující
prostředí.

Netolerujeme obtěžování, ať už sexuální nebo
nesexuální povahy, a nezáleží na tom, zda se ho
dopustil zaměstnanec společnosti Harsco nebo
někdo jiný, s kým obchodujeme. Pokud vidíte
nebo jste se setkali s obtěžováním, ihned to
ohlaste personálnímu oddělení, globálnímu centru
„Compliance & Ethics“ nebo na naší Etické lince.

Měli byste vědět
Obtěžování může mít mnoho podob, včetně
mimo jiné:
Š íření pomluv nebo urážek
• Vyprávění vtipů, které jsou urážlivé nebo
obscénní
•

Kodex chování společnosti Harsco

Z nevažování či zesměšňování někoho pro jeho
víru, názory, původ nebo vzhled
• Nevítané doteky nebo žádosti o sexuální
služby
• Vyhrožování násilím, ublížením nebo pomstou
•

17

ZPĚT
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DALŠÍ

Co když...?

O.
O.

18

mě jeden z mých nadřízených opakovaně zve na
rande. Řekla jsem ne a že nemám zájem. Teď,
když mě potká, mrká na mě, což je mi velmi
nepříjemné.
Máte nárok na pracoviště, kde se cítíte ceněná
a respektovaná, bez obtěžování. Ohlaste toto
chování personálnímu oddělení, globálnímu
centru „Compliance & Ethics“ nebo na naší
Etické lince.

O.
O.

Na nedávném setkání začal dodavatel číst
vtipy ze svého mobilního telefonu, které
ponižují určitou náboženskou skupinu. Tyto
vtipy mi připadaly urážlivé, ale všichni ostatní
na setkání se smáli.
Netolerujeme tento druh neuctivého chování
ze strany zaměstnanců společnosti Harsco
ani jakéhokoli obchodní partnera společnosti
Harsco, včetně našich dodavatelů. Ohlaste
tento případ globálnímu centru „Compliance &
Ethics“ nebo na naši Etickou linku.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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2.4

DALŠÍ

Zdraví a bezpečnost
Naše vize eliminovat úrazy a nemoci na pracovišti je
zakotvena v naší hodnotě Péče o zaměstnance a řídí
udržitelnou kulturu bezpečnosti určenou k ochraně
našich zaměstnanců, zákazníků, pracovního prostředí
a komunit. Závazek společnosti Harsco k bezpečnosti
a ochraně zdraví na pracovišti vychází z naší víry,
že je možné předcházet všem úrazům a nemocem
na pracovišti. Všichni zaměstnanci a dodavatelé
společnosti Harsco odpovídají za svou vlastní
bezpečnost a bezpečnost svých kolegů a ostatních na
pracovišti.
Všichni máme povinnost jít příkladem, identifikovat a
přijmout vhodná opatření k řešení nebezpečných činů
nebo podmínek a aktivně podporovat chování, které
vytváří pozitivní, bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

Je mým úkolem
Učinit bezpečnost hlavní prioritou
– nikdy neohrozit bezpečnost s
cílem splnit obchodní cíle.
Okamžitě oznámit jakékoli
potenciální nebezpečí, nehodu
nebo zranění.
Spolupracovat u všech analýzy
rizika, auditů a vyšetřování nehod
a zranění vedených
společností Harsco.
Nepokoušet se provádět jakýkoli
úkol, pro který nejsem řádně
vyškolen/a.
Vždy dělat věci nejbezpečnějším
způsobem, a to i v případě, že
existuje jednodušší a rychlejší
způsob.
Dbát na bezpečnost a dobro
svých spolupracovníků a nabádat
je, aby okamžitě řešili zbytečné
rizika.
19
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Smysl pro povinnost je základním požadavkem
na každého, kdo pracuje pro společnost
Harsco. Všechna pracoviště společnosti Harsco
mají velmi přísné zásady ohledně požívání
alkoholu, nelegálních drog či nesprávného
nebo nebezpečného používání jakýchkoli
přípravků či léčiv, které by mohly zhoršit
vaši schopnost dělat svou práci. To slouží k
ochraně vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich
spolupracovníků.

ZPĚT

DALŠÍ

Vyhrazujeme si právo provádět u zaměstnanců
zkoušky na užívání drog a alkoholu, pokud je to
v souladu s platnými právními předpisy.

Co když...?

O.
O.

20

Jeden z mých spolupracovníků je někdy cítit
alkoholem a při práci se chová divně. Je možné,
že v práci pije, a mně to dělá starosti.
Zaměstnanci, kteří pijí v práci nebo před
příchodem do práce, ohrožují ostatní. Pokud
máte podezření, že někdo není schopen plnit
své povinnosti, okamžitě to oznamte svému
nadřízenému, EH&S, personálnímu oddělení,
globálnímu centru „Compliance & Ethics“ nebo
naší Etické lince.

O.
O.

Všiml jsem si, že někdo provádí úkol
nebezpečným způsobem, ale daná osoba
pracuje v jiném oddělení.
Všichni jsme zodpovědní za bezpečné
pracovní prostředí, bez ohledu na práci,
kterou děláme. Okamžitě sdělte své obavy
svému nadřízenému nebo zvolte jinou
možnost ohlášení. Přijetí opatření by mohlo
pomoci zabránit nehodě nebo zranění. Pokud
si myslíte, že existuje možnost ohrožení
bezpečnosti vašeho kolegy nebo vaší
kolegyně, vždy využijte příležitost upozornit ho
nebo ji přímo.

O.
O.

Spolupracovník se zranil v práci a nechce to
nahlásit.
Řekněte svému spolupracovníkovi, že
všechna zranění, bez ohledu na to, jak malá,
musí být nahlášena. Okamžité nahlášení
události nám pomáhá zajistit, že bude
vašemu spolupracovníkovi poskytnuta
potřebná lékařská péče, a pomáhá naší
společnosti identifikovat možná budoucí
rizika. Nenahlášené lehké zranění jedné
osoby může zapříčinit závažné zranění
někoho jiného prostě jen proto, že nebylo
nahlášeno, nebylo prošetřeno a nebyla
odstraněna základní příčina.
Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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ZPĚT

DALŠÍ

Závazek vůči společnosti
3.1 Důvěrné informace
3.2 Duševní vlastnictví
3.3 Majetek společnosti
3.4 Obchodní záznamy
3.5 Externí komunikace
3.6 Sociální média
3.7 Střet zájmů
3.8 Dárky a vyžití

Kodex chování společnosti Harsco

Proč je to důležité
Pracujeme společně, abychom chránili společnost.
To znamená, že chráníme to, co můžeme vidět a
dotknout se toho, jako jsou naše budovy, zařízení
a jiný fyzický majetek. Chráníme také plány,
strategie a postupy. Zabezpečujeme majetek
před krádeží, poškozením, plýtváním, nesprávným
používáním a zneužíváním.
21

ZPĚT
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3.1

Důvěrné informace
Důvěrné informace zahrnují informace
o naší společnosti či našich zákaznících,
konkurentech, dodavatelích nebo i o bývalých
zaměstnavatelích. Necháváme si je pro
sebe, protože zahrnují informace o našich
obchodních praktikách, prodejních aktivitách,
výrobě a výrobních procesech a o finanční
situaci.
Důvěrné informace zahrnují i soukromá,
osobní nebo obchodní data, která s námi
zaměstnanci, zákazníci, potencionální
zákazníci, dodavatelé a obchodních
partneři sdílejí. Věří, že s jejich osobními a
obchodními důvěrnými údaji budeme nakládat
zodpovědně. Této důvěry si vážíme a takové
informace používáme a zveřejňujeme pouze
je-li to třeba při výkonu naší práce.

22

DALŠÍ

Buďte obzvláště opatrní ohledně osobních
údajů, pomocí kterých lze dohledat totožnosti
osoby. Jako společnost máme povinnost
shromažďovat, ukládat, zpracovávat a
předávat osobní údaje v souladu s platnými
zákony a předpisy na ochranu osobních údajů.

Chráníme osobní údaje, který jsou nám svěřeny.
Neposkytujeme osobní údaje, pokud to není
povoleno platným zákonem.
Pokud zacházíte s osobními údaji v rámci své
práce, sdílejte je pouze s oprávněnými osobami,
které je potřebují pro legitimní obchodní účely.
Omezte množství informací, které sdílíte, na ty,
které jsou zapotřebí pro splnění úkolu.
Nic v tomto Kodexu nelimituje vaši způsobilost
komunikovat s jakoukoli vládní agenturou ohledně
údajného pochybení.

Měli byste vědět
Osobní údaje se mohou týkat
spolupracovníka nebo kohokoli jiného,
se kým jednáme v rámci naší práce, a
obsahují například následující informace:
Lékařské záznamy
• Údaje o kompenzacích a benefitech
• Bankovní údaje
• Daňové záznamy
•

Kodex chování společnosti Harsco
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Je mým úkolem
Shromažďujte a uchovávejte
důvěrné informace bezpečným
způsobem.
Poskytujte důvěrné informace
pouze těm, kteří jsou oprávněni
je obdržet.
Nikdy nehovořte o důvěrných
informacích na veřejných
místech, kde může být vaše
konverzace slyšena nebo
informace v papírové podobě
viděny.
Nikdy nesdílejte důvěrné
informace na sociálních
médiích ani je neposílejte na
nezabezpečených sítích.
Chraňte důvěrné informace
před krádeží a nesprávným
zacházením tím, že zajistíte
vhodná ochranná opatření,
včetně uzamčeného nebo
chráněného úložiště.

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

DALŠÍ

Co když...?

O.
A.

Pracoval jsem pro jednoho z našich největších
konkurentů a myslím, že by společnost Harsco
mohla těžit z některých odborných technických
znalostí mého bývalého zaměstnavatele.

Stejně jako je třeba chránit důvěrné
informace společnosti Harsco, jste povinen
chránit také důvěrné informace předchozího
zaměstnavatele. Měl byste si tyto znalosti
nechat pro sebe.

O.
O.

Vedoucí jiného oddělení mě požádala o
osobní e-mailové adresy a údaje o začátku
pracovního poměru několika spolupracovníků.
Řekla, že je to z osobních důvodů.
Respektujeme soukromí zaměstnanců a
poskytujeme informace o zaměstnancích
pouze tehdy, jsou-li potřeba pro legitimní
obchodní účely. Tento příklad nesplňuje naše
standardy. Řekněte vedoucí, že nemůžete tyto
informace poskytnout.

23
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3.2

DALŠÍ

Duševní vlastnictví
Duševní vlastnictví (DV) je svým způsobem
cennější než fyzický majetek. Naše duševní
vlastnictví zahrnuje patenty, ochranné známky,
autorská práva, návrhy, vynálezy a obchodní
tajemství. Představuje specializované znalosti
a týmovou práci mnoha lidí a mnoho let práce.
Naše DV je jedním z důležitých prvků, díky kterým
na trhu získáváme výhodu před konkurencí.
Upozorňujeme, že veškerá práce nebo vynálezy,
které vytvoříte během svého zaměstnání v Harsco
patří Harsco.

24

ZPĚT

Je mým úkolem
Chránit naše duševní vlastnictví
(IP).
Respektovat duševní vlastnictví
jiných společností. Nesdílet
je s nikým bez předchozího
písemného souhlasu.
Sdílet duševní vlastnictví pouze
s těmi, kteří je potřebují z
obchodních důvodů.
Pokud opustíte společnost
Harsco, nesdílejte s nikým naše
duševní vlastnictví.

Kodex chování společnosti Harsco
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Měli byste vědět
Duševní vlastnictví obsahuje:
• Cenové plány, prognózy a hodnoty
prodeje
• Detailní informace o výrobcích
• Marketingové, prodejní a
distribuční strategie
• Seznamy dodavatelů a odběratelů
• Výrobní metody a techniky

společnosti Harsco
Harsco
Kodex chování společnosti

ZPĚT

DALŠÍ

Co když...?

O.

Dodavatel mi řekl o novém výrobním
procesu, který vyvinul jeden z našich
konkurentů. Řekl, že plány jsou stále tajné,
ale že objev může velkou měrou ovlivnit náš
průmysl.

A.

Respektujeme obchodní tajemství
jakékolivtřetí strany, což zahrnuje i naše
konkurenty. Řekněte dodavateli, že nemáte
zájem a že sdílení důvěrných informací, jako
je tato, je nepřijatelné. Nahlaste případ
našemu právnímu oddělení.

25
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3.3

DALŠÍ

Majetek společnosti
Cokoliv, co používáme k výkonu naší práce, je
majetkem společnosti. Fyzický majetek zahrnuje
místa, na kterých pracujeme, nemovitosti,
vybavení a zásoby, které používáme a vozidla
společnosti. Zodpovědnost za ochranu našeho
majetku sdílíme. Náš majetek používejte pouze
k účelům, ke kterým je určen, a nahlaste jakékoli
podezření na krádež, poškození, nevhodné použití
nebo zneužití.
Fyzický majetek zahrnuje rovněž naše elektronická
zařízení, jako jsou počítače, notebooky, mobilní
telefony a mobilní zařízení. Je důležité dodržovat
bezpečné používání a bezpečnost těchto zařízení,
jakož i systémů, sítí a softwaru, který používáme
k ukládání, získávání a přenosu informací a
sdělení. Chraňte naše technologie před krádeží
a neoprávněným použitím. Pokud budete mít
elektronické přístroje s sebou na staveništi
nebo jiném vzdáleném místě, mějte je za všech
okolností u sebe.

26

ZPĚT

Je mým úkolem
Převzít odpovědnost za ochranu
našeho elektronického majetku...
Nikdy nikomu nepůjčovat,
neumožnit použití nebo přístup
k elektronickým zařízením
společnosti bez povolení.
Nikdy neinstalovat nebo
nestahovat neautorizované
softwarové aplikace na jakékoli
zařízení společnosti.
Nikdy nevstupovat do naší sítě
prostřednictvím neoprávněné
sítě nebo zařízení.
Nikdy sdílet hesla.

Kodex chování společnosti Harsco

OBSAH | ZDROJE | GLOSÁŘ | INDEX

ZPĚT

DALŠÍ

Měli byste vědět

Je mým úkolem
Starat se o majetek společnosti,
jako by byl můj vlastní.
Používat majetek pouze pro
činnosti související se společností
Harsco.
Nikdy nepůjčovat, neprodávat
nebo se nezbavovat majetku,
pokud k tomu nejsem
oprávněn/a.
Uvědomte si, že vše, co vytváříte,
ukládáte, odesíláte, sdílíte nebo
stahujete z našich systémů, patří
společnosti Harsco a že můžeme
sledovat systémy, aniž bychom
vás upozornili, a to v rozsahu
povoleném zákonem.
Nikdy nepoužívejte počítače nebo
systémy společnosti Harsco pro
zasílání, přijímání, zobrazování
nebo stahování protiprávního,
urážlivého, diskriminačního nebo
výhružného obsahu; abyste
někoho obtěžovali; nebo abyste
zveřejňovali důvěrné informace.
Kodex chování společnosti Harsco

Příležitostné, přiměřené osobní
použití majetku společnosti, jako jsou
telefony, je povoleno, pokud:
• Náklady společnosti Harsco jsou
zanedbatelné.
• Nenarušuje to vaši práci nebo práci
ostatních.
• Neslouží to k vašemu obohacení
nebo obohacení vašich rodinných
příslušníků.

Co když...?

O.
O.

jsem během provozu některého zařízení
náhodou způsobil malé promáčknutí na
komponentu, ale je to sotva viditelné.
Každý z nás má povinnost starat se o náš
majetek a oznamovat veškeré škody, bez ohledu
na to, jak jsou malé. Neprodleně informujte
svého nadřízeného o tom, co se stalo.

O.
O.

Chtěl bych si půjčit vozidlo společnosti
Harsco, abych přestěhoval něco většího
doma o víkendu. Vozidlo nikdo až do pondělí
nepotřebuje.
Náš majetek je určen pro obchodní účely.
Nesmíte si jej půjčovat pro svou osobní potřebu
bez předchozího písemného souhlasu svého
nadřízeného.

27
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3.4

Obchodní záznamy
Naše knihy a záznamy jsou odrazem naší finanční
situace a tvoří základ, na kterém můžeme
uskutečňovat důležitá obchodní rozhodnutí.
Přesné vedení záznamů je klíčem k udržení
úspěšného fungování našeho podnikání a zároveň
k uchování důvěry našich akcionářů a dodržování
zákonů a našich zásad. Tyto povinnosti na nás
kladou požadavek pro včasné, přesné a úplné
zadávání dat do našich záznamů a účetních knih
bez jakéhokoli padělání, omylů nebo odhadů.
Pokud se podílíte na přípravě dokumentů
poskytovaných regulačním úřadům, ujistěte
se, že jste obeznámeni s tím, co je potřeba, a
nikdy nezkreslujte nebo nevynechávejte zásadní
skutečnosti. Buďte vždy v souladu s platnými
právními požadavky a obecně uznávanými
účetními zásadami, jakož i se zavedenými
interními a finančními předpisy, zásadami a
postupy společnosti Harsco.
Spravujte, ukládejte, uchovávejte a likvidujte
záznamy v souladu s našimi zásadami uchovávání
záznamů a zákonem.

28

DALŠÍ

O.
O.
O.
O.

Co když...?
Chci zaznamenat prodejní transakce pro
aktuální čtvrtletí, i když smlouva bude uzavřena
až v příštím čtvrtletí.
Zápisy do našich knih a záznamů musí být
provedeny v daném čase. Neměli byste
zaznamenat prodej, dokud smlouva není
kompletní.
Omylem jsem zadal špatnou částku do výkazu
výdajů.
Všichni děláme chyby. Buďte aktivní a
informujte svého nadřízeného o chybě a
podnikněte nezbytné kroky, jak je stanoveno,
aby naše knihy a záznamy byly správné.
Kodex chování společnosti Harsco
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Je mým úkolem
Postupovat podle našich
interních předpisů a poskytovat
veškeré podklady, které jsou
požadovány.
Zaznamenávat transakce pro
správný účet, oddělení a účetní
období.
Přesně dokumentovat všechny
dodavatelské smlouvy a
smlouvy třetích stran.
Spolupracovat s interními a
externími audity. Nelikvidovat
informace, které mohou být
relevantní pro audit, vyšetřování
nebo soudní spor.
Neprodleně ohlásit jakoukoli
nepřesnost nebo podezření na
finanční pochybení.

Kodex chování společnosti Harsco
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Co když...?

O.

V mém oddělení je skříňka se složkami, které
obsahují nějaké staré záznamy. Rád bych
skříňku vyprázdnil, aby byl prostor pro nové
složky.

Měli byste vědět
Termín „knihy a záznamy“ zahrnuje:
• Faktury
• Objednávky
• Výkazy výdajů
• Mzdové záznamy

A.

Podívejte se na zásady pro uchovávání našich
záznamů, abyste zjistil, zda dokumenty mohou
být zlikvidovány. Také zkontrolujte, zda tyto
dokumenty nejsou předmětem soudního sporu
a nejsou relevantní v rámci soudního procesu,
vyšetřování nebo auditu.

•Karty

docházky
• Nároky na benefity
• Zprávy o bezpečnosti a o kvalitě

29

OBSAH | ZDROJE | GLOSÁŘ | INDEX

3.5

DALŠÍ

Externí komunikace
Pokud sdělujeme informace ohledně společnosti
Harsco, jednáme obezřetně. Aby bylo zajištěno,
že jsou investující veřejnosti, regulačním
orgánům a dalším předávány přesné, včasné a
úplné informace o naší činnosti, jmenovali jsme
jednotlivce, kteří slouží jako oficiální mluvčí naší
společnosti.
To znamená, že pokud obdržíte žádost o
informace z médií, neměli byste reagovat, pokud
nejste oprávněni mluvit jménem společnosti
Harsco. Dotazy z médií směřujte na Oddělení
korporátní komunikace. Veškeré dotazy od

30

ZPĚT

investiční komunity, jako jsou analytici a finanční
poradci, směřujte na Oddělení pro vztahy s
investory.
Pokud obdržíte dotaz od státního úředníka nebo
úřadu, neprodleně se obraťte na právní oddělení.
Neposkytujte informace žádnému vládnímu
zástupci dříve, než obdržíte oprávnění. Pokud jste
dotazován v rámci vyšetřování nebo auditu, plně
spolupracujte a poskytněte pravdivé, přesné a
úplné informace.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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Sociální média
Nástup sociálních on-line médií nám přináší
nové způsoby, jak se zapojit a informovat, ale
zároveň s sebou nese také odpovědnost za
zásadovost, transparentnost a zralý úsudek,
což vyžadujeme ve všech našich činnostech.
Strategií společnosti Harsco je zapojit se a
společnost podporuje využívání sociálních
médií vhodným způsobem pro účely související
s podnikáním. Účely související s podnikáním,
spolu s dalšími příslušnými pokyny týkajícími se
sociálních médií, včetně soukromých sociálních
médií, jsou popsány v našich Zásadách
sociálních médií. Pokud jsou sociální média
schválena jako součást vaší práce, budete o
tom informováni písemně svým nadřízeným
nebo vedoucím oddělení a oddělením korporátní
komunikace.

Kodex chování společnosti Harsco
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Co když...?

O.
O.

Kolegyně často prezentuje své vyhraněné
názory o vládních úřednících a záležitostech
současné legislativy na sociální síti. Některé z
nich by mohly
ovlivnit společnost Harsco.
Vaše kolegyně může svobodně vyjadřovat své
osobní politické názory na sociálních médiích,
pokud nebude zveřejňovat důvěrné obchodní
informace a pokud dává jasně najevo, že
jsou to její vlastní názory, a nikoli názory
společnosti Harsco.

O.
O.

Úředník místní vládní agentury mě kontaktoval a
žádal mě o určité finanční záznamy.
Ověřte totožnost úředníka, jeho jméno, funkci
a úřad, který zastupuje, a ihned se obraťte na
právní oddělení. Pokud vám společnost Harsco
nařídí poskytnout požadované informace, plně
spolupracujte.

Je mým úkolem
Zapojit se do sociálních médiích
jménem společnosti pouze v případě,
že jsou sociální média schválena jako
součást vaší práce.
Nikdy nezveřejňujte materiál, který
je obscénní, hanlivý, hrubý, urážlivý,
zastrašující, obtěžující, násilný,
nenávistný nebo nepříjemný pro jinou
osobu nebo subjekt.
32

Na sociálních sítích nikdy neurážejte
naše zákazníky, dodavatel, obchodní
partnery nebo konkurenty.

Obraťte se na naše oddělení
korporátní komunikace, pokud
objevíte příspěvek v sociálních
médiích, který se vztahuje k činnosti
společnosti Harsco; zkresluje fakty
ohledně našeho podnikání, služeb
nebo produktů; nebo je potenciálně
škodlivý pro podnikání, pověst či
obraz společnosti Harsco v očích
veřejnosti.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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Střet zájmů
Nikdy nesmíme dovolit, aby osobní zájmy nebo
vztahy narušily obchodní rozhodnutí, která
činíme jménem společnosti Harsco. Ke střetu
zájmů dochází, když to, co děláte (nebo to, co
dělají vaši rodinní příslušníci nebo blízcí přátelé)
mimo společnost Harsco, je v rozporu s prací,
kterou vykonáváte jako zaměstnanec Harsco.
I když není možné uvést každou situaci, která

Kodex chování společnosti Harsco

ZPĚT

by mohla představovat střet zájmů, existují určité
případy, kdy obvykle ke střetu dochází. Máte
povinnost rozpoznat tyto situace a vyhnout se byť
jen náznaku střetu zájmů. Pokud ke střetu zájmů
dojte, máte povinnost o něm informovat. Máte-li
dotazy, jak se správně zachovat v kterékoli situaci,
ozvěte se.

33
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Měli byste vědět
Ke střetu zájmů může dojít, pokud:
• Najímáte, děláte vedoucího nebo se zodpovídáte
příbuznému nebo někomu, s kým chodíte.
•

 ěláte nebo ovlivňujete rozhodnutí společnosti
D
Harsco obchodovat s firmou, která je ve vašem
vlastnictví nebo kterou řídíte vy nebo váš
příbuzný, přítel, atd.

•

P racujete pro společnost, poskytujete služby
nebo získáváte osobní benefity od společnosti,
která konkuruje, obchoduje nebo chce
obchodovat se společností Harsco.

•

V lastníte nebo investujete do společnosti, která
obchoduje se společností Harsco, pokud vaše
vlastnické právo není v korporaci ve veřejném
vlastnictví nebo váš podíl není menší než jedno
procento.

• Získáte obchodní příležitost, která je určena pro

společnost Harsco, pro sebe nebo svého příbuzného.

• Jste v představenstvu společnosti, kde rozhodnutí,

která pro ně činíte, mají vliv na rozhodnutí, která
provedete pro společnost Harsco.

•

P řijmete druhé zaměstnání (pokud to povolují
místní právní předpisy nebo pracovní smlouva)
a to ovlivňuje čas, schopnosti či energii, kterou
věnujete společnosti Harsco.

• P
 oužijete

majetek jakéhokoli druhu pro své
osobní nebo politické účely.

34
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Udělejte, co je správné

Než začnete
jednat, zeptejte
se sami sebe:

Konkuruje tato
činnost tomu, co
dělá společnost
Harsco?

Pokud jste
odpověděli NE,
bude to
pravděpodobně v
pořádku.

Není to v
rozporu s mými
nejlepšími
úmysly jednat
ve prospěch
společnosti
Harsco?

Získávám já nebo
člen mé rodiny
nebo blízký přítel
neoprávněnou
výhodu, protože
pracuji pro
společnost
Harsco?

Používám majetek,
zdroje nebo
finanční prostředky
společnosti Harsco
na podporu nebo
prosazení určitých
aktivit?

Odepírám
společnosti
Harsco
příležitost, o
které jsem se
dozvěděl v práci?

Odčerpává
aktivita váš čas
určený práci
pro společnost
Harsco?

Pokud můžete odpovědět „ano“ na některou z těchto otázek, pak může jít o střet zájmů. Je nutné sdělit písemně svému
nadřízenému a globálnímu centru „Compliance & Ethics“ jakýkoli potenciální nebo skutečný střet zájmů v době, kdy jste
přijímáni nebo když k potenciální střetu zájmů dochází. Obchodní partneři, kteří obchodují jménem společnosti Harsco, jsou
povinni písemně sdělit své kontaktní osobě ve společnosti Harsco jakékoliv potenciální nebo skutečné střety zájmů při sjednání
práce nebo když k potenciální střetu zájmů dochází.
Kodex chování společnosti Harsco

Pokud jste
odpověděli ANO,
nedělejte to.

35
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Co když...?

O.
O.

36

Prošel jsem nabídky od několika
potenciálních subdodavatelů a jedním ze
zájemců je společnost vlastněná blízkým
příbuzným.
I když je možné, že budete nestranný při
posuzování nabídek, může být vaše účast
vnímána jako střet zájmů. Uvědomte svého
nadřízeného a sami odstupte z procesu
posuzování nabídek.

O.
O.

Moje dcera hledá práci a myslím si, že by byla
ideálním kandidátem pro otevřenou pozici v
mém oddělení.
Pokud nejste zahrnuti do procesu náboru a
nesnažíte se využít svůj vztah k nesprávnému
ovlivnění rozhodnutí ohledně zaměstnání, je v
pořádku, aby se vaše dcera ucházela o práci
pro společnost Harsco prostřednictvím běžných
postupů pro žadatele. Bylo by vhodné zveřejnit
svůj vztah, a pokud bude vaše dcera přijata,
neměla by být umístěna na pozici, kde by jeden z
vás dohlížel na práci toho druhého.

O.
O.

Konkurent společnosti Harsco se mě zeptal,
zda bych jim nemohl poskytovat poradenské
služby. Nebyl bych jejich zaměstnanec, ale
pracoval bych pro ně jako nezávislý dodavatel
na určitých projektech.
Práce pro firmu, která nabízí produkty nebo
služby, které přímo konkurují společnosti
Harsco, vytváří střet zájmů. Kromě toho
může umožnit výměnu důvěrných obchodních
informací. Měl byste tuto nabídku odmítnout.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco
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Dárky a vyžití
Je běžné, že dochází k výměně reklamních
dárků nebo jiných pozorností pro vyjádření
dobré vůle. Nebudeme však používat speciální
služby nebo dary, abychom někoho přesvědčili
k provedení obchodního rozhodnutí nebo ke
zvláštnímu přístupu. A už vůbec nenabízíme
nebo nepřijímáme obchodní pozornosti s tím,
že doufáme, že dostaneme něco na oplátku,
nebo pro podporu obchodování s námi. Projděte
si naše zásady a ujistěte se, že jsou všechny
výdaje povoleny a zdokumentovány.

Kodex chování společnosti Harsco
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Měli byste vědět
Obecně platí, že:
•

Můžete platit za jídlo a občerstvení

pro ostatní v souvislosti s obchodním
jednáním.
• Můžete poskytnout přiměřené vyžití a
skromné pohoštění.
• Můžete přijímat jídlo a občerstvení od
ostatních v souvislosti s obchodním
jednáním.
• Můžete přijímat nabídky přiměřeného
vyžití a skromné pohoštění.
• Můžete přijímat reklamní dárky, které
nejsou okázalé nebo extravagantní.
• Nesmíte nabízet ani přijímat hotovost
nebo její ekvivalent v jakékoli formě,
bez ohledu na to, v jaké výši.
• Nesmíte nabízet ani přijímat nic
hodnotného, pokud by to mohlo být
vnímáno jako úplatek.

37
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Co když...?

O.
O.

38

Případný dodavatel se mnou chce setkat
v sídle své společnosti v jiném městě a
nabídl se, že mi zaplatí mé cestovní výdaje a
víkendový pobyt v hotelu pro mě a mou rodinu.
V rámci našeho obchodování jednáme čestně
a na rovinu. Přijetí nabídky dodavatele by
nejen porušovalo naše zásady, ale zároveň by
uvědomilo ostatní, že rozhodujeme o našich
obchodních partnerech podle jiných hodnot,
než je kvalita, cena a výkon. Vždy dodržujte
naše zásady a přemýšlejte o tom, jak může váš
krok působit v očích objektivního pozorovatele.
Měl byste tuto nabídku odmítnout.

O.
O.

Jeden z našich subdodavatelů nám vždy
nabízí vstupenky na velké sportovní akce, když
navštěvuje náš závod.
V případě, že subdodavatel půjde na akci s
vámi a vstupenky nejsou drahé a nenabízí
je často, je možné schválit přijetí vstupenky.
Nicméně, slova „nabízí vždy“ a „velké
sportovní akce“ naznačují něco jiného.
Podívejte se na naše zásady a předem
požádejte svého nadřízeného o písemný
souhlas, aby rozhodl, zda je tato nabídka
přijatelná. Pokud si i nadále nejste jistí,
měli byste se obrátit na globální centrum
„Compliance & Ethics“.

O.
O.

Potenciální dodavatel slibuje, že mi dá část
své provize, pokud společnost Harsco přijme
nabídku společnosti.
Toto je nabídka formou úplatku. Oznamte
dodavateli, že nemůžete nabídku přijmout a že
toto není způsob, kterým společnost Harsco
jedná v rámci obchodování. Porušuje náš
Kodex a může dokonce nezákonný. Nahlaste
případ globálnímu centru „Compliance &
Ethics“ nebo našemu právnímu oddělení.
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Závazek vůči zákazníkům, dodavatelům a dalším třetím stranám

4.1 Obchodní a marketingové aktivity
4.2 Odpovědná smluvní strana
4.3 Dodavatelské vztahy
4.4 Zapojení třetích stran

Kodex chování společnosti Harsco

Proč je to důležité
Důvěra se nedá koupit nebo prodat, jen získat. Již
více než 160 let lidé důvěřují nám, našim službám
a produktům. Spoléhají se na to, že budeme jednat
otevřeně a čestně a že dodržíme to, co jsme slíbili.
Každý člověk, každý den, v každém místě společnosti
Harsco, je zodpovědný za udržování této důvěry.
39
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Obchodní a marketingové aktivity
Spokojenost našich zákazníků je na prvním místě.
Protože jsme „propojeni našimi morálními zásadami“,
každý zaměstnanec, a to i ten, jehož povinnosti
nezahrnují kontakt se zákazníkem, by si měl uvědomit,
že práce a rozhodnutí každého z nás mají dopad na
naše zákazníky.

Je mým úkolem
Poskytovat spravedlivé a
vyvážené informace.
Nikdy nenabízet naše výrobky
nebo služby zavádějícím
způsobem.
Ujistit se, že naše tvrzení jsou
podložena fakty.
Ujistit se, že jakékoliv písemné
či vizuální znázornění přesně
zobrazuje produkty, které
nabízíme.

Hovoříme otevřeně o našich produktech, službách
a možnostech a nikdy neslibujeme to, o čem víme,
že nemůžeme dodržet. Naše otevřenost se přenáší i
do našeho marketingu, reklamy a propagace – nikdy
nezískáváme výhody zkreslováním nebo zakrýváním
faktů. Snažíme se poskytovat zákazníkům informace,
které potřebují, aby mohli učinit zodpovědné
rozhodnutí, a chceme vždy poskytovat pravdivé a
přesné informace.

Co když...?

O.
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jsem zaslechl, jak jeden z mých spolupracovníků
hovoří se zákazníkem po telefonu o vlastnostech a
funkcích, které náš výrobek nemá.

A.

Kdykoliv jsou naše výrobky nebo služby nabízeny
zavádějícím způsobem, porušujeme naše vysoké
standardy a může dojít k porušení zákona.
Upozorněte na své obavy svého spolupracovníka. V
případě, že chování pokračuje, oznamte to svému
nadřízenému nebo na Etické lince.
Kodex chování společnosti Harsco
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4.2

DALŠÍ

Odpovědná smluvní strana
Jako společnost, která získává zakázky z velké části
prostřednictvím formálních nabídek a smluvních
procesů, chápeme, že naše poctivost, transparentnost
a odpovědnost jsou důležité, – a to nejen pro získání,–
ale také pro jejich udržení. Tyto zásady platí jak pro
naše obchodní smlouvy, tak i pro smlouvy s vládními
úřady.
Pokud vaše práce zahrnuje přípravu nebo správu
nabídky a smlouvy, ujistěte se, že jsou v souladu se
všemi platnými zákony, regulacemi a našimi zásadami.
Nepodílejte se na jakékoli aktivitě, která by mohla být
vnímána jako provize, úplatek nebo snaha nepřípustně
ovlivňovat výsledek smlouvy.
Chápeme, že požadavky státních zakázek mohou
být někdy mnohem přísnější než ty, kterými se řídí
obecné obchodní smlouvy, takže musíme být opatrní,

Kodex chování společnosti Harsco
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abychom byli v souladu s platnými právními
předpisy, regulacemi a smluvními ustanoveními
a musíme se vyhnout byť jen zdání něčeho
nezákonného. Jednejte v souladu s našimi
zásadami a poraďte se s Global Compliance &
Ethics dříve, než nabídneme vládnímu úřadníkovi
cokoli hodnotného, a to včetně dárku, jídla nebo
nabídky vyžití.

Co když...?

O.
O.

Máme v současné době smlouvu s úřadem,
který v našem regionu spadá pod vládní
jurisdikci. Představitel vlády přijede navštívit
naše zařízení a my bychom spolu s ním a s
naším týmem rádi zašli na dobrou večeři.
Pokud jde o poskytnutí jídla (nebo čehokoli
hodnotného) vládnímu úředníkovi, jsou
pravidla velmi přísná. Před naplánováním
nebo provedením nabídky si prostudujte naše
protikorupční zásady. Pokud si stále nejste
jisti tím, co je dovoleno a co ne, promluvte si
se svým vedoucím nebo globálním centrem
„Compliance & Ethics“.
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DALŠÍ

Je mým úkolem
Být přesný, pravdivý a výstižný
při přípravě nabídek a návrhů
smluv.
Dodržovat všechny
specifikace, termíny a
podmínky našich smluv.

42

Vytvářet přehledné a správné
faktury odrážející skutečné
náklady na práci.
Spolupracovat s autorizovanými
kontrolními, vyšetřovacími a
auditorskými úřady.

Chránit důvěrné informace a
majetek.
Mít na paměti jakékoli speciální
požadavky platné pro vládní zakázky.

Kodex
chování
společnosti
Harsco
Kodex
chování
společnosti
Harsco

OBSAH | ZDROJE | GLOSÁŘ | INDEX

4.3

DALŠÍ

Dodavatelské vztahy
Usilujeme o to, aby naše jednání s dodavateli
bylo čestné, otevřené a transparentní. Vybíráme si
dodavatele na základě jejich schopnosti poskytovat to
nejlepší společnosti Harsco a hodnotíme je na základě
nákladů, dodání, servisu, administrativy a jejich
pověsti.
Uzavíráme obchod pouze s dodavateli, kteří dodržují
místní a další platné právní požadavky a pokyny firmy
Harsco týkající se práce, životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti. Kromě toho očekáváme od našich
dodavatelů, že se budou řídit stejnými etickými a
právními normami, které jsou platné pro zaměstnance
společnosti Harsco, jako jsou mimo jiné střet zájmů,
mlčenlivost, boj proti úplatkům a monopolu.
Dodavatelé by měli být vybaveni kopií našeho Kodexu
chování a měli by být motivováni k plnění daných
ustanovení.

Kodex chování společnosti Harsco
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Co když...?

O.
O.
O.
O.

Budoucí dodavatel navrhl velmi nízkou cenu a
rychlé dodání, ale požaduje, abychom obešli
požadavky stanovené ve smluvním procesu.
Řekněte dodavateli, že se všichni
potencionální dodavatelé musí řídit našimi
pravidly a splňovat naše požadavky. Pokud
cítíte, že je na vás vyvíjen nátlak, abyste
udělali něco nesprávného, nahlaste to vašemu
nadřízenému, globálnímu centru „Compliance
& Ethics“, našemu právnímu oddělení nebo na
Etickou linku.
Mám podezření, že jeden z našich dodavatelů
porušuje požadavky týkající se mezd a
pracovní doby.
Ozvěte se. Máte-li podezření na nekalé
praktiky ohledně práce, sdělte své obavy
svému nadřízenému, globálnímu centru
„Compliance & Ethics“, právnímu oddělení,
personálnímu oddělení nebo na Etické lince.
Od našich dodavatelů očekáváme, že budou
splňovat stejně vysoké standardy, jaké
očekáváme od nás samotných.
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Zapojení třetích stran
Dbáme na pečlivý výběr našich obchodních zástupců,
konzultantů a dalších lidí, kteří nás zastupují. Ujistěte
se, že potencionální obchodní partneři třetí strany jsou
seriózní, kvalifikovaní a schopní plnit naše požadavky.
V tomto smyslu máme velmi přísné zásady vyžadující
hloubkové prověření jakékoli třetí strany před jejím
přijetím. Zároveň byste měli třetí straně poskytnout
kopii našeho Kodexu a vést ji k odpovědnosti, co se
týká našich vysokých standardů.

Co když...?

O.
O.
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Spolupracujeme se zástupcem, jehož
společnost je podezřelá z uplácení vládních
úředníků pro vyplnění požadovaných
dokumentů.
Společnost Harsco takovéto jednání zakazuje.
Ohlaste, co jste zjistili, globálnímu centru
„Compliance & Ethics“ nebo našemu právnímu
oddělení, abychom mohli případ prošetřit.

O.
O.
O.
O.

Kontaktovala mě zákaznice se stížností na
dodavatele firmy Harsco, který ji neustále zve na
sportovní události, koncerty a večeře. Zákaznice
nikdy tyto nabídky nepřijala, avšak zajímá ji, zda
je to vhodné.
Pokud se dodavatel pokouší ovlivnit zákazníkovo
rozhodnutí i nadále s námi obchodovat, může to
být pokus o uplácení. Protože společnost Harso
zodpovídá za jednání našich zástupců, je to vážná
věc. Nahlaste to globálnímu centru „Compliance
& Ethics“ nebo na Etickou linku.
Spolupracovník na jednom z našich projektů
říká, že subdodavatel společnosti Harsco využívá
dětskou práci.
Zakazujeme dětskou práci, a to za jakýchkoli
okolností. Povzbuďte svého spolupracovníka,
aby skutečnost dětské práce nahlásil svému
manažerovi nebo na naši Etickou linku.

Kodex chování společnosti Harsco
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DALŠÍ

Závazek vůči trhu

5.1 Boj proti úplatkům
5.2 Boj proti praní špinavých peněz
5.3 Boj proti podvodům
5.4 Mezinárodní obchod
5.5 Obchodování zasvěcených osob
5.6 Boj proti monopolu
5.7 Čestné jednání

Kodex chování společnosti Harsco

Proč je to důležité
Soulad s platnými zákony a předpisy nezajišťuje jen,
že budeme plnit své zákonné povinnosti – zaručuje
také, že můžeme dále dodávat bezpečné a spolehlivé
produkty a služby celému globálnímu trhu.
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DALŠÍ

Boj proti úplatkům
Získali jsme a vedeme naše podnikání poctivým
způsobem. Uvědomujeme si, že úplatkářství a
korupce vede k nerovné soutěži, nárůstu nekvalitních
výrobků a v konečném důsledku k oslabení na
globálním trhu. Proto v zemích, kde podnikáme,
dodržujeme zákony a regulační požadavky.
Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte cokoli hodnotného,
co by mohlo ovlivňovat obchodní rozhodnutí nebo
získat neoprávněnou výhodu. Uvědomte si, že úplatek
může být i něco jiného: hotovost: dar, laskavost,
práci i charitativní přínos lze považovat za úplatek,
pokud jsou nabízeny za účelem ovlivnění rozhodnutí
v náš prospěch. Bez ohledu na místní zvyklosti nebo
praktiky jiných společností zajistěte, abyste se
vyhnuli byť jen zdání čehokoli nečestného.
Kromě našeho vlastního jednání jsme zodpovědní i
za činy těch, kteří obchodují pro nás, a můžeme být
odpovědní za případné úplatky, které nabízejí v náš
prospěch. Proto je důležité, abychom věděli, s kým
pracujeme, jaké obchodní praktiky používají a jakou
mají pověst ohledně čestného a etického jednání.
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Je mým úkolem
Nikdy nenabízet ani nepřijímat
úplatky.
Nikdy nedovolit, aby někdo
nabízel nebo přijímal úplatky
jménem společnosti Harsco.
Být přesný a vyčerpávající při
zaznamenávání všech transakcí
do našich knih a záznamů.
Nahlásit jakékoli skutečné nebo
domnělé úplatkářství.

Kodex chování společnosti Harsco
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•

•

T yto platby jsou požadovány od
nízkých zahraničních vládních úředníků
pro provádění rutinních činností, jako
jsou kontroly zboží nebo zajišťování
povolení dopravy.
I když jsou povolené v některých
zemích, v jiných zemích mohou být
závažným přestupkem.

Pokud budete vyzváni k provedení
platby, jako je tato, bez ohledu na
to, o jakou částku se jedná, předem
projednejte tuto záležitost s globálním
centrem „Compliance & Ethics“.

Kodex chování společnosti Harsco
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Co když...?

Měli byste vědět
Společnost Harsco zakazuje
„usnadňující platby“, kterými jsou:
• Drobné platby

ZPĚT

O.
O.
O.
O.

Dodavatel, který s námi chce obchodovat,
nám sdělil, že může pomoci urychlit naše
zásilky, protože často „něco pustí“ místnímu
vládnímu úředníkovi, aby se věci daly do
pohybu.
Řekněte dodavateli, že toto není způsob,
jakým společnost Harsco obchoduje.
Ohlaste tento případ vašemu nadřízenému,
globálnímu centru „Compliance & Ethics“
nebo na naší Etickou linku.
Dlouholetý důvěryhodný dodavatel nabízí
provizi výměnou za zajištění roční smlouvy
pro svou společnost.
V tomto případě je „odměna“ za
obchodování jen jiným názvem pro provizi
nebo úplatek, kde obojí je neetické a
potenciálně protizákonné. Oznamte
dodavateli, že nesmíte přijmout provizi,
a případ nahlaste svému nadřízenému,
globálnímu centru „Compliance & Ethics“
nebo na Etickou linku.

O.
O.
O.
O.

Smluvní obchodní zástupce nabízí, že se se
mnou rozdělí o svou provizi, pokud společnost
Harsco prodlouží danou smlouvu.
Jedná se o systém neoprávněné provize.
Odmítněte nabídku a případ nahlaste svému
nadřízenému, globálnímu centru „Compliance
& Ethics“ nebo na Etickou linku.
Místní vládní představitel nám řekl, že by
předem schválil a certifikoval požadované
prověrky našeho zařízení, pokud bychom
mu dali malý finanční obnos.
Druh platby, kterého se dožaduje, se
obvykle nazývá „usnadňující platba“,
která naší firmou povolena. Neplaťte ji.
Ohlaste tento případ globálnímu centru
„Compliance & Ethics“ nebo na naši
Etickou linku.
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5.2

Boj proti praní špinavých peněz
Nikdy vědomě neobchodujeme s osobami
zapojenými do praní špinavých peněz, kde se
prostředky získané z trestné činnosti přesouvají
mezi legitimními podniky, aby zakryly svůj
kriminální původ.

Měli byste vědět

Co když...?

O.
O.

Dávejte si pozor na transakce, které
zahrnují:
V elké platby v hotovosti
• Převody peněz mezi jednotlivými
zeměmi, kdy zákazník nebo
dodavatel nepodniká
• Žádosti o platbu z nebo do zdroje,
který není spojen s obchodováním
zákazníka nebo dodavatele
•
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DALŠÍ

O.
O.

Potenciální zákazník, jehož společnost sídlí
v jedné zemi, se ptá, zda nám může být
zaslána platba od jiné společnosti, která sídlí
v další zemi.
To zní podezřele. Předejte informace o
potenciálním zákazníkovi právnímu oddělení.
Poznejte své zákazníky a partnery, pochopte,
jak využívají naše produkty a služby a
dávejte si pozor na případné finanční
transakce, které mohou naznačovat něco
nezákonného.
Zákazník požadoval, abychom začali zasílat
faktury soukromé osobě, a ne jeho účetnímu
oddělení.
Jedná se o neobvyklý požadavek. Předejte
tyto informace právnímu oddělení.

Kodex chování společnosti Harsco
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Boj proti podvodům
Jako jednotlivci chápeme, že naše společnost
věří, že se zachováme správně. Chráníme majetek
a práci společnosti tak, aby nedocházelo k
podvodům. Netolerujeme podvádění, krádeže nebo
zkreslení faktů a nikdy neklameme ostatní přímo
ani nepřímo pro získání osobního nebo finančního
zisku. Každý z nás hraje roli při ochraně podnikání
společnosti Harsco před jakoukoli nepoctivou
aktivitou.

Měli byste vědět

Co když...?

O.
O.

jsem slyšel, jak se spolupracovník vychloubá,
že přidal nějaké své osobní výdaje k výkazu
nákladů společnosti.
Každý z nás je odpovědný za to, aby byl
spravedlivý, čestný a svědomitý. Přesvědčte
svého spolupracovníka, aby udělat správnou
věc a opravil výkaz výdajů. Pokud máte
podezření, že chování pokračuje, sdělte
své obavy svému nadřízenému, globálnímu
centru „Compliance & Ethics“ nebo Etické
lince.

Mezi činnosti, při nichž existuje vyšší
riziko podvodné činnosti, patří:
• Zpracovávání hotovostních výplat

Kodex chování společnosti Harsco

•

Příjem hotovosti

•

Zpracování mezd

•

Zajišťování kontroly zásob

49

OBSAH | ZDROJE | GLOSÁŘ | INDEX

5.4

DALŠÍ

Mezinárodní obchod
Jako americká společnost, která podniká po celém
světě, chápeme důležitost dodržování zákonů a
předpisů, které se týkají dovozu, vývozu, cla a
dalších otázek shody v rámci obchodu. Pokud se
podílíte na pohybu výrobků, služeb, informací nebo
technologií mezi jednotlivými státy, dodržujte
nejen zákony USA, ale také obchodní zákony a
předpisy zemí, se kterými obchodujete.
Nechceme uzavírat obchody se sankcionovanými
zeměmi nebo stranami s omezeními a seznamy
zakázaných zásilek a produktů se mohou
často měnit. Od vás, jako od zaměstnance,
se neočekává, že budete odborníkem v této
oblasti, ale očekává se, že se obrátíte na ty, kteří
odborníky jsou a mohou vám pomoci. Požádejte
o pomoc právní oddělení nebo globální centrum
„Compliance & Ethics“.
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Také se nepodílíme na žádném bojkotu, který není
schválen vládou USA. Pokud obdržíte požadavek,
abyste se připojili k cizímu bojkotu (nebo
požadavek na poskytování informací vztahující se k
bojkotu), požádejte o radu právní oddělení.

Je mým úkolem
Ujistěte se, že vše, co je určeno
k dovozu nebo vývozu, je
předem správně klasifikováno.
Uvědomte si, že u
přeshraničních transakcí mohou
platit zákony více než jedné
země.
Sdělte naše zásady obchodní
shody třetím stranám, které
obchodují našímjménem.
V případě pochybností ohledně
náležitostí se ptejte.

Kodex chování společnosti Harsco
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Co když...?

O.
O.

Kodex chování společnosti Harsco

Zákazník mě požádal, jestli můžu změnit náš
způsob dopravy, aby zásilka nemusela projít
určitou zemí.
Tento druh žádosti naznačuje pokus obejít
naše procesy a postupy. Řiďte se našimi
zásadami pro zajištění souladu s právními
předpisy. Pokud se cítíte pod tlakem, abyste
konali jinak, projednejte to s právním
oddělením.

O.
O.

Musím urychlit zpracování několika objednávek
a nemám čas ručně prověřit každého zákazníka s
ohledem na náš seznam zakázaných zásilek a produktů.
Nesmíte tento krok přeskočit. Každý zákazník
a dodavatel musí být systematicky porovnán s
příslušnými vládními seznamy subjektů, které mají
zakázáno provádět obchodní činnosti, a to v souladu se
zásadami hloubkového prověření společnosti Harsco.
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Nedovolené obchodování akciemi
V naší práci můžeme mít přístup k zásadním
neveřejným („interním“) informacím o naší
společnosti – informacím, které by rozumný
investor považoval za důležité při rozhodování o
koupi, prodeji nebo držení našich akcií. Můžeme
také pracovat s důvěrnými informacemi o
našich dodavatelích, obchodních partnerech a
zákaznících. Jsme povinni tyto informace chránit.
Nikdy neprofitujte z důvěrných informacích
nebo nedávejte tipy ostatním, aby z nich mohli
profitovat.

Měli byste vědět
Příklady důvěrných informací:
 dhady budoucích příjmů nebo zisků
O
• Udělení nebo zrušení významných
smluv
• Plánované fúze nebo akvizice
• Změny ve výkonném vedení
• Soudní procesy nebo právní aktivity
•

Někteří zaměstnanci („Jmenovaní zaměstnanci“)
společnosti jsou více omezeni a měli by
obchodovat pouze v předem schváleném období.
Pokud máte nějaké otázky ohledně toho, zda
můžete nebo nemůžete obchodovat s našimi
akciemi, kontaktujteprávní oddělení.
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Co když...?

O.
O.

Je k dispozici tisková zpráva na
internetových stránkách subdodavatele,
kde oznamuje, že došlo ke sloučení s větší,
veřejnou obchodní společností.
Protože tato informace již byla zveřejněna,
není považována za zásadní neveřejnou
informaci. Můžete obchodovat na základě
těchto informací.

Kodex chování společnosti Harsco

O.
O.

Zjistil jsem, že má dojít k dohodě s velkým a
významným zákazníkem. Jsem si celkem jistý,
že to vyjde. Moje maminka chce vědět, jak
se společnosti Harsco daří, a by bylo hezké
prozradit jí alespoň jméno zákazníka.
Nemůžete se podělit o to, co víte, protože je to
zásadní neveřejná informace. Kdyby ji použila
pro obchodování s akciemi nebo ji sdělila
někomu, kdo prodává akcie, porušil byste vy i
ona naše zásady a zákon.

O.
O.

Dodavatel mi řekl, že jeho společnost se
chystá představit nový produkt, který by mohl
být velmi výnosný. Ještě to nebylo zveřejněno,
ale já bych si chtěl, na základě toho, co vím,
koupit akcie.
Dodavatel mi prozradil to, co vypadá jako
zásadní neveřejná informace, která by mohla
ovlivnit investiční rozhodnutí. I přesto, že je to
informace o jiné společnosti, než je společnost
Harsco, může pro vás být nezákonné
obchodovat na základě těchto informací.
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Antitrustová řízení
Ve vztahu vůči konkurenci jednáme čestně a v souladu
se zákony, které podporují hospodářskou soutěž
a volný obchod. Nikdy se neúčastníme jakýchkoli
činností, které by mohly omezit hospodářskou soutěž,
a neuzavíráme žádné dohody – formální či neformální
– s konkurenty, zákazníky nebo dodavateli, které by
omezily obchod nebo vyřadily jiné z konkurenčního
boje. Pokud se ocitnete v situaci, kdy konkurent začne
řešit tyto záležitosti, okamžitě přerušte konverzaci a
případ nahlaste právnímu oddělení.

Co když...?

O.
O.
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Na nedávné obchodní konferenci mě vzal jeden z
našich konkurentů stranou a zeptal se mě, jaká byla
naše nedávno navržená nabídková cena. Řekl jsem
mu, že je to důvěrné, a odešel jsem.

Měli byste vědět
Mluvíte s konkurentem? Tato
témata jsou tabu:
 eny, náklady či podmínky
C
prodeje
• Manipulace s nabídkami v
konkurenčním nabídkovém řízení
• Rozdělení trhů, území, produktů
nebo zákazníků
• Omezení výroby, prodeje nebo
produkce
• Bránění ostatním ve vstupu na trh
• Odmítnutí pracovat s klientem
nebo dodavatelem
•

Udělal jste správnou věc. Diskutovat cokoliv
ohledně cen nebo fakturace s konkurentem, a
to i v neformálních situacích, by bylo porušením
našich zásad i zákona. Neprodleně nahlaste případ
právnímu oddělení.
Kodex chování společnosti Harsco
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Čestné jednání
S našimi obchodními partnery jednáme na rovinu.
Shromažďování informací o konkurentech je běžná
praxe ve všech oborech. Zavázali se ale dělat
to eticky a dle zákona. Průzkum trhu, hodnocení
produktů a zkoumání veřejných dokumentů jsou
všechno přijatelné metody pro získávání informací;
na rozdíl od podvodů, zkreslování faktů a klamání.
Nikdy nežádejte důvěrné informace o konkurentech
od současných nebo bývalých zaměstnanců nebo od
jakýchkoli jiných partnerů třetích stran, zákazníků nebo
dodavatelů. Pokud obdržíte informace o konkurentovi,
o kterých se domníváte, že jsou důvěrné nebo že jsou
získány nevhodnými prostředky, oznamte to právnímu
oddělení.

Kodex chování společnosti Harsco
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Je mým úkolem
Shromažďovat informace o
konkurenci eticky a dle zákona.
Uchovávat důvěrné informace –
naše a našich konkurentů – jako
důvěrné.
Přesvědčit se, že třetí strany
jednající naším jménem naplňují
naše standardy.
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Závazek vůči společenství

6.1 Občanské, charitativní a politické aktivity
6.2 Lidská práva
6.3 Ochrana životního prostředí
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Proč je to důležité
Pomáháme a podporujeme města a obce,
kde žijeme a kde pracujeme, což je důležitým
vyjádřením našich hodnot. Snažíme se být
dobrým sousedem a vzorovou společnosti tím, že
poskytujeme náš čas, schopnosti a energii, aby se
svět stal lepším místem.
Kodex chování společnosti Harsco
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Občanské, charitativní a politické aktivity
Vybízíme vás, abyste dobrovolně přispívali svým
časem, schopnostmi a financemi na podporu
záležitostí, které jsou pro vás důležité. To případně
zahrnuje také politické kandidáty a kampaně. Dejte
si však pozor, abyste nikdy nepoužívali finanční
prostředky, majetek, zdroje, čas nebo název
společnosti Harsco na podporu svých aktivit. Dbejte na
to, aby bylo zřejmé, že vaše osobní názory a činnosti
nereprezentují zájmy společnosti.

Kodex chování společnosti Harsco
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Měli byste vědět
S polečnost Harsco může občas
informovat o politických otázkách, které
by mohly mít vliv na naše podnikání.
• Lobbing jménem společnosti Harsco musí
být nejprve schválen generální radou
společnosti Harsco.
• Společnost Harsco zaměstnancům nikdy
neříká jak hlasovat.
•
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6.2

Lidská práva
Věříme, že každá lidská bytost má právo na bezpečné,
zdravé pracovní prostředí a na to, aby se s ní
zacházelo s úctou a respektem.
Očekáváme, že dodavatelé v celém našem globálním
dodavatelském řetězci budou sdílet náš závazek
vysokým standardům.
Také jsme se zavázali k odpovědnému přístupu k
nerostným surovinám pocházejícím z nelegálních
zdrojů („Conflict minerals“). Dodržujeme zákony, které
vyžadují zveřejňování jejich použití, a žádáme naše
dodavatele, aby přijali podobný systém a zásady.
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Měli byste vědět
Zakazujeme:
• Dětskou práci
• Nucenou práci
• Fyzické tresty nebo hrubé zacházení
• Otroctví
• Obchodování s lidmi

Kodex chování společnosti Harsco
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Ochrana životního prostředí
Zavázali jsme se k zajištění nejvyšší kvality
environmentálního managementu v našich
provozech a zajištění dodržování všech předpisů
v oblasti životního prostředí. Vaše obchodní
rozhodnutí by měla vždy zahrnovat postupy šetrné
k životnímu prostředí. Kdykoliv je to možné, zvolte
ekologicky bezpečné a udržitelné zdroje energie
a podílejte se na zachování přírodních zdrojů.
Jednejte a nakládejte s nebezpečnými odpady a
běžným odpadem způsobem šetrným k životnímu
prostředí.

Je mým úkolem
Jednat v souladu s místními
zákony a regulacemi ohledně
životního prostředí.
Zaměřit se na průběžné zlepšování
ochrany životního prostředí.
Spolupracovat s audity v oblasti
životního prostředí s cílem zajistit,
že plníme přijatelné standardy.
Zvolit technologie, procesy a
alternativy zpracování, které
snižují nebo eliminují odpady a
emise zařízení.

Co když...?

O.
O.
Kodex chování společnosti Harsco
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Na místě realizace projektu se objevil se
neobvyklý výtok s nepříjemným zápachem
vycházející z potrubí.
Upozorněte svého nadřízeného. Pokud
nejste spokojeni s odpovědí, informujte o
dané záležitosti oddělení zdraví a bezpečnosti
životního prostředí společnosti Harsco.

O.
O.

V mém závodě jsem si všiml, že některá
elektrická zařízení jsou ponechána v chodu, i
když nejsou používána.
Proberte to se svým nadřízeným. Upozornění
na tuto otázku může vést k řešení, které
pomůže šetřit finanční i přírodní zdroje.
Můžete se také obrátit na oddělení zdraví a
bezpečnosti životního prostředí společnosti
Harsco.
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Zdroje
Můžete se kdykoliv obrátit na kterýkoli z následujících zdrojů pro radu a pro žádost o pomoc nebo se podívat na následují odkazy. Pokud máte problém s
vyhledáním zásady nebo objevíte nefunkční odkaz on-line zásad, obraťte se na manažera nebo nadřízeného nebo na místního zástupce personálního oddělení,
aby vám zásady poskytl.

Zdroj:

Pro pomoc ohledně následujícího:

Obraťte se na níže uvedené:

Etická linka společnosti Harsco

Jakýkoli problém ohledně Kodexu chování

Kterýkoli člen globálního centra „Compliance & Ethics“
E-mail: compliance@harsco.com
Web: http://compliance.harsco.com/

Globální centrum „Compliance & Ethics“
společnosti Harsco

Jakýkoli problém či dotaz ohledně Kodexu s odkazem na zásady
společnosti, hodnoty a etiku podnikání

Kterýkoli člen globálního centra „Compliance & Ethics“ (GC&E)
E-mail: compliance@harsco.com

Korporátní právní oddělení společnosti Harsco

Jakýkoli problém ohledně Kodexu chování, včetně otázek týkajících se
zákonů a dotazů jakéhokoli vládního úředníka a schvalování lobbistických
aktivit

Váš oblastní úřad Generální rady (OGC) nebo divizní rada
E-mail: legaldepartment@harsco.com

Korporátní oddělení pro styk s veřejností
společnosti Harsco

Dotazy z médií

Oddělení Firemní komunikace
E-mail: corporatecommunications@harsco.com

Oddělení zdraví a bezpečnosti životního prostředí
(EH&S) společnosti Harsco

Otázky životního prostředí nebo zdraví a bezpečnosti

Kontakt: 717-763-7064
E-mail: info@harsco.com

Oddělení pro vztahy s investory společnosti
Harsco

Otázky společenství investorů

Vedoucí pro vztahy s investory
E-mail: ir@harsco.com
Web: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

Interní audit společnosti Harsco

Dotazy týkající se interních předpisů

Kterýkoli člen oddělení interního auditu.
Kontaktní údaje lze nalézt v globálním on-line adresáři společnosti Harsco nebo u
vašeho nadřízeného.

Personální oddělení společnosti Harsco

Otázky týkající se zaměstnání, výhod, platu, chování na pracovišti,
výkonnosti, personální politiky a firemních hodnot

Váš místní zástupce personálního oddělení .
Jména lze nalézt v globálním on-line adresáři společnosti Harsco nebo u vašeho
nadřízeného.
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Rejstřík pojmů
Tento slovníček pojmů definuje některé základní pojmy a termíny použité v našem Kodexu.
Zneužívání. Špatné zacházení s něčím,
nesprávně nebo nevhodně používání nebo
využívání něčeho takovým způsobem, který
může způsobit zranění nebo škodu. Kruté nebo
násilné slovní či fyzické jednání jedince.
Podplácení. Nabízení, slibování, dávání

vybavení, příslušenství, vozidel, zařízení,
počítačových systémů, softwaru, telefonů a
drátových i bezdrátových zařízení. Zahrnuje
také informace, obchodní tajemství a personál.
Střet zájmů. Situace rozpolcené loajality,
kde osobní zájmy jednotlivce zasahují do
obchodních zájmů společnosti.

nebo přijímání něčeho hodnotného pro získání
nepatřičné výhody nebo příznivého
obchodního rozhodnutí.

Diskriminace. Nespravedlivé nebo nerovné
zacházení s osobou nebo skupinou na základě
charakteristiky chráněné zákonem.

Dětská práce. Práce vykonávaná malými
děti, která ovlivňuje jejich zdraví, vzdělání
nebo pohodu, nebo jsou-li malé děti
vykořisťovány nebo jejich práce zahrnuje
trestnou nebo nebezpečnou aktivitu.

Elektronická aktiva. Digitální soubory,
informace, databáze, software, účty a
hesla, jakož i zařízení, nástroje a vybavení
používané k jejich ukládání, zasílání, přijímání
a získávání.

Majetek společnosti. Vše, co naše
společnost používá k podnikání, včetně

Usnadňující platba. Malý platba státnímu
úředníkovi nebo zástupci vládního úřadu s
cílem urychlit rutinní akci nebo službu.
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Podvod. Falšování, lhaní, nebo zkreslování
faktů s cílem získat nespravedlivou výhodu.
Dar. Cokoli hodnotného, včetně hotovosti,
vstupenek, dopravy a ubytování.
Vládní úředník. Zaměstnanec nebo pověřený
pracovník vlády nebo vládou kontrolované
společnosti, organizace, úřadu nebo
výboru. Může také zahrnovat zaměstnance
nebo zástupce politické strany, kandidáty
na politický úřad a zaměstnance a členy
mezinárodních organizací, které zastupují
vlády.
Obtěžování. Nevítané fyzické, verbální nebo
vizuální chování, které souvisí s ochranou
osobnosti člověka.

Kodex chování společnosti Harsco
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Slovníček pojmů
Obchodování s lidmi. Nábor, ukrývání,
přeprava nebo příjetí jedince násilím,
podvodem nebo únosem za nezákonnými
účely, jako jsou nucené práce nebo pohlavní
zneužívání.

Zásadní neveřejné informace. Informace,
které nebyly dosud zveřejněny, o kterých se
dá důvodně předpokládat, že mohou ovlivnit
rozhodnutí investora koupit, prodat nebo držet
cenné papíry společnosti.

Dodavatel. Každá osoba, zástupce
společnosti nebo společnost, která prodává
nebo hodlá prodat produkt nebo službu
společnosti, což zahrnuje konzultanty, smluvní
partnery a zástupce.

Obchodování zasvěcených osob. Nákup,
prodej nebo držení cenných papírů – nebo
dávání tipů ostatním, aby tak učinili – na
základě zásadní neveřejné informace.

Praní špinavých peněz. Proces, při kterém
kriminální živly maskují původní zdroj, a
kontrola finančních prostředků získaných
prostřednictvím trestné činnosti tak, že to
vypadá, že finanční prostředky pocházejí z
důvěryhodného zdroje.

Třetí strana. Kupující, prodávající, zástupce
nebo jiná osoba nebo společnost, která se
podílí na transakci, smlouvě nebo obchodní
dohodě a není zaměstnancem, vedoucím nebo
úředníkem naší společnosti.

Duševní vlastnictví. Znalosti, nápady,
objevy, vzorce, vynálezy a ostatní nehmotný
majetek, který má obchodní hodnotu a je
chráněn autorským právem, patentem, servisní
známkou a zákony o ochranných známkách.
Mezinárodní obchod. Výměna kapitálu,
zboží a služeb mezi dvěma nebo více zeměmi
nebo územími.
Management. Vedoucí, manažeři, nadřízení a
další, kteří mají určitou pravomoc.
Kodex chování společnosti Harsco

Personáll. Osoby zaměstnané ve společností
nebo pro nás pracující.
Sociální média. On-line komunikační kanály,
které poskytují příležitost pro sdílení obsahu,
individuální zadání informací a interakce zahrnuje webové stránky, chatovací místnosti,
blogy, zpravodajství, sociální sítě a speciální
aplikace určené pro publikování a sdílení
komentářů, článků, názorů, nápadů, informací
a obrázků.
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Index
Položky uvedené na této stránce fungují jako odkazy ve webovém prohlížeči. Kliknutím na položku se dostanete na danou stránku.
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Z
16

S

Žádné škody

4

Záznamy, knihy a

28

Záznamy, obchodování

28

Sdělení o společnosti Harsco

30

Zdraví a bezpečnost

19

Sociální média

31

Životní prostředí

59

Soukromí

22

Střet zájmů

33

U
Usnadňující platby

47

V
Vedení záznamů

28

Vláda, dotazy

30

Vláda, podplácení

41

Vláda, spolupráce

47
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