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Předmluva

Rodinný podnik Röchling chce být pro všechny obchodní partnery i pro své 
zaměstnance spolehlivým a čestným partnerem, který pokládá za samo-
zřejmost dodržování právních předpisů a smluv.

Tyto nároky na nás samotné monitorujeme a rádi necháváme i ostatní, aby 
nás kontrolovali.

Směrnice o chování společnosti Röchling zavádí tento požadavek pro 
jednotlivé oblasti naší obchodní činnosti a stanoví při tom určitá neměnná 
základní pravidla.

Úkolem této směrnice o chování není pokrýt všechny myslitelné situace. 
Popisuje spíše měřítko, kterým by měla být hodnocena veškerá činnost.

Je přímou odpovědností každého jednotlivce, aby se díky svému chování 
stal spolehlivým a čestným partnerem dodržujícím právní předpisy. Tuto 
odpovědnost nelze delegovat.

Představenstvo očekává od každého zaměstnance, zejména však od vedou-
cích zaměstnanců skupiny Röchling, striktní dodržování této směrnice o 
chování.

Představenstvo
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1.  Úvod
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Skupina Röchling, založená roku 1822, se vyvinula v přední mezinárodní 
a globálně působící skupinu středně velkých podniků v oblasti zpracování 
plastů. Průkopničtí, špičkoví a důvěryhodní: takoví jsme my, takové jsou 
firemní hodnoty, jimiž se skupina Röchling sama řídí.

Jakožto rodinnému podniku nám zásada dodržování právních předpisů 
uvnitř skupiny i navenek obzvlášť leží na srdci. Jednání v souladu s právní-
mi předpisy a sounáležitost s našimi zaměstnanci jsou hlavními znaky naší 
podnikatelské činnosti.

Tato směrnice o chování formuluje závazně pro všechny zaměstnance sku-
piny Röchling na celém světě náš postoj k dodržování právních předpisů, 
dobrovolných závazků, interních směrnic a etických standardů. Vycházíme 
z jasné zásady, že v rámci konkurence chceme přesvědčit výhradně zvyšo-
váním povědomí o naší značce, být průkopničtí, špičkoví a důvěryhodní. 
Tímto způsobem můžeme dosáhnout optimálních výhod pro spotřebitele 
a dlouhodobého obchodního úspěchu. Röchling si nezajišťuje výhody ne-
zákonnou či neetickou realizací svých obchodů. Kdo využije nebo toleruje 
takové nezákonné či neetické prostředky, závažně porušuje podnikatelské 
zájmy skupiny Röchling a musí počítat s okamžitými následky.

Za seznámení všech zaměstnanců se směrnicí o chování, za její dodr-
žování a za přijetí odpovídajících organizačních opatření jsou osobně 
odpovědní jednatelé nebo členové představenstva všech členů skupiny 
Röchling.

Navíc od každého jednotlivého zaměstnance očekáváme dodržování této 
směrnice o chování i aktivní podporu hodnot a principů v ní uvedených.

Tato směrnice o chování platí pro všechny tuzemské i zahraniční společ-
nosti, v nichž má společnost Röchling SE & Co. KG přímý či nepřímý podíl 
ve výši více než 50 procent nebo v nich zajišťuje jednotné řízení („skupina 
Röchling“). Pokud však použitelné právo platné v konkrétní zemi stanoví 
přísnější pravidla než ta, která jsou obsažena v této směrnici, mají tyto 
přísnější předpisy přednost.

Skupina Röchling výslovně podporuje a povzbuzuje své obchodní partnery 
k uplatňování, resp. k zohledňování sjednaných zásad ve vlastní podnika-
telské strategii. Tím do budoucna zajišťuje příznivý základ pro další rozvoj 
obchodních vztahů.
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2. Zásady

2.1  Chování v souladu s právními předpisy

Röchling zastává zásadu bezvýjimečné zákonnosti veškerých jednání 
a opatření skupiny Röchling. Každý zaměstnanec má proto povinnost 
dodržovat platné právní předpisy a každý nadřízený musí dbát na to, aby 
jeho zaměstnanci tuto povinnost plnili. Je přísně zakázáno podněcovat 
třetí osoby k nezákonnému jednání nebo se vědomě na takovém jednání 
spolupodílet.

2.2  Vedoucí zaměstnanci jdou příkladem

Členové představenstva a vedoucí zaměstnanci musí jít při provádění této 
směrnice o chování obzvláště příkladem. Musí tyto hodnoty věrohodně 
ztělesňovat, dávat svým chováním příklad a důsledně zasahovat proti 
každému chování v rozporu s touto směrnicí.

Respektujeme platné právo.
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3. Chování vůči obchodním  
 partnerům a třetím osobám

3.1  Kartelové a soutěžní právo

Podpora poctivé hospodářské soutěže patří k naší obchodní politice. 
Proto očekáváme, že všichni zaměstnanci budou striktně dbát platného 
kartelového a soutěžního práva.

V důsledku toho jsou zakázány dohody a takové formy jednání s ostatními 
soutěžiteli, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutě-
že. Sem patří zejména rozdělení území nebo zákazníků, dohody nebo vý-
měna informací o určení cen nebo jejich částí, o dodavatelských vztazích 
a dodacích podmínkách, kapacitách či postupech při podávání nabídek. 
Jsou zakázána nejenom výslovná, písemná ujednání, nýbrž i ústní dohody 
či vzájemně schválená jednostranná právní jednání.

Také dohody s dodavateli a zákazníky mohou být podle soutěžního práva 
zakázány. Sem patří zejména omezení svobody zákazníka, určení cen nebo 
obchodních podmínek pro obchodní partnery, ujednání o výhradním 
postavení, výhradní dodávky a zákazy hospodářské soutěže.

Pokud má společnost ze skupiny Röchling dominantní postavení na trhu, 
nesmí tohoto postavení zneužívat.

Röchling nepomlouvá ostatní soutěžitele, zákazníky, dodavatele a obchod-
ní partnery, ani jejich produkty či služby.

Dodavatelé a obchodní partneři jsou vybíráni výlučně na základě objektiv-
ních kritérií.

Má-li zaměstnanec pochybnosti o přípustnosti svého jednání z hlediska 
soutěžního práva, musí se obrátit na svého nadřízeného. V případě potře-
by musí být věc konzultována s právním zástupcem.

Podporujeme čestnou hospodářskou soutěž a striktně dodržujeme  
pravidla hospodářské soutěže.

Odsuzujeme jakoukoliv formu úplatkářství a korupce.
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3.2  Korupce

Každá forma úplatkářství nebo zjednávání neoprávněných výhod je 
zakázaná, ať už te strany zástupců Röchlingu či v obchodním styku. Žádný 
zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem své práce přijímat, nabízet 
nebo poskytovat úplatky či jiné peněžité dary. Osoby zastávající funkci 
nesmějí třetím osobám nabízet, slibovat nebo poskytovat neoprávněné 
výhody jakéhokoli druhu za služby nebo jednání nebo si takové výhody 
nechat nabízet, slíbit nebo poskytnout.

3.3  Dary a pozvání

Jakékoli pozornosti, například ve formě pozvání nebo v souvislosti s 
reklamními opatřeními, sloužící k podpoře obchodních vztahů nebo pre-
zentaci produktů či služeb jsou přípustné v rámci obchodních zvyklostí. 
Takové věcné dary, pozvánky a osobní laskavosti smějí být poskytovány 
obchodním partnerům a soutěžitelům či jiným třetím osobám pouze v 
případě, je-li dodržen rámec běžných obchodních zvyklostí. Musí být tedy 
obvyklé v obchodním styku, nesmějí mít nepřiměřeně vysokou hodnotu, 
nesmějí překračovat životní standard zúčastněné osoby a jejich cílem 
nesmí být nečestné ovlivňování obchodních rozhodnutí či obcházení 
právních předpisů.

Přiměřené pozornosti od obchodních partnerů, konkurentů či jiných 
třetích osob smějí být přijímány pouze v případě, že nepřekračují rámec 
obvyklých obchodních zvyklostí, že jsou přiměřené co do rozsahu a v 
souladu s danou příležitostí a že tato pozvání, věcné dary nebo osobní 
laskavosti nemohou ovlivňovat podnikatelské rozhodnutí. 

Takovéto pozornosti pro třetí osoby, resp. od třetích osob smějí mít 
přibližnou hodnotu do 100 euro včetně, ledaže přísnější právní předpisy 
stanoví odlišnou výši. Poskytování nebo přijímání peněžitých darů je v 
každém případě zakázáno.

Základní pravidlo zní: zaměstnanci nesmějí nikdy přijímat nebo poskyto-
vat výhody, u nichž by mohl vzniknout dojem nepřípustného ovlivňování 
(či pokusu o ovlivňování).

Zaměstnanci, kteří se nechají nekalým způsobem ovlivnit zákazníkem 
nebo dodavatelem nebo se pokusí zákazníka či dodavatele nekalým způ-
sobem ovlivnit, budou voláni k disciplinární odpovědnosti. Trestněprávní 
důsledky tím nejsou dotčeny
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3.4  Smlouvy o poradenství  
a poskytování služeb

Smlouvy o poradenství a poskytování služeb lze uzavírat pouze v případě, 
že osoba nebo společnost disponuje potřebnou kvalifikací pro konkrétní 
zakázku, zakázka je vyloženě v zájmu skupiny Röchling a není v rozporu s 
cíli této směrnice o chování. Zejména provize a odměny lze v rámci tako-
vých smluv o poradenství a poskytování služeb vyplácet pouze v případě, 
že jsou v přiměřeném a obhajitelném poměru k vykonávané činnosti. 
Nelze sjednávat žádná plnění, u nichž lze předpokládat, že jsou určena 
zcela nebo částečně k uplácení.

3.5  Dodavatelské a zákaznické vztahy

Dohody se zákazníky a dodavateli, jakož i jejich následné změny a doplně-
ní, musí být úplně a jednoznačně zdokumentovány. Interní pravidla dvojí 
kontroly („princip čtyř očí“) a dělby výkonných a kontrolních funkcí musí 
být striktně dodržována všemi zaměstnanci. Dodavatelé musí být vybíráni 
pouze na základě výsledků výběrového řízení po srovnání ceny, kvality, 
plnění a vhodnosti nabízených produktů či služeb.
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4. Lidská práva, pracovní  
 a sociální standardy

Následující úpravou bychom chtěli zajistit, aby všichni zaměstnanci jednali 
v souladu s mezinárodně uznávanými lidskými právy a zásadními pracov-
ními a sociálními standardy.

4.1  Lidská práva

Výslovně obhajujeme a podporujeme mezinárodně uznávaná lidská práva.

4.2  Diskriminace

Skupina Röchling se zavazuje zajišťovat rovnost příležitostí v zaměstnání 
a vyhýbat se jakékoliv diskriminaci, pokud národní právo výslovně nepře-
depisuje výběr zaměstnanců podle určitých kritérií. Nesmí se uplatňovat 
rozdílné zacházení se zaměstnanci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
zdravotního postižení, původu, vyznání, věku nebo sexuální orientace.

Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a pracovní a sociální standardy.
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4.3  Rovné příležitosti

Platí zásada rovných příležitostí. Röchling jasně odsuzuje diskriminaci a se-
gregaci a podporuje integraci a toleranci nejen mezi zaměstnanci, ale také 
mezi vedoucími zaměstnanci a mezi vedoucími zaměstnanci a ostatními 
zaměstnanci. Vzájemný styk mezi zaměstnanci a vedením společnosti se v 
zájmu dosahování společných podnikatelských cílů vyznačuje vzájemným 
respektem, porozuměním a důvěrou.

4.4  Nucená práce

Röchling odmítá jakoukoliv formu nucené práce. Dětská práce je zakázána. 
Minimální věk zaměstnanců se řídí platnými národními právními předpisy, 
respektive kolektivní smlouvou, pokud není věková hranice nižší než nej-
nižší věk pro vstup do zaměstnání stanovený v úmluvě MOP č. 138.

4.5  Odměňování

Všichni zaměstnanci mají právo na přiměřenou odměnu. Mzdy, odměny 
a další plnění (sociální příspěvky, příspěvek na dovolenou apod.) musí být 
v souladu se zásadou poctivosti a musí odpovídat přinejmenším platným 
národním právním předpisům, respektive úrovni běžné v národních hospo-
dářských odvětvích a oborech.

4.6  Pracovní podmínky

Röchling dodržuje příslušné národní právní předpisy a dohody o pracovní 
době a čerpání řádné dovolené. Pracovní doba včetně přesčasů nesmí 
dlouhodobě překračovat stávající právní předpisy a úpravu v kolektivních 
smlouvách v příslušných zemích.
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4.7  Kvalifikace

Schopnosti a znalosti zaměstnanců mají ve všech závodech skupiny Röch-
ling po celém světě nepopiratelnou důležitost pro zajištění budoucnosti 
skupiny. Röchling proto podporuje a vítá opatření vedoucí ke zvyšování 
kvalifikace těch zaměstnanců, kteří jsou schopni rozšiřovat a prohlubovat 
své odborné a profesní vědomosti důležité pro výkon jejich pracovní čin-
nosti. Vzdělávání a rozšiřování kvalifikace má pro další rozvoj mimořádný 
význam.

4.8  Svoboda sdružování

Zaměstnanci mají právo na svobodné vytváření odborových organizací 
podle jejich volby, respektive na vstup do těchto organizací. Röchling uzná-
vá zakládání závodních, respektive odborových organizací zastupujících 
zájmy zaměstnanců a přistupuje k nim pozitivně, pokud nejsou v rozporu s 
národními právními předpisy. Röchling uznává výsledky kolektivního vyjed-
návání na základě národní právní úpravy.

Röchling, jeho zaměstnanci a závodní či odboroví zástupci zaměstnanců 
pracují při zachování oboustranných zájmů otevřeně a v duchu konstruk-
tivního a kooperativního řešení sporů. Röchling usiluje o rovnováhu mezi 
hospodářskými zájmy skupiny Röchling a zájmy zaměstnanců.
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5. Ochrana životního prostředí, bez- 
 pečnost a ochrana zdraví při práci

5.1  Životní prostředí

Produkty a služby poskytované skupinou Röchling by měly být i v budouc-
nu v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Ochrana životního 
prostředí a zlepšování životních a ekologických podmínek představují 
zásadní podnikatelské cíle skupiny Röchling. Pro dosažení a dodržování 
příslušných mezinárodních, evropských a národních norem na ochranu ži-
votního prostředí v praxi spolupracuje s příslušnými lokálními institucemi.

Již při navrhování nových produktů a výrobních postupů by se měly podle 
možností eliminovat či minimalizovat zátěže životního prostředí. Zásad-
ním motivem je trvalá udržitelnost. Ústředním tématem ochrany životního 
prostředí je efektivní využívání zdrojů. Za účelem dalšího zlepšení jsou 
prováděny analýzy materiálových a energetických toků a přijímána opat-
ření vedoucí ke snižování spotřeby energie a emisí. Tyto kroky by měly být 
činěny již při navrhování nových výrobních zařízení. Při plánování výrob-
ních procesů musí být věnována pozornost eliminaci odpadů a zvyšování 
míry recyklace. K těmto opatřením patří používání nejmodernějších tech-
nologií, úprava a opětovné zužitkování odpadních vod, využívání vnitro-
podnikového recyklačního potenciálu i eliminace odpadu a sofistikované 
odpadové hospodářství. Na základě informací a vzdělávání by se mělo 
zvyšovat ekologické povědomí zaměstnanců.

Chráníme životní prostředí a hospodaříme podle zásad trvale udržitelného rozvoje.

Vytváříme vysoké standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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5.2  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci mají nejvyšší prioritu. Skupina Röch-
ling zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti v rámci 
národních předpisů a podporuje další zlepšení pracovního prostředí.

Podnikatelská činnost skupiny Röchling musí směřovat k vytváření tako-
vých pracovních míst, kde zaměstnanci mohou pracovat bezpečně a bez 
úrazů. Již při navrhování výrobních linek a ergonomicky koncipovaných 
pracovních míst by měla být přijímána opatření vedoucí k eliminaci pra-
covních úrazů. Pracovní postupy musí být neustále revidovány z hlediska 
možných rizik pro zaměstnance. Osoby odpovědné za bezpečnost práce 
zpracovávají společně s vedoucími zaměstnanci strategie pro eliminaci 
potenciálních pracovních úrazů. Průběžně by mělo být monitorováno, jak 
lze úspěšně omezovat počet pracovních úrazů například výměnou strojů 
a zařízení, novým uspořádáním přepravních tras, optimalizací osvětlení, 
lepším označením a odpovídající osvětou zaměstnanců.
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6. Střety zájmů

Každý zaměstnanec je povinen přijímat obchodní rozhodnutí ve prospěch 
skupiny. V souladu s tím musí dbát na to, aby jeho soukromé zájmy nebyly 
v rozporu s obchodními zájmy skupiny. Osobní zájmy nebo vztahy nikdy 
nesmějí ovlivnit obchodní činnost. Je třeba se vyhýbat jakékoliv formě 
střetu zájmů a v případě pochybností se ihned obrátit na svého nadříze-
ného.

V důsledku toho smějí zaměstnanci zastupovat společnost v obchodech, 
na nichž se ekonomicky podílejí oni sami nebo jejich rodinní příslušníci, 
pouze na základě předchozího souhlasu jejich nadřízeného.

Zásadní kapitálová účast (více než tři procenta) na podnikání ostatních 
soutěžitelů, dodavatelů nebo zákazníků musí být odsouhlaseny nadříze-
ným.

Vedlejší činnost u dodavatelů nebo zákazníků je dovolena v jednotlivých 
případech pouze na základě předchozího odsouhlasení nadřízeným.

Snažíme se o podporu obchodu skupiny Röchling.
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7. Mlčenlivost

Důvěrné informace firmy musí být zachovány v tajnosti. Důvěrné infor-
mace musí být chráněny před přístupem nepovolaných třetích osob. Také 
v rámci skupiny se musí dbát na to, aby se důvěrné informace předávaly 
pouze těm zaměstnancům, kteří je potřebují k plnění svých pracovních 
úkolů.

Tato povinnost se uplatní i po skončení pracovního poměru.

Chráníme důvěrné informace skupiny a respektujeme důvěrné informace jiných.
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8. Ochrana a zabezpečení údajů

Osobní údaje Röchling shromažďuje, zpracovává nebo používá, pouze 
v přísném souladu s příslušnými platnými ustanoveními a pokud je to 
nezbytné k stanovenému, jednoznačnému a právoplatnému účelu.

Interní firemní informace musí být chráněny před přístupem, manipula-
cí nebo znehodnocením ze strany nepovolaných osob, před špionáží a 
sabotáží, neúmyslnými změnami či ztrátou.

Všichni zaměstnanci jsou povinni zajišťovat a aktivně přispívat k zabezpe-
čení informací a informačních systémů, informačních sítí a síťových služeb, 
k nimž mají v rámci své činnosti přístup.

Respektujeme ochranu údajů a chráníme naše firemní údaje.
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9. Majetek skupiny

Každý zaměstnanec je povinen nakládat s majetkem skupiny zodpo-
vědně. Firemní zařízení nebo věci nesmějí být využívány k soukromým 
účelům nebo odnášeny mimo podnikatelské prostory, leda by k tomu 
příslušná nadřízená osoba v jednotlivém případě dala souhlas.

Majetek skupiny musí být chráněn před ztrátou, poškozením, krádeží, 
zneužitím a neoprávněným užíváním. Zaměstnanci musí s pracovními 
prostředky, které jim byly poskytnuty k plnění pracovních úkolů, zachá-
zet s náležitou péčí.

Také nehmotný majetek, jako je firemní know-how, práva duševního 
vlastnictví, autorská díla, myšlenky a znalosti našich zaměstnanců, jsou 
pokládány za majetek skupiny podléhající ochraně.

Vyžadujeme poctivost a respektujeme majetkové hodnoty a majetek skupiny.
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10. Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz znamená smísení nezákonně nabytých peněžních 
prostředků, popř. majetkových hodnot s legálními finančními a hospodář-
skými toky. Praní špinavých peněz je trestný čin v členských státech EU  
a v mnoha dalších zemích (například v USA, Číně).

Žádný zaměstnanec nesmí sám nebo ve spolupráci se třetími osobami 
provádět nebo trpět takové jednání, které porušuje příslušné předpisy 
proti praní špinavých peněz.

Spolupracujeme pouze se seriózními obchodními partnery.
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11. Zákony na kontrolu obchodu

Ve většině zemí existují zákony o mezinárodní kontrole obchodu.  
Upravují přeshraniční směnu zboží, služeb a technologií. Různé národ-
ní a mezinárodní právní předpisy o kontrole obchodu přitom omezují 
nebo zakazují dovoz a vývoz určitého zboží a služeb. Tato omezení 
se vztahují nejen na určitý druh produktů, nýbrž i na zemi původu či 
určení a v mnoha případech i na osobu zákazníka (embargo). Podobná 
omezení se mohou týkat také vývozu technologií či softwaru. Na určité 
státy se vztahují hospodářská embarga.

Všichni zaměstnanci jsou povinni respektovat příslušné zákony o kont-
role obchodu, například v oblasti celního práva a vývozních kontrol.

Respektujeme národní a mezinárodní právní předpisy  
o dovozu a vývozu zboží a služeb.
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12. Insider trading

Interní informace je každá neveřejná informace, kterou by každý investor 
pokládal za zásadní pro svá investiční rozhodnutí. Je zakázáno nabývat, 
zcizovat nebo doporučovat nákup či prodej cenných papírů za využití 
interních informací.

Musí být zachována důvěrnost interních informací. Zásadně nesmějí být 
předávány třetím osobám; to platí i pro předávání hesel umožňujících 
přístup k elektronicky uloženým interním informacím. Předávání interních 
informací zaměstnancům nebo externím poradcům je přípustné pouze 
v případě, že příjemce informaci potřebuje pro plnění svých pracovních 
úkolů a je zavázán k mlčenlivosti.

Respektujeme předpisy upravující insider trading.
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13. Dotazy, hlášení nesrovnalostí

Otázky týkající se kodexu chování lze směřovat na vedení skupiny Röch-
ling, výkonnou radu, oddělení Compliance nebo právní oddělení Röchling 
SE & Co. KG.

Doporučujeme našim zaměstnancům, aby nás informovali o všech udá-
lostech, které naznačují porušení zákonů, interních pokynů nebo tohoto 
etického kodexu. Informování interních kontaktů je obvykle nejúčinnějším 
způsobem, jak zajistit rychlé a efektivní řešení.

Pokud máte podezření na nesrovnalosti nebo o nich víte, můžete se obrá-
tit na oddělení pro dodržování předpisů nebo na právní oddělení společ-
nosti Röchling SE & Co. KG, popřípadě na svého manažera. Pokud to povo-
lují vnitrostátní předpisy, mohou být informace předány také anonymně. 
Všechny informace budou prošetřeny a vyhodnoceny a v případě potřeby 
budou přijata opatření. Budou podniknuty všechny nezbytné a možné 
kroky k zachování důvěrnosti oznámení i jeho obsahu. Pokud je oznámení 
podáno v dobré víře, oznamovatel se nemusí obávat žádné újmy.

Kontakt: 
Röchling SE & Co. KG 
Odd. pro dodržování předpisů (alternativně: právní odd.) 
Richard-Wagner-Str. 9 
68165 Mannheim 
Německo 
Telefon +49 621 4402 255 (odd. pro dodržování předpisů) 
Telefon +49 621 4402 240 (právní odd.) 
compliance@roechling.com
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