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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Integrita vedení

Férová soutěž

Kodex chování Krky (dále jen „Kodex“) definuje principy a pravidla
pro etické chování, dobré obchodní praktiky a standardy chování
Krka, d. d., Novo mesto, a jejích dceřiných společností (dále jen
„Krka“), které jsou závazné pro všechny zaměstnance Krky. Kodex je
základem všech dalších interních pravidel Krky.
Pro všechny zaměstnance Krky je základním principem konzistentní
chování v souladu s nejvyššími morálními standardy a principy
založenými na upřímnosti, loajalitě a profesionalitě, i důsledné
dodržování předpisů a směrnic mezinárodních organizací pro
farmaceutický průmysl i interních pravidel Krky.
Kodex je veřejně dostupný na webových stránkách Krky
https://www.krka.biz/sl/. Obchodní partneři Krky by se s Kodexem měli
seznámit, poněvadž očekáváme, že se jím budou řídit, budou-li s Krkou
v obchodním vztahu.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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Základními etickými principy Krky jsou respekt, spolupráce, kvalita a
integrita vedení, a to jak co se týče vztahů mezi zaměstnanci, tak i
ve vztazích navenek.
Jako zaměstnanci Krky si uvědomujeme, že soulad se základními
principy pomáhá realizovat vizi Krky, dosáhnout plánovaných
obchodních výsledků, chránit dobré jméno Krky a přispívá k rozvoji
širšího sociálního prostředí, ve kterém pracujeme.

ZÁKLADNÍ
ETICKÉ PRINCIPY

Kodex chování Krky
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Respekt
Rovné příležitosti pro všechny, respekt k legislativě a etický přístup
k ostatním lidem i širší sociální komunitě jsou základem naší práce.
Respektujeme lidská práva tak, jak jsou definována mezinárodně
uznávanými principy a směrnicemi. Pracujeme v souladu se všemi
právními předpisy a standardy týkajícími se lidských práv ve všech
zemích, v nichž Krka působí.
Respektujeme důstojnost, osobní integritu a soukromí každého
jednotlivce. Respektujeme rovněž svobodu slova a vyjadřování názorů a
k ostatním vždy přistupujeme s respektem. Se svými kolegy
komunikujeme otevřeně bez ohledu na jejich profesionální kvalifikaci a
vedoucí pozici. Všechny formy neférové a nelegální práce jsou zakázány.

opatření ke snížení a eliminaci možných zdravotních rizik a nebezpečí
úrazů. Všichni musejí dodržovat veškeré předpisy a interní pravidla týkající
se zdraví a bezpečnosti práce. Našimi základními principy jsou zdravé a
bezpečné pracovní prostředí; proto zaměstnanci nesmějí pracovat nebo
být přítomni na pracovišti pod vlivem alkoholu, drog či dalších zakázaných
látek. Kouření je zakázáno ve všech prostorách Krky. Naše práce musí být
prováděna pečlivě tak, abychom neohrozili naše životy a zdraví, ani
životy a zdraví ostatních lidí. Pracovní vybavení, bezpečnostní pomůcky a
osobní ochranná výstroj musejí být používány v souladu s jejich účelem i pokyny
zaměstnavatele, musí s nimi být manipulováno řádně a musejí být udržovány
v bezvadném stavu.
Pravidelné vzdělávání a školení, týkající se zdraví a bezpečnosti
práce, požární bezpečnosti a ochrany majetku, je povinností každého
zaměstnance, stejně jako informování nadřízených o jakýchkoli
nedostatcích a hrozbách v pracovním prostředí a na pracovišti.

Veškerá diskriminace vůči zaměstnancům je zakázána. Se
zaměstnanci se jedná stejně bez ohledu na jejich národnost, rasu nebo
etnickou příslušnost, místní nebo sociální původ, pohlaví, barvu pleti,
zdraví, postižení, náboženství nebo vyznání, věk, sexuální orientaci,
rodinný stav, členství v odborech, finanční stabilitu nebo jiné osobní
poměry.
Všechny formy obtěžování a špatného zacházení na pracovišti
jsou zakázány. Zajišťujeme férové pracovní podmínky a otevřené a
kreativní pracovní prostředí. Zajišťujeme pracovní prostředí bez
psychologického nátlaku, sexuálního nebo jiného obtěžování nebo
špatného zacházení ze strany ostatních zaměstnanců, nadřízených nebo
třetích stran. Všichni se musíme vyvarovat nevhodných aktivit, které by
mohly ohrozit důstojnost jiné osoby. Povšimneme-li si jakéhokoliv
nevhodného chování, musíme je okamžitě nahlásit našemu nadřízenému
nebo vedoucímu organizační jednotky. Jakékoliv zaznamenané
nevhodné chování nadřízených musí být ihned nahlášeno jejich
nadřízenému nebo osobě oprávněné k řešení mobbingu. Jakýkoli
zaměstnanec může nahlásit mobbing jakékoliv oprávněné osobě.
Pravidla chování v případě mobbingu a seznam osob oprávněných k
řešení mobbingu jsou publikovány na stránkách Krka.net, interních
webových stránkách Krky (Pravidla chování v případě mobbingu).
Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí, ve kterém
zaměstnanci nejsou vystaveni zdravotním rizikům. Pravidelně také
přijímáme
9
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Spolupráce

Kvalita

V prostředí, ve kterém pracujeme, spolupracujeme s mnoha
zainteresovanými osobami – akcionáři, zaměstnanci, dodavateli,
zákazníky, institucemi, s veřejným sektorem i s jednotlivci. Prosazujeme
spolupráci založenou na vzájemném respektu a ohledech na názory
ostatních, zaměřenou na zvýšení hodnoty Krky.

Dodáváme účinné, kvalitní a bezpečné produkty. Účinnost, kvalita a
bezpečnost jsou monitorovány ve všech fázích životního cyklu
produktu, od vývoje přes použití až po zpětnou vazbu. Máme zaveden
systém ohlašování a sběru informací o nepříznivých reakcích na
medicínské produkty, který umožňuje okamžitou reakci.

Veškeré vztahy v oblastech zdravotnictví, lékárenství a
veterinární medicíny jsou zaměřeny na zajištění profesionálních a
objektivních informací o našich produktech, zajištění větších výhod
pro pacienty a uživatele, vylepšení lékařské péče a umožnění
výměny expertních znalostí a zkušeností. Tyto oblasti jsou
současně předmětem přísné regulace, interních pravidel a
vysokých etických standardů.

Náš výzkum a vývoj a naše spolupráce se zdravotnickým sektorem a
obchodními partnery nám umožňuje zdokonalovat znalosti v oboru
farmacie, na základě čehož můžeme následně přispět k vývoji
kvalitních medicínských produktů. Zajišťujeme, aby vývoj, který
provádíme, byl nezávislý a profesionální, aby výsledky výzkumu byly
řádně uschovávány a komunikovány a abychom vždy brali v úvahu
zpětnou vazbu.

Odborná veřejnost dostává objektivní informace o produktech Krky
a jejich kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Vývoj, výroba, prodej a
propagace našich produktů zahrnují spolupráci se zdravotnickými
organizacemi, jako jsou nemocnice, kliniky, univerzity a další
vzdělávací instituce a veřejné agentury, které se zabývají léčivy. Při
této spolupráci dodržujeme veškeré předpisy a zajišťujeme
transparentní dokumentaci.

Zavazujeme se k poskytování férových, úplných a včasných
informací o našich produktech pacientům, pracovníkům ve
zdravotnictví, odborné veřejnosti, regulatorním institucím, obchodním
partnerům i zákazníkům.

Zavazujeme se zajišťovat komplexní a transparentní hlášení
obchodních operací a podávat úřadům, akcionářům, investorům,
médiím, analytikům i veřejnosti úplné, férové, včasné a relevantní
informace regulatorním. Veškeré výkazy i finanční a obchodní
informace jsou připravovány a publikovány v souladu s právními
předpisy a mezinárodními standardy výkaznictví. Při obchodování i
ohlašování si uvědomujeme, že je náš úspěch založen na širší
sociální komunitě a že se musíme vždy chovat tak, aby to bylo pro
zainteresované osoby přínosné.
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Veškeré informace, ke kterým se v průběhu svojí práce dostaneme,
představují aktiva společnosti, která musíme chránit i po skončení
zaměstnání v Krce. Zveřejnění citlivých a důvěrných interních
informací nebo jednání na jejich základě je zakázáno a může vyústit
v zaměstnanecké, administrativní, veřejnoprávní i trestní řízení proti
společnosti či jednotlivci, který informace zveřejnil.
Zaměstnanci musejí uchovávat informace zařazené mezi důvěrné a
takové, u kterých lze důvěrnost předpokládat na základě jejich povahy
a nesmějí je využívat pro svoje osobní užití, ani je zpřístupnit třetím
stranám uvnitř společnosti i mimo ni bez předchozího souhlasu.
Obzvláště důležité je to v případě citlivých firemních informací,
technických údajů a obchodních informací, i jiných informací o
společnosti, zaměstnancích a třetích stranách. Zaměstnanci musejí
dodržovat veškerá pravidla a mechanismy související se
uchováváním a ochranou informací. Také důvěrné informace a
duševní vlastnictví obchodních partnerů a třetích stran
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musejí být pečlivě chráněny (Pravidla definice a ochrany obchodních
tajemství).

Informace jsou sdíleny na interních schůzkách (setkáních, pravidelných
periodických školeních) a na shromážděních pracovníků, prostřednictvím interních
webových stránek, interních časopisů a elektronické komunikace.

V případě pochybností, zda je nějaká informace citlivá a důvěrná,
musíme k ní přistupovat jako k vysoce důvěrné, a poradit se s jejím
vlastníkem nebo s právním oddělením. Dodržujeme politiku čistého
stolu a čisté obrazovky. V případě zasílání citlivého obsahu e-mailem
se musíme ujistit, že příloha obsahující takový obsah je řádně chráněna
proti neautorizovanému přístupu.

Před publikováním veškerých fotografií, videí a zvukových nahrávek i veškerých
textů vytvořených v Krce musí být zajištěn písemný souhlas oddělení pro styk s
veřejností (public.relations@krka.biz), ať už se jedná o publikování v tištěných či
digitálních médiích za účelem propagace, nebo pro soukromé účely. Pouze osoby
s pověřením reprezentovat Krku veřejně mohou vystupovat jménem společnosti v
médiích.

Neposíláme e-mailem řetězové dopisy, vtipy ani jiný nevhodný obsah.
Neklikáme na neověřené webové odkazy a neotevíráme přílohy
z neznámých zdrojů v e-mailech od neznámých odesílatelů, protože
bychom se mohli stát obětí kybernetického útoku. Ředitel informační
bezpečnosti Krky organizuje, vede a koordinuje aktivity k zajištění
informační bezpečnosti. Všichni zaměstnanci mohou s ředitelem
informační bezpečnosti probrat návrhy a názory, nebo nedostatky
zaznamenané v tomto směru (Pravidla o vhodném užití informačních
technologií).

Elektronická komunikace je nedílnou součástí našich obchodních
vztahů; je využívána k budování dobrého jména Krky, dobrého jména
produktů Krky a zvyšování povědomí o Krce. E-maily musejí být
využívány rozumně a účelně tak, aby dobré jméno Krky nemohlo být
žádným způsobem poškozeno.

Jakékoliv osobní údaje musejí být zpracovány řádně, transparentně a
bezpečně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní
údaje smějí být shromažďovány v rozsahu nutném pro naplnění
legislativních požadavků a legitimního zájmu Krky, nebo na základě
souhlasu osoby, který může být kdykoliv odvolán. Budete-li mít
podezření, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů,
obraťte se na svého nadřízeného, nebo kontaktujte zmocněnce pro
ochranu údajů. Porušení ochrany osobních údajů je nutno nahlásit
okamžitě, nejdéle do 24 hodin zmocněnci na ochranu údajů
(dataprotection.officer@krka.biz). Kontaktní údaje zmocněnců na
ochranu údajů v jednotlivých dceřiných společnostech jsou k dispozici
na interních webových stránkách (Pravidla o ochraně osobních údajů).
Chráníme dobré jméno společnosti. Všichni zaměstnanci se musejí
seznámit se strategicky důležitými cíli Krky, její misí, vizí a hodnotami.
V souladu s nimi musejí zaměstnanci napomoci vytváření kultury
vzájemné důvěry, respektu, celoživotního vzdělávání a
zodpovědné a efektivní práce.
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Uvědomujeme si skutečnost, že sociální sítě neumožňují žádné
soukromí, proto dodržujeme hodnoty Krky a posilujeme svou osobní
integritu, kdykoliv je používáme. Pokud se zapojujeme do sociálních
sítí, uvědomujeme si, že informace sdílené na takových sítích o nás
nebo o Krce zůstanou zveřejněny na těchto sítích navěky a budou
k dispozici všem (Pokyny pro zaměstnance o online přístupu na
sociální sítě).
Aktiva společnosti musejí být spravována řádně a musejí být
používána pouze k určenému účelu a rozumně, v souladu s interními
směrnicemi a pokyny. Všichni zaměstnanci musejí spravovat firemní
majetek s náležitou péčí a předcházet jeho ztrátě, krádeži nebo
neautorizovanému použití. Aktiva společnosti slouží potřebám
společnosti a k osobním potřebám mohou být využita výlučně ve
výjimečných situacích a v odsouhlaseném rozsahu (Pokyny pro
stanovení osobní odpovědnosti při manipulaci s vybavením).
Musíme se vyvarovat veškerých aktivit, které by vzhledem k podstatě
prováděné práce mohly způsobit materiální nebo morální újmu, nebo
poškodit obchodní zájmy a dobré jméno Krky. V naší práci chráníme
celkovou pověst společnosti a vždy dodržujeme pokyny Krky,
protokoly a obchodní etiketu.

Kodex chování Krky
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Integrita vedení
Výkonní ředitelé berou při výkonu své práce a svých úkolů v potaz svou
osobní integritu a klíčové principy obchodního provozu Krky. Vedení
společnosti a senior manažeři jdou svou prací a stylem vedení
příkladem a jsou základem pro vytvoření obchodního a pracovního
prostředí, kde se zaměstnanci i další zainteresované osoby chovají
v souladu s předpisy a etickými normami. Vedení i senior manažeři
zodpovídají za to, že zaměstnanci budou informováni o svých právech,
povinnostech, úkolech a všech platných předpisech a interních
pravidlech společnosti a že se budou chovat v souladu s pravidly,
principy a hodnotami Krky. Vedení společnosti i všichni senior
manažeři se chovají zodpovědně vůči vlastníkům, zaměstnancům
a majetku společnosti vždy, když vykonávají svou práci a úkoly.
V Krce vytváříme kulturu důvěry, respektu, spolupráce a týmové
práce, celoživotního vzdělávání a zodpovědné a efektivní práce.
Naše znalosti, schopnosti, inovace, dobré pracovní návyky a
kreativita nám pomáhají jednat rychle a být flexibilní. Pracujeme
v měnícím se obchodním prostředí, proto musíme rychle reagovat
na požadavky trhu, následovat pokrok, přizpůsobovat se
nejrůznějším požadavkům pracovních procesů a nacházet flexibilní
řešení. Zaměstnanci Krky pěstují dobré vztahy. Partnerství a
důvěra tvoří základ vztahů založených na respektu mezi všemi
zaměstnanci a partnery. Pracujeme na vytvoření pracovního
prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí být podporování k tomu,
aby byli kreativní a efektivní. Podporujeme zaměstnance v hledání
nových nápadů, mluvíme s nimi o nich a uvádíme je do provozu,
přesvědčíme-li se, že jsou pro nás rozvoj vhodné. Vykonáváme
svoje úkoly, jak nejlépe dokážeme a tak efektivně a rychle, jak je to
možné.
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PODNIKOVÁ
INTEGRITA
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Zákaz podvodů a korupce
Elementární zásadou každého zaměstnance v souvislosti s výkonem
jejich práce a úkolů je jednat v souladu se základními etickými principy
a ustanoveními tohoto Kodexu a všech platných předpisů Krky a
interních pravidel. Jakékoli podvodné nebo korupční jednání je
zakázáno.

Ujišťujeme se, že osoby, které mají přístup k interním informacím, si
uvědomují úrovně důvěrnosti a citlivosti těchto informací. Máme
platná interní pravidla o obchodování s finančními nástroji společnosti
a máme zavedeny kontrolní mechanismy pro zaměstnance a třetí
strany, které s těmito informacemi pracují. Tímto způsobem můžeme
předcházet možnému zneužití a insider tradingu. Je specifikován
časový úsek, po který všechny osoby s přístupem k interním
informacím mají zakázáno obchodovat s finančními nástroji
společnosti.

Prevence podvodů a korupce se řídí zvláštními pravidly (Pravidla o
předcházení podvodům, jejich odhalování a šetření).
Všichni zaměstnanci Krky se chovají důsledně eticky, profesionálně a
v souladu s předpisy. V Krce platí následující:
•

•

nezužitkováváme obchodní příležitosti Krky, aktiva společnosti
a informace za účelem získání osobních nebo ekonomických
výhod nebo výhod pro třetí strany;

•

neslibujeme žádné výhody a nedáváme dary za účelem ovlivnění
rozhodnutí státních a veřejných činitelů, obchodních partnerů nebo
jakéhokoli jiného subjektu, a nepřijímáme dary ani jiné výhody,
které by mohly ovlivnit naše rozhodování v souvislosti s naší prací;

•

připouštíme pouze příležitostné, symbolické nebo propagační dary
malé hodnoty a recepce s občerstvením, které jsou tradiční nebo
obvyklé a provázejí události typu obchodních, kulturních,
sportovních, vzdělávacích či jiných událostí a setkání, ty však
nesmějí překročit elementární smysl události;

•
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uplatňujeme princip nulové tolerance ohledně podvodů,
korupce a nedodržování podnikových předpisů. To
znamená, že není dovoleno žádné neetické, neprofesionální
nebo nezákonné jednání ze strany zaměstnanců a
obchodních partnerů;

Vyhýbáme se veškerým situacím, které by mohly budit zdání
nelegálního obdarování, příslibů nebo přijímání darů vyšší
hodnoty nebo dalších výhod, a nevstupujeme do obchodních
vztahů, které by mohly zahrnovat vážná rizika takových reakcí od
našich obchodních partnerů.
Kodex chování Krky

Střet zájmů
Střet zájmů je situace, kdy by osobní zájmy jednotlivce mohly ovlivnit
schopnost pečlivě a objektivně rozhodovat a pracovat v zájmu Krky.
Může se jednat o ekonomický zájem jednotlivce, jeho osobní zájem,
zájem jeho rodinných příslušníků nebo zájem jiných osob, které ve
mají k tomuto jednotlivci vztah. Střet může být také důsledkem
členství jednotlivce v obchodních, vědeckých, politických nebo jiných
sdruženích.
Základním principem je, že rozhodnutí přijatá zaměstnanci musí
být v nejlepším zájmu Krky, a tudíž se všichni zaměstnanci musejí
vyvarovat situací, které by mohly být vnímány tak, že se rozhodovali
primárně na základě svých osobních zájmů a nikoliv zájmů Krky.
Uvědomíme-li si, že naše osobní nebo jiné okolnosti by mohly ovlivnit
naši práci a rozhodování nebo práci a rozhodování jiných
zaměstnanců, musíme neprodleně informovat svého nadřízeného.
Jakýkoli střet zájmů musí být nahlášen a za takových okolností se
musíme vyloučit procesu přijímání obchodních rozhodnutí.

Kodex chování Krky
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Za střet zájmů považujeme zejména následující situace:
•

když je zaměstnanec většinovým vlastníkem konkurenční
společnosti nebo obchodního partnera Krky;

•

když je zaměstnanec členem dozorčího nebo řídícího orgánu
konkurenčních společností, nebo společností, které jsou
obchodními partnery Krky;

•

když zaměstnanec vykonává práci nebo nabízí služby pro
konkurenční společnost nebo obchodního partnera Krky na
smluvním či jakémkoli jiném základě (ať už výměnou za platbu
nebo zdarma);

•

když se zaměstnanec rozhoduje o zaměstnávání a
odměňování blízkých členů rodiny.

Máte-li ohledně střetu zájmů jakoukoli pochybnost, konzultujte ji
se svým nadřízeným, právním oddělením nebo s oddělením řízení
rizik a dodržování podnikových předpisů.
V průběhu našeho zaměstnání v Krce, nesmíme bez písemného
souhlasu Krky vykonávat práci nebo uzavřít naším jménem nebo
jménem třetí strany obchod, které spadají do sféry aktivit Krky a které
by mohly představovat nebo být vnímány jako konkurence Krce.

Propagace produktů
Vztah mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnictvím je určován
striktními etickými standardy, předpisy a směrnicemi. Reklama nebo
propagace léků Krky a dalších produktů
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je prováděna v souladu s předpisy o reklamě a způsobem, který
podporuje rozumné a bezpečné užití léků a dalších produktů. Léky
jsou prezentovány objektivně, bez zveličování jejich vlastností. Každá
jednotlivá složka reklamy a všechny její součásti, které příjemce
vnímá jako logický celek, jsou v souladu se schváleným shrnutím
vlastností produktu. Všechny vlastnosti produktu jsou prezentovány
vyváženě a nikoli zavádějícím způsobem. Marketingoví zástupci
vykonávají svoji práci v souladu s předpisy a k propagaci produktů jsou
vhodně proškoleni (Kodex propagace Krky).
Účastníme se kongresů, sympozií a profesních událostí,
organizujeme prohlídky našich výrobních a vývojových závodů a
organizujeme vzdělávací akce, které jsou určeny pro předávání
odborných informací o produktech Krky, informování o nejnovějších
medicínských objevech a prezentaci Krky coby spolehlivého
partnera odborné veřejnosti.
Podporujeme vědecký, zdravotní a farmaceutický výzkum a
vzdělávací programy určené k rozšíření znalostí medicínských
odborníků a k prezentaci rámcových a objektivních informací o
zdraví, preventivních opatřeních proti chorobám, známkách a
příznacích onemocnění a možných způsobech léčby.
Dary a další finanční a nefinanční aktiva poskytnuté medicínským
odborníkům a zdravotnickým organizacím jsou určeny k získání
aktuálních medicínských poznatků a podporu medicínského
systému a výzkumu. Jsou zdokumentované, transparentní a
vynaložené způsobem vylučujícím jakoukoli možnost ovlivňování
medicínských odborníků, personálu a organizací, co se
předepisování, doporučování, vydávání, prodeje nebo nákupu
našich produktů týče.
Veškerá finanční a nefinanční aktiva darovaná medicínským
odborníkům, zdravotnickým organizacím, sdružením a společnostem,
určená na jejich účast na odborných kongresech, přednáškách atd.,
jsou transparentní a od 30. června 2018 jsou každoročně zveřejňována
na webových stránkách Krky.

Kodex chování Krky
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Dodavatelé a obchodní partneři

Férová soutěž

Pravidelně prověřujeme naše zákazníky, dodavatele a další
obchodní partnery a efektivně řídíme rizika související s našimi
obchodními vztahy s nimi. Tímto způsobem můžeme předcházet
možnému poškození dobrého jména Krky i obchodním ztrátám.

Respektujeme předpisy týkající se ochrany hospodářské
soutěže, a žádným způsobem soutěži nebráníme, neomezujeme ji
ani nepokřivujeme.

Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme toto:
•

musejí respektovat lidská práva a zajišťovat pracovní
prostředí, ve kterém je respektována důstojnost a soukromí
jednotlivců;

•

musejí odmítat veškeré formy nelegální práce;

•

musejí mít zavedené interní kontroly, systémy řízení rizik i
systémy odhalování střetů zájmů, a musejí nás neprodleně
informovat o střetu zájmů, který by mohl přímo nebo nepřímo
ovlivnit Krku;

•

musejí postupovat v souladu s protikorupční legislativou a zákony
o hospodářské soutěži, a musí řídit rizika týkající se jakýchkoli
podvodů a zneužití.
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Neodhalujeme citlivé obchodní informace konkurenci. Nezapojujeme
se do dohodnutých postupů s dalšími společnostmi, pokud jde o ceny
konkurenčních produktů, omezení výroby, prodeje, technického vývoje
nebo investic, rozdělení prodejních oblastí nebo trhů, strategie
rozšiřování, nových produktů, spotřebitelů, všeobecných prodejních
podmínek atd.
Máme-li na některém z trhů dominantní postavení,
nezneužíváme své pozice a přímo ani nepřímo neprosazujeme
nekalé nákupní nebo prodejní ceny nebo jiné nespravedlivé
obchodní podmínky, neomezujeme výrobu, trhy ani technický
vývoj na úkor spotřebitelů, ve srovnatelných transakcích
neuplatňujeme vůči jiným obchodním partnerům rozdílné
podmínky, abychom je tak znevýhodnili v hospodářské soutěži, a
neuzavíráme smlouvy, kde by další strany musely odsouhlasit
dodatečné závazky, které svojí povahou nebo komerčním
využitím nemají s obsahem takových smluv souvislost.

Kodex chování Krky
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Uvědomujeme si, že úspěch našeho podnikání závisí i na úspěchu širší
sociální komunity kolem nás.
Svou sociální odpovědnost vykonáváme podporou různých aktivit
v prostředí, ve kterém žijeme, tak, že se zapojujeme do
humanitárních aktivit a tím, že se účastníme aktivit, které podporují
pokrok v oblastech vědy, vzdělávání, umění a kultury a které
napomáhají chránit naše přírodní prostředí. Našimi prioritami jsou
skupiny, jednotlivci a dlouhodobé projekty zaměřené na všeobecný
sociální pokrok, lepší kvalitu života pro co nejvyšší počet lidí, práce
s mladými lidmi, a jsou v souladu s misí Krky: „Žít zdravý život.“
V souladu s naší misí Krka rovněž finančně přispívá na renovaci a
zajišťuje moderní vybavení pro různé instituce a společnosti, což vede
k tomu, že jsou schopny dosáhnout vyšší kvality svých aktivit.
Podporujeme mnoho kulturních projektů v místním prostředí i mimo
zemi.
Staráme se o životní prostředí a respektujeme předpisy ohledně ochrany
životního prostředí a zároveň spolupracujeme s užší i širší místní
komunitou. Zahrnuli jsme naše obavy ohledně efektivního využití energie
do našeho současného obchodního provozu, strategie vývoje a
investičních projektů. Tak můžeme přispět ke snížení negativního dopadu
na životní prostředí, což je v souladu s našimi směrnicemi o udržitelném
rozvoji. Dáváme prioritu vybavení a procesům, které mohou pomoci snížit
a zdokonalit spotřebu primárních zdrojů energie.

SOCIÁLNÍ
ODPOVĚDNOST

Každý z nás může zajistit snížení a řádné vytřídění odpadů, které
produkuje v rámci svého pracovního zařazení a v průběhu pracovní
činnosti, kterou vykonává, využije vodu a všechny pracovní materiály
účelně a způsobí tak nízké znečištění vody, jak je to jen možné.
Patřičné a bezpečné použití chemikálií snižuje riziko mimořádných
událostí.

Kodex chování Krky
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Hlavní pověřenec pro dodržování předpisů zodpovídá za průběžné
posuzování podnikových rizik, koordinaci vhodných aktivit souvisejících
s jednotlivými obchodními procesy, navrhování a zavádění efektivních
interních kontrolních systémů, zvyšování informovanosti, školení a
konzultace ohledně zvyšování obchodní integrity, řešení hlášení
nevhodného chování a porušení platných směrnic, interních pravidel a
etických principů a za informování vedení společnosti o dodržování
podnikových předpisů v Krce.
Hlavní pověřenec pro dodržování předpisů dohlíží na a provádí
implementaci podnikových předpisů, prosazování ustanovení tohoto
Kodexu a pravidla hlášení porušení pravidel v Krce. Vedoucí divizí,
oddělení a nezávislých služeb spolupracují s hlavním pověřencem
pro dodržování předpisů a jsou zodpovědní za zavedení vhodných
aktivit a za to, že obchodní operace v jejich kompetenci proběhnou
v souladu s pravidly. Ředitelé dceřiných společností a místních
zastoupení jsou zodpovědní za průběh jejich obchodních operací
v souladu s pravidly a informují hlavního pověřence pro dodržování
předpisů. Podle velikosti dceřiné společnosti a zastoupení v nich může
být jmenován místní hlavní pověřenec pro dodržování předpisů.

HLAVNÍ POVĚŘENEC
PRO DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ
Kodex chování Krky
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Porušení tohoto Kodexu může být považováno za porušení
pracovních povinností a může vést k disciplinárním opatřením
a/nebo běžnému nebo mimořádnému ukončení pracovního
poměru. Porušení pravidel etického a obchodního chování
kterýmkoli zaměstnancem partnera Krky může vést k ukončení
obchodní spolupráce s tímto partnerem.
Jako zaměstnanci Krky musíme neustále pracovat na tom, abychom
jednali v souladu s pravidly a směrnicemi a musíme se neustále chovat
zodpovědně. V případě pochybností, zda je vaše chování nebo chování
vašeho kolegy nebo třetí strany v souladu s Kodexem, předpisy a
interními pravidly, požádejte o radu svého nadřízeného nebo ředitele
vaší organizační jednotky. Neumožní-li to podstata nebo okolnosti,
požádejte o radu právní oddělení, oddělení řízení rizik a dodržování
podnikových předpisů nebo hlavního pověřence pro dodržování
předpisů.
Kontaktní osoby a telefonní čísla
•

hlavní pověřenec pro dodržování předpisů: +386 7 331 78 18

•

právní ředitel: +386 7 331 95 95

•

ředitel řízení rizik a dodržování podnikových předpisů:
+386 7 331 93 93

Kdokoli, kdo má důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto
Kodexu, interních pravidel nebo předpisů Krky, musí takové porušení
nahlásit hlavnímu pověřenci pro dodržování předpisů. Hlášení může
být zasláno i e-mailem (compliance.officer@krka.biz).

HLÁŠENÍ
NEVHODNÉHO
CHOVÁNÍ

Každý zaměstnanec musí přerušit provádění pokynu nebo smlouvy,
které nejsou v souladu s předpisy, interními pravidly Krky nebo tímto
Kodexem, a okamžitě informovat zodpovědnou osobu. Veškeré
porušení musí být šetřeno a seriózně prověřeno.
Krka se zavazuje přistupovat k informacím informantů důvěrně,
profesionálně a s řádnou péčí a chránit informanta proti odvetným
opatřením.
Dobrovolné přiznání může snížit, eliminovat nebo dokonce předcházet
dopadům neetického chování nebo chování, které není v souladu
s předpisy, a Krka podporuje dobrovolná přiznávání zaměstnanců.

Kodex chování Krky
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Kodex chování Krky byl přijat správní radou Krky, d. d., Novo mesto, na její schůzi
15. března 2018 a je platný od 1. května 2018 dále.
Kodex chování Krky je zveřejněn na interních webových stránkách Krky
(Krkanet) a na veřejných webových stránkách Krky
V den vstupu tohoto Kodexu v platnost pozbývá platnosti Etický kodex
Krky, tovarna zdravil, d. d., Novo město ze 2. prosince 2009, a Kodex jej
kompletně nahrazuje. Kodex chování Krky je tedy právním nástupcem
Etického kodexu.
Každý nový zaměstnanec je seznámen s obsahem Kodexu chování
Krky na úvodním semináři.
Všichni zaměstnanci Krky by se měli seznámit s Kodexem chování
Krky do jednoho roku od jeho jeho vstupu v platnost.

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Kodex chování Krky
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