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Globální základní hodnoty - původ

•

Naše společnost rapidně roste již více než 20 let, a to v různých zemích a kulturách, stejně tak i v různých
obchodních oblastech a nyní se stává globální více než kdykoliv před tím. To co nás spojuje, je naše společná vize
a cíl: Vyváříme budoucnost, pro kterou stojí za to žít. Pro pacienty. Po celém světě. Každý den.

•

Naše Správní rada v roce 2017 dostala zpětnou vazbu od obchodních vedoucích v našich regionech a obchodních
funkcí, že pro dosažení naší vize a úspěšné spolupráce je nutné mít jeden soubor hodnot.
Na základě různých souborů hodnot v naší organizaci jsme nyní nově definovali a harmonizovali soubor
globálních základních hodnot.

•

Cílem těchto základních globálních hodnot je nás inspirovat, spojit a sjednotit a povzbudit nás, abychom
mysleli a jednali jako jedna společnost. Být globálně spolupracující, iniciativní, spolehliví a perfektní
zlepší naši schopnost pokračovat v růstu a vývoji našich produktů a služeb, k dosažení unikátního vlivu na zdraví a
prosperitu našich pacientů a tím vést společnost Fresenius Medical Care k úspěšné budoucnosti.

SPOLUPRACUJÍCÍ

INICIATIVNÍ

SPOLEHLIVÍ

PERFEKTNÍ

Globální základní hodnoty – mapování hodnot

•

Naše globální základní hodnoty byly vytvořeny na základě našich již existujících hodnot a uvedly naši vizi v
každodenní praxi. Naše globální základní hodnoty odráží naši korporátní kulturu, a to jak věci děláme. Jsou součástí
našeho Kodexu etického a obchodního jednání a vedou naše politiky a obchodní aktivity.

Čestnost a integrita
Inovace a zlepšení
Respekt a důstojnost
Kvalita

Spolupracující

Iniciativní

Spolehliví

… znamená, že víme
jak pracovat společně
za stejným účelem a
dosáhnout společný
cílů jako jedna
společnost

… znamená, že jsme
dobří a iniciativní v
aktivitách, které mají
dopad na naši práci

… znamená, že jsme
důvěryhodným
společníkem pro naše
pacienty, partnery a
kolegy

Perfektní

… znamená, že
neustále usilujeme o
kvalitu a pokrok, které
vedou náš obchod k
úspěšné budoucnosti

Úvod
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ZPRÁVA OD VEDENÍ
SPOLEČNOSTI FRESENIUS
MEDICAL CARE
Každý den se ve společnosti Fresenius Medical Care
snažíme o zlepšení životů našich pacientů na celém
světě prostřednictvím kvalitních produktů a služeb. Naši
pacienti, zákazníci, plátci, investoři a regulační úřady
očekávají, že naše obchodní činnosti budou prováděny
poctivě a v souladu s příslušnými zákony a náš trvalý
úspěch a pověst závisí na našem závazku takto jednat.
Naše obchodní činnost je vysoce regulována a podléhá
mnoha složitým zákonům a regulačním opatřením. Jsme
zavázáni k tomu, že naše obchodní aktivity porostou v
souladu s příslušnými zákony a očekáváme, že budete
dodržovat tento Kodex etického a obchodního chování
a rovněž další směrnice a zásady společnosti Fresenius
Medical Care. Nedodržení těchto směrnic a zásad by
mohlo vystavit společnost Fresenius Medical Care a
rovněž dotčené jedince pokutám, ztrátě licence nebo
jiným závažným postihům. Musíme brát Compliance
vážně a musíme tak činit jako tým společně tím,
že stanovíme a dohodneme se dodržovat soubor
obecných principů.

Naše společnost netoleruje diskriminaci, obtěžování,
nebo odplatu. Snažíme se poskytovat bezpečné, zdravé
a produktivní pracoviště pro naše zaměstnance a
naše obchodní partnery, kteří s námi v rámci našich
obchodních aktivit spolupracují.
Tyto principy jsou obsaženy v Kodexu etického a
obchodního chování společnosti Fresenius Medical
Care („Kodex“) a dalších směrnicích a zásadách
společnosti Fresenius Medical Care. Očekáváme, že
porozumíte a budete dodržovat závazky a normy
stanovené v Kodexu a všechny směrnice a zásady
společnosti Fresenius Medical Care. Na pomoc v
této snaze jsou k dispozici různé zdroje, a to jak na
korporátní, tak obchodní úrovni.
Dodržování zákonů, směrnic a zásad společnosti
Fresenius Medical Care musí být základem veškeré
naší obchodní činnosti. Náš dlouhodobý úspěch bude
záviset na tom, jak dosahujeme tohoto cíle. Pokud
budeme pracovat společně jako tým a podporovat
se navzájem v této snaze, můžeme nastavit standard
v našem průmyslu pro lékařskou kvalitu, regulační
Compliance a obchodní výkonnost.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

7

NAŠE MISE

VIZE

Fresenius Medical Care dosahuje optimálních
standardů v péči o pacienty prostřednictvím svého
závazku vývoje inovativních produktů a terapií.
Jedinečná pozice Fresenius Medical Care navazuje na
dlouholeté odborné zkušenosti a neustálé inovace. Náš
výzkum a vývoj se tudíž zaměřuje na udržení
technologického a klinického náskoku potřebného pro
vytvoření inovativních produktů a lepších typů léčby.
Naši zaměstnanci plní společně náš závazek v
poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb a
poskytování optimálních, trvale udržitelných lékařských
a odborných postupů v péči o pacienta. Jsme zavázáni k
poctivosti, bezúhonnosti, respektu a důstojnosti v našich
pracovních a obchodních vztazích s našimi zaměstnanci
a obchodními partnery.

Naším primárním cílem je každý den vytvářet budoucí
hodnotný život dialyzovaným pacientům na celém
světě. Pacienti s onemocněním ledvin se dnes mohou
dívat do budoucna s mnohem větší jistotou díky našim
inovativním technologiím a léčebným koncepcím.
Poskytujeme jim budoucnost, která jim nabízí nejlepší
možnou kvalitu života. Využíváme zvyšující se potřebu
moderních dialyzačních metod k naší výhodě a
pracujeme trvale na zlepšení růstu společnosti
Fresenius Medical Care. Spolu se zaměstnanci se
zaměřujeme na strategie, které nám umožní prosazovat
naši vedoucí pozici v technologiích. Jako vertikálně
integrovaná společnost nabízíme produkty a služby pro
celý dialyzační řetězec. Našim měřítkem jsou nejvyšší
lékařské standardy. To je náš závazek vůči našim
pacientům, našim partnerům ve zdravotnickém systému
a našim investorům, kteří důvěřují spolehlivé výkonnosti
a budoucnosti společnosti Fresenius Medical Care.

Naše klíčové hodnoty
Kvalita, poctivost a bezúhonnost
Inovace a zlepšování
Respekt a důstojnost

I. Program Compliance ve společnosti
Fresenius Medical Care
Společnost Fresenius Medical Care (nebo „Společnost“)
má zavedený program Compliance, za účelem pomoci
Vám snáze pochopit a splnit Vaše právní, etické a
regulační závazky. Compliance je zodpovědností
každého a Vaše další zaměstnání nebo jiný úvazek u
společnosti Fresenius Medical Care závisí na Vašem
dodržování tohoto Kodexu a souvisejících směrnic
a zásad společnosti Fresenius Medical Care. Zde je
několik zdrojů v rámci společnosti Fresenius Medical
Care a programu Compliance, které jsou Vám k
dispozici:
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i směrnice a zásady pro řádné obchodní chování,
ii Compliance školení,
iii možnost důvěrného nahlášení problémů v oblasti
Compliance, a
iv audity sledující dodržování právních norem a norem
Společnosti.

II. Oblast působnosti Kodexu
etického a obchodního chování
Kodex etického a obchodního chování společnosti
Fresenius Medical Care („Kodex“) se týká celosvětově
každého představitele, ředitele, zaměstnance,
smluvního pracovníka a zástupce společnosti
Fresenius Medical Care a jejich přímo a nepřímo
většinově vlastněné nebo kontrolované pobočky, kdekoli
na světě. Kodex není smlouvou se zaměstnancem.
Tento Kodex nemůže pokrýt všechny situace nebo
příslušnou lokální legislativu a regulační opatření.
Pokud je lokální legislativa v rozporu s naším Kodexem,
budeme dodržovat lokální legislativu. Ve všech ostatních
případech se však Kodex použije na Vaši obchodní
činnost. Pokud například lokální praxe povoluje cokoli,
co je zakázáno tímto Kodexem, musíte dodržovat Kodex
a neúčastnit se takové aktivity. V případě pochybností
požádejte o pomoc.
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III. Naše očekávání a Vaše
odpovědnost
JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ŽE:
i budete jednat bezúhonně a chránit naši pověst,
ii si přečtete, porozumíte a budete jednat v souladu
s tímto Kodexem, směrnicemi a zásadami
společnosti Fresenius Medical Care a všemi
právními a regulačními povinnostmi, které se týkají
Vaší práce; učiníte kroky k předcházení porušení
a vyřešíte jakékoli pochybnosti, které budete mít
ohledně obchodního jednání s využitím nástrojů
popsaných v tomto Kodexu,
iii nahlásíte jakékoli skutečné nebo předpokládané
porušení zákona nebo směrnic a zásad společnosti
Fresenius Medical Care. Ve většině případů je
dobré začít u Vašeho nadřízeného, ale můžete také
kontaktovat Vašeho lokálního nebo regionálního
Compliance manažera nebo oddělení Corporate
Compliance; hlášení může být provedeno
anonymně prostřednictvím linky Compliance Action
Line, jeli to nutné nebo žádoucí, ačkoli preferujeme,
abyste se pro usnadnění komunikace identifikovali, a
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iv budete spolupracovat v procesu vyšetřování a
procesech auditu/monitorování, které monitorují
dodržování Kodexu společnosti Fresenius Medical
Care, jejích směrnic a zásad, a budete dodržovat
jakákoli nápravná opatření, která budou poté
implementována.

11

JAKO MANAŽER NEBO NADŘÍZENÝ JSTE TAKÉ ODPOVĚDNÝ ZA TO, ŽE:
i budete vytvářet kulturu Compliance na Vašem
pracovišti a půjdete příkladem tím, že budete jednat
podle vysokých etických standardů,
ii implementujete a zajistíte, že osoby, které Vám
reportují, porozumí a budou používat standardy
uvedené v tomto Kodexu,
iii nastavíte výkonnostní cíle a očekávání v souladu
s tímto Kodexem, směrnicemi a zásadami
společnosti Fresenius Medical Care, jakož i s
regulačními závazky,
iv přistoupíte k příslušnému nápravnému opatření
v případě nedodržení tohoto Kodexu, směrnic či
zásad společnosti Fresenius Medical Care,
v budete podporovat prostředí, kde je možné klást
otázky a řešit otázky Compliance, o kterých se
dozvíte, včetně dodržování ohlašovacích
povinností popsaných výše, a

vi zajistíte, že nebude tolerována odplata proti jakékoli
osobě, která v dobré víře učiní hlášení ohledně
podezření na porušení zákona, tohoto Kodexu,
směrnic či zásad společnosti Fresenius Medical
Care.

IV. Dokumentace pro Compliance

Dokumentace pro Compliance obsahuje informace
potřebné pro to, abyste plnili Vaše povinnosti způsobem,
který je legální a etický. Naše dokumentace pro
Compliance zahrnuje následující:

i Kodex etického a obchodního chování
Tento Kodex se týká obecných konceptů a
standardů Compliance a poskytuje široký přehled
přijatelného chování.
ii Směrnice a zásady
Společnost Fresenius Medical Care vytvořila
směrnice a zásady, aby poskytla specifické
instrukce, jak při Vaší práci postupovat v souladu
s obecnými principy popsanými v tomto Kodexu.
Směrnice a zásady jsou upraveny pro specifické
činnosti našich poboček v každé zemi a jsou v
souladu s Vašimi lokálními zákony.
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Ptejte se, sdělte obavy a
hlaste nesprávné chování
Společnost Fresenius Medical Care očekává otevřenou
diskuzi ohledně otázek Compliance. Položit dotaz je
často nejlepší způsob, jak určit, zda je aktivita správná či
nikoliv, a jak zajistit dodržování příslušného zákona nebo
směrnice či zásady společnosti Fresenius Medical Care.
Pokud si nejste jisti, zda je navržená aktivita vhodná,
neprovádějte ji, dokud se nezeptáte a nebude Vám
potvrzeno, že ji můžete provést.

Aby se nesprávné činnosti předešlo trvale a v rámci celé
společnosti, musíte nahlásit jakoukoli aktivitu, o které
si myslíte, že je protiprávní nebo že není v souladu se
směrnicemi a zásadami společnosti Fresenius Medical
Care, prostřednictvím postupu navrženého v tomto
Kodexu.

Jak používat nástroje pro Compliance
Když máte pochybnosti o tom, co dělat nebo zda je
či není nějaká činnost vhodná, dodržujte následující
postup:
i ZKONTROLUJTE DOKUMENTACI PRO
COMPLIANCE – Kodex a směrnice a zásady
společnosti Fresenius Medical Care.
ii PTEJTE SE – svého přímého nadřízeného nebo
jiného manažera.
iii KONTAKTUJTE – lokálního nebo regionálního
Compliance manažera nebo oddělení pro
korporátní Compliance.
iv VOLEJTE – Vaši linku Compliance Action Line,
pokud je pro Vás použití výše uvedených postupů
nepříjemné nebo pokud preferujete anonymitu.

Při obchodních rozhodnutích zvažte:
i Podporuje daná činnost vysoké standardy
obchodní bezúhonnosti nebo mám pochybnosti,
zda je činnost legální?
ii Je činnost v souladu s tímto Kodexem a příslušnými
směrnicemi a zásadami společnosti Fresenius
Medical Care?
iii Pomůže nebo uškodí tato činnost globální pověsti
společnosti Fresenius Medical Care?
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V. Dodržování Compliance

ČTYŘI KLÍČOVÉ PRVKY NAŠEHO COMPLIANCE PROGRAMU NÁM POMÁHAJÍ DODRŽOVAT COMPLIANCE:

1 ŠKOLENÍ

2 PODPORA

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje řadu
školení, která Vám pomohou provádět Vaši práci
správně. Naše obecné školení je povinné pro všechny
zaměstnance a pokrývá hlavní prvky programu
Compliance společnosti Fresenius Medical Care.
Školení se zaměřuje na tento Kodex a poskytuje
informace o zákonech a regulačních opatřeních, která
se týkají našich obchodních aktivit a Vaší země.

Oddělení Compliance poskytuje podporu všem
oddělením v rámci společnosti Fresenius Medical Care.
Tuto podporu byste měli využívat. Pokud se setkáte
se situací, která vyvolává obavy ohledně Compliance,
doporučujeme, abyste se obrátili na oddělení
Compliance.

Mnoho funkcí v rámci společnosti Fresenius Medical
Care (jako je obchod a marketing, fakturace, náhrady
nákladů, atd.) vyžadují další specializovaná školení.
Pokud Vaše pozice vyžaduje toto dodatečné školení,
budete o tom informováni.

17

3 MONITORING, AUDIT A
VYŠETŘOVÁNÍ

4 LINKA COMPLIANCE ACTION
LINE

Společnost Fresenius Medical Care sleduje a
provádí audit svých obchodních aktivit s cílem zajistit
dodržování zákona směrnic a zásad společnosti.
Pokud se dozvíme o možných porušeních Compliance,
provedeme příslušné kroky pro vyšetření všech
takových informací a zpráv a pro zajištění, že naše
obchodní aktivity jsou prováděny v souladu se všemi
příslušnými zákony.

Máte k dispozici několik možností, jak nahlásit skutečné
nebo domnělé porušení, čímž splníte Vaši povinnost
podle tohoto Kodexu hlásit možné porušení Compliance
společnosti Fresenius Medical Care:

Naše snahy o Compliance trvale zlepšujeme. Pokud
dojde k porušení Compliance i přes veškeré naše úsilí,
opětovně vyhodnotíme naše zásady nebo školení v
důsledku takové situace a učiníme všechny nezbytné
změny.

i kontaktujte Vašeho nadřízeného, lokálního nebo
regionálního Compliance manažera nebo oddělení
pro korporátní Compliance;
ii pokud tyto osoby dozorující Compliance daný
problém nevyřeší nebo pokud je pro Vás
nepříjemné diskutovat problémy Compliance
se svým nadřízeným nebo zástupci oddělení
Compliance, můžete kontaktovat linku Compliance
Action Line, otevřeně nebo anonymně. Kontaktní
informace lze získat z intranetu společnosti a budou
distribuovány jinými vhodnými prostředky.

VI. Očekávání Compliance/
Důsledky nedodržení Compliance
Očekává se, že budete dodržovat tento Kodex a
směrnice a zásady společnosti Fresenius Medical
Care. K dodržování tohoto Kodexu, směrnic a
zásad týkajících se Vaší práce bude přihlédnuto při
hodnocení Vaší práce nebo v souvislosti s povýšením.
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Pokud porušíte zákon, tento Kodex nebo směrnice či
zásady společnosti Fresenius Medical Care, budete
podrobeni disciplinárnímu řízení nebo budete čelit
právním důsledkům. Disciplinární řízení může zahrnovat
ústní konzultaci, výpověď nebo jinou příslušnou akci.

Naše principy etického a
obchodního chování

19
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VII. Naše obchodní aktivity

Náš úspěch závisí na správných vztazích s našimi
pacienty, lékaři, zaměstnanci, regulačními úřady,
vládou, soukromými plátci a rovněž na zákaznících
a dodavatelích. Společnost Fresenius Medical Care
je zavázána k poskytování optimální, trvalé klinické
péče o své pacienty (viz čl. 1 níže) a k výrobě produktů
splňujících regulační standardy (viz čl. 2 níže).

1 PÉČE O PACIENTY
A. OBECNÉ PRINCIPY
Klinická péče musí odpovídat zásadám společnosti
Fresenius a požadavkům lékařů. Při jednání s pacienty
očekáváme, že budete
i jednat eticky, slušně, zdvořile, kompetentně a včas,
ii činit pouze taková prohlášení o našich službách, o
kterých víte, že jsou pravdivá nebo pro ně máte
odpovídající podpůrné informace,
iii pravdivě prezentovat povahu a kvalitu našich služeb,
cen, smluvních podmínek a dalších informací,
iv zacházet se všemi pacienty důstojně a s respektem,
v zahrnovat pacienty a jejich rodiny do plánování
léčby, kdykoli to bude vhodné,
vi přesně odpovídat na otázky pacientů a rodin,

21

vii oznamovat členu vedení příslušného zařízení,
pokud nejste schopni odpovědět na jakékoli otázky
pacienta nebo jeho rodiny související s péčí o
pacienta,
viii rychle a pečlivě reagovat a pokusit se vyřešit
všechny obavy a stížnosti, a
ix spolupracovat s lékaři tak, aby bylo zajištěno,
že pacienti budou informováni o dostupných
možnostech léčby.

B. ZDRAVOTNÍ INFORMACE O PACIENTECH
Jelikož jsme společnost působící ve zdravotnictví, v
naší organizaci se vyskytují informace o pacientech.
Záznam, zpráva a přenos specifických zdravotních
informací o pacientech musí být prováděny v souladu
s lokálními zákony o ochraně osobních údajů/
soukromí, se zvláštním zřetelem na lokální pravidla
týkající se získávání souhlasu pacienta se sdílením jeho
zdravotních informací. Ochrana důvěrnosti zdravotních
informací o pacientech je důležitým závazkem všech
poskytovatelů zdravotní péče.
Nikdy nesdělujte specifické informace pacienta žádným
neautorizovaným osobám, ať již v rámci společnosti
Fresenius Medical Care nebo mimo ni, které nemají
právo na takové informace. Tomuto principu je
třeba věnovat pozornost při elektronickém přenosu
specifických zdravotních informací o pacientech.
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VII. Naše obchodní aktivity

C. NIKDY NEOVLIVŇUJTE PACIENTY
NEVHODNÝM ZPŮSOBEM
NESMÍTE nabízet nepatřičné „pobídky“ nebo jiné
benefity pobízející pacienty k volbě střediska nebo
produktu společnosti Fresenius Medical Care oproti
konkurenčnímu středisku či produktu. Takové
nepatřičné „pobídky“ mohou zahrnovat:
i úhradu nákladů za dopravu,
ii rutinní prominutí srážek nebo spoluúčasti na
pojistném plnění, bez individuálního posouzení, zda
je to třeba,
iii slevy na jiné produkty,
iv podobné hodnotné benefity, nebo
v dárky nebo jiné nevhodné stimuly, které mohou
ovlivnit rozhodnutí pacienta vybrat si jedno z našich
středisek nebo produktů.

D. RESPEKTOVÁNÍ VZTAHU LÉKAŘ-PACIENT
MUSÍME respektovat bezúhonnost vztahu lékař-pacient.
Vyhněte se nevhodnému zasahování do výkonu lékařské
praxe, včetně poskytování nevhodných výhod nebo
pobídek.

2 KVALITA A INOVACE
Kvalita a bezpečnost našich produktů a služeb jsou
základem našeho podnikání. Statutární a rovněž interní
regulační opatření týkající se bezpečnosti a kvality musí
být přísně dodržovány. Jste odpovědní za zajištění
dodržování těchto principů ve sféře Vaší zodpovědnosti.
Bezpečnost pacienta je naší prioritou. Poskytování
kvalitních produktů a služeb našim pacientům je
odpovědností každého ve společnosti Fresenius Medical
Care. Důležitou součástí zlepšování kvality produktů
a služeb je získávání a revize hlášení o nežádoucích
účincích a stížností na kvalitu produktů. Společnost
Fresenius Medical Care využívá tyto informace pro
vyhodnocení našich produktů a služeb. Je třeba, abyste
pochopili a dobře se seznámili se zásadou společnosti
Fresenius Medical Care týkající se hlášení nežádoucích
účinků a stížností na kvalitu produktů.

VIII. Korporátní integrita

1 BOJ PROTI KORUPCI
A. DODRŽOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍCH ZÁKONŮ A
PRINCIPŮ
Jako globální společnost musíme dodržovat
protikorupční zákony mnoha jurisdikcí, včetně
protikorupčního zákona Spojených států amerických
(„FCPA“), zákona proti úplatkářství Velké Británie,
německého trestního zákona i protikorupční zákony v
každé zemi, kde působíme.
Ve společnosti Fresenius Medical Care netolerujeme
žádnou formu korupce, ať již zahrnuje zdravotnického
pracovníka, vládního úředníka nebo soukromý subjekt,
nebo ať již se transakce týká nákupu nebo prodeje
produktů, popř. služeb společnosti Fresenius Medical
Care. Očekáváme, že budete činit obchodní rozhodnutí
a vykonávat svou práci na základě ceny, kvality a služby.
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NENABÍZEJTE, neslibujte, neschvalujte nebo
neposkytujte cokoli hodnotného (včetně věcí, služby
nebo cokoli jiného, ať už ve formě osobního přínosu/
prospěchu nebo jinak) žádné osobě, přímo nebo
nepřímo prostřednictvím třetí strany, s cílem zajistit
neoprávněnou výhodu nebo získat či si udržet obchod.
Podobně nepožadujte, neschvalujte nebo nepřijímejte
cokoli hodnotného osobně nebo pro jinou osobu či
subjekt s cílem zajistit neoprávněnou výhodu nebo
ovlivnit Vaše obchodní rozhodnutí.
Pamatujte, že i pouhé podezření z korupce může
poškodit naši pověst a spustit vládní kontrolu, a proto
se snažíme vyhnout i pouhému náznaku nesprávného
chování.
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B. VZORY ZAKÁZANÉHO CHOVÁNÍ
Dále jsou uvedeny některé příklady chování, které může
být považováno za korupční a proto je přísně zakázáno.
CO SE NESMÍ:
i poskytovat nebo přijímat cokoli hodnotného, kdy
povaha nebo hodnota výhody není odůvodněná a
neodpovídá příležitosti nebo pozici a okolnostem
příjemce. Je zvláště nevhodné dávat nebo přijímat
výhody nebo cokoli hodnotného:

ii využívat spřízněné osoby (příbuzný nebo jedinec, s
kterým příjemce žije) pro poskytnutí nebo přijímání
čehokoli hodnotného,
iii dávat nebo přijímat cokoli hodnotného se záměrem
a očekáváním obdržet nebo dát cokoli na oplátku,

a. co nemá jasný obchodní důvod nebo pokud je
obchodní důvod zastíněn neobchodní aktivitou,

iv poskytovat nebo přijímat cokoli hodnotného, co
může omezit nebo ovlivnit Vaši objektivitu nebo
soudnost, či objektivitu nebo soudnost příjemce,
nebo ovlivnit proces rozhodování zaměstnavatele
příjemce (včetně vládní agentury, nemocnice či
ministerstva) nebo společnosti Fresenius Medical
Care, nebo

b. tak často, že poskytování nebo přijímání může
být potenciálně považováno za nepřiměřené,
nebo

v dávat cokoli hodnotného, co není přesně zaneseno
v účetnictví a záznamech společnosti Fresenius
Medical Care.

c. netransparentním způsobem, zvláště pokud je
použita soukromá adresa, soukromý bankovní
nebo emailový účet,

VIII. Korporátní integrita

C. OBCHODNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI
FRESENIUS MEDICAL JSOU TRANSPARENTNÍ
Korupce často probíhá v tajnosti. Osoby účastnící
se korupčních aktivit se mohou pokusit zamaskovat
své aktivity a jednat v utajení s cílem skrýt nesprávné
chování. Účinným opatřením pro zamezení korupce a
vyhnutí se podezření z korupce je provádět obchodní
aktivity otevřeně a transparentně.
Jedním z klíčových prvků transparentního obchodního
jednání je řádná dokumentace. Vyhněte se uzavírání
smluv bez řádné písemné dokumentace. Písemná
dokumentace je zvláště důležitá v souvislosti s vládními
úředníky a zdravotníky na pozici, která umožňuje
činit či ovlivňovat obchodní rozhodnutí, mající vliv na
společnost Fresenius Medical Care. Pokud tito jedinci
poskytují služby společnosti Fresenius Medical Care,
musí být vždy jasně písemně zaznamenána legitimní
obchodní potřeba těchto služeb, důvod, proč byl
konkrétní lékař nebo vládní úředník zvolen, a jaké služby
byly provedeny.
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Korupční praktiky mohou být skrytě obsaženy ve
zvýšené kompenzaci obchodních partnerů. Distributor
může například obdržet nepřiměřeně vysokou proviz,
popř. přednášející na konferencích či konzultanti
mohou dostávat nadměrnou odměnu za své služby.
Očekáváme, že se zdržíte uzavírání smluv jménem
společnosti Fresenius Medical Care, pokud budete
mít pochybnosti, zda je platba obchodnímu partnerovi
komerčně přiměřená. Jakákoli platba obchodním
partnerům musí představovat přiměřenou tržní hodnotu.
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D. PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE, VĚDECKÝCH
KONFERENCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Nejlepším zájmem společnosti Fresenius Medical Care
je podporovat:
i výzkum a vývoj farmaceutických přípravků,
zdravotnických prostředků a lepších typů léčby,
které jsou ve skutečném zájmu společnosti
Fresenius Medical Care,
ii účast lékařů, zdravotních sester a dalšího
personálu na akcích pořádaných společností
Fresenius Medical Care nebo třetí stranou, které
podporují vědecké poznání, lékařský pokrok nebo
poskytování efektivní zdravotní péče, a
iii školení a další vzdělávací akce pořádané nebo
organizované společností Fresenius Medical
Care nebo lékařskými institucemi nebo jinými
organizátory, jako jsou asociace nebo organizace
pacientů nebo jejich zaměstnanců, které
podporují vědecké poznání, lékařský pokrok nebo
poskytování efektivní zdravotní péče.

Zatímco aktivity této povahy slouží důležitému účelu,
nevhodné aktivity související s výzkumem a vývojem,
vědeckými konferencemi a vzděláváním mohou mít
závažné důsledky pro každého zúčastněného a rovněž
pro společnost Fresenius Medical Care. Pokud budete
mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte své zdroje pro
Compliance.
E. DARY A PŘÍSPĚVKY
Ve společnosti Fresenius Medical Care jsme zavázáni k
tomu, abychom byli dobrými zaměstnanci a podporovali
využívání našich zdrojů pro pokrok ve zdravotní péči
a v dalších užitečných charitativních záležitostech.
Poskytujeme charitativní dary v zasloužených
případech, zvláště pokud mají přínos pro pacienty s
onemocněním ledvin. Můžeme také přispívat charitám
nebo občanským organizacím, které poskytují služby v
komunitách, ve kterých provádí společnost Fresenius
Medical Care své obchodní aktivity. Neposkytujeme
dary nebo příspěvky s cílem získat nebo udržet si
obchodní vztah nebo zajistit si nepřiměřenou výhodu.

28

VIII. Korporátní integrita

Dary a příspěvky vždy vyžadují předchozí schválení.
Všechny dary a příspěvky musí být poskytnuty
transparentně. Každá země má proces revize všech
navržených darů. Kromě toho byste měli poukázat na
jakýkoli možný střet zájmů nebo problémy s Compliance,
které mohou nastat v důsledku charitativních darů.

2 AKTIVITY PROTI PRANÍ
ŠPINAVÝCH PENĚZ
Praní špinavých peněz je široce definováno jako účast
na transakci s majetkem nabytým trestnou činností,
strukturování transakce s cílem vyhnout se odhalení
trestné činnost jednání nebo účast na transakci s cílem
umožnit trestný čin.
Společnost Fresenius Medical Care je zavázána
dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a
regulační opatření proti praní špinavých peněz.
Provádíme nezbytné kroky s cílem podnikat se
seriózními obchodními partnery, kteří provozují legitimní
obchodní aktivity s finančními prostředky získanými z
legitimních zdrojů.

3 ZÁKONY O EMBARGU A
OBCHODNÍ SANKCE
Zákony a regulační opatření o obchodním embargu
obecně zakazují, aby společnosti z určité země
prováděly obchodní aktivity v jiné konkrétní zemi. Na
druhou stranu některé země považují za protiprávní, aby
společnosti, které působí v jejich jurisdikci, uznávaly
embarga platná v jiné zemi. Mezinárodní působnost
společnosti Fresenius Medical Care může vést k
problémům, způsobeným příslušnými obchodními
sankcemi a zákony o obchodním embargu. Společnost
Fresenius Medical Care monitoruje tato embarga a
sankce a implementuje kontrolní opatření pro jejich
dodržování. Pokud máte jakékoli otázky týkající se
použitelnosti embarg nebo sankcí, prosím konzultujte je
s právním oddělením.
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4 POCTIVÁ SOUTĚŽ
Společnost Fresenius Medical Care poskytuje inovativní
produkty a služby za přiměřenou cenu. Neúčastníme
se ani netolerujeme jednání narušující hospodářskou
soutěž. Nesmíte se snažit najít konkurenční výhodu
pro Fresenius Medical Care prostřednictvím podvodu,
zatajení, nesprávné interpretace zásadních skutečností
nebo pomocí nelegálních prostředků. Společnost
Fresenius Medical Care neschvaluje krádež obchodního
tajemství a neveřejných informací. MUSÍTE se vyhnout
neschválenému užívání jakýchkoli informací, které jsou
předmětem patentu, předmětem autorských práv nebo
důvěrné.
Protikartelové zákony a další zákony upravující
hospodářskou soutěž se snaží chránit soutěž zákazem
jednání, které vede k omezení hospodářské soutěže,
neoprávněné cenové diskriminaci nebo vytvoření jiných
umělých faktorů na trhu. Protikartelové a jiné zákony
upravující hospodářskou soutěž existují prakticky ve
všech zemích a týkají se aktivit na všech úrovních
organizace. Obecně protikartelové a další zákony
o hospodářské soutěži vyžadují, aby společnosti
soutěžily spíše individuálně, než aby se spojovaly s

dalšími společnostmi a dohodly se na omezení soutěže.
Veškeré aktivity prováděné ve shodě, neformální
rozhovory nebo dohody, které jsou určeny k omezení
soutěže nebo mohou mít takový účinek, jsou zakázány.
Společnosti s velmi silnou pozicí na trhu mohou být
navíc dále sledovány, zvláště pokud nečelí podstatné
soutěži na daném trhu. Silná pozice na trhu není sama
o sobě nepatřičná, ale taková pozice na trhu nesmí být
zneužívána pro vyloučení konkurence nebo zneužívání
zákazníků. Společnost Fresenius Medical Care nepožívá
nepatřičné výhody plynoucí ze silné tržní pozice na
jakémkoli příslušném trhu.
Důsledky porušení těchto zákonů jsou závažné. Zvláště
opatrní byste měli být při setkáních asociací a na
obchodních výstavách, abyste nevytvořili dojem, že se
účastníte jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Pokud se ocitnete v problematické diskuzi, oznamte
svou obavu, ukončete diskuzi a ihned informujte právní
oddělení.
Konzultujte prosím s právním oddělením jakékoli otázky
týkající se uplatnění protikartelových zákonů a zákonů
na ochranu hospodářské soutěže.
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5 ZÁKAZNÍCI, REKLAMA A
PROPAGACE
Způsob, jakým společnost Fresenius Medical Care
provádí své obchodní aktivity a podporuje své
produkty a služby, je vysoce regulovaný. Společnost
Fresenius Medical Care vyvinula konkrétní zásady pro
zajištění toho, aby její obchodní aktivity, marketing a
propagační aktivity splňovaly příslušné zákony, pravidla
a regulační opatření. Veškeré propagační materiály
týkající se produktů nebo služeb společnosti Fresenius
Medical Care musí být revidovány a schváleny v rámci
příslušného procesu pro každou zemi. Když diskutujete
o našich produktech a službách,

MUSÍTE:
i vždy uvádět pravdu, být přesní a nesmíte
poskytovat zavádějící informace při popisu
produktů a služeb,
ii poskytovat férový a vyvážený popis přínosů a rizik,
iii činit pouze taková prohlášení, která jsou podpořena
příslušnými klinickými informacemi, a
iv zajistit, že všechna propagační prohlášení
odpovídají schválenému použití produktu nebo byla
schválena lokální regulační autoritou, a že jejich
obsah a způsob šíření je v souladu s příslušnými
zákony, pravidly a regulačními opatřeními.
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6 PŘESNÉ ÚČETNÍ KNIHY A
ZÁZNAMY
Veškeré obchodní záznamy společnosti Fresenius musí
přesně odrážet skutečnou povahu a rozsah transakce
nebo výdaje. Účel všech transakcí společnosti Fresenius
Medical Care musí být přesně a včas zaznamenán v
účetnictví. Hlášení aktiv, závazků, příjmů a výdajů musí
být také včasné a přesné. Musíme provádět interní
účetní kontroly pro zajištění toho, že finanční záznamy a
účetnictví jsou přesné.
Musíte udržovat všechny papírové a elektronické
záznamy v souladu s příslušnými zákony o uchování
dat a se zásadami společnosti Fresenius Medical Care,
včetně příslušných lhůt pro jejich uchování.

NESMÍTE:
i vytvářet, předkládat nebo schvalovat jakékoli
nepravdivé nebo nepřesné záznamy v souvislosti
s obchodní činností společnosti Fresenius Medical
Care, nebo
ii pokoušet se obcházet finanční nebo účetní zásady
či kontroly společnosti Fresenius Medical Care.
Tyto zákazy platí i tehdy, když věříte, že Vaše chování
bude nakonec pro společnost Fresenius Medical Care
přínosné.
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7 FAKTURACE
Všechny faktury (účty) za produkty a služby musí
být pravdivé, přesné a kompletní. Musí odpovídat
příslušným právním a smluvním požadavkům.
Požadavky na zaplacení mohou být předkládány
pouze u služeb, které byly řádně objednány a skutečně
poskytnuty. Musí být k dispozici příslušné záznamy k
prokázání toho, že všechny služby splňují tyto standardy,
včetně dokumentace ohledně zdravotní potřeby v
souladu se směrnicemi a zásadami Společnosti.

8 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA
ŽÁDOST O INFORMACE
Důkladně reagujeme na všechny vládní audity, revize a
vyšetřování. Pokud se setkáte s vládním požadavkem,
který není ve Vaší kompetenci, kontaktujte ihned svého
nadřízeného se žádostí o instrukce. Pokud obdržíte
jakýkoli nestandardní požadavek z jakékoli vládní
agentury nebo od jejích zástupců, jako je předvolání,
záruka a požadavek na vysvětlení, kontaktujte prosím
ihned právní oddělení.
Pokud máte pocit, že nějaké dokumenty nebo data jsou
zatajována, měněna, falšována nebo ničena, ihned to
hlaste svému lokálnímu nebo regionálnímu Compliance
manažerovi, korporátnímu oddělení Compliance,
právnímu oddělení nebo prostřednictvím Vaší linky
Compliance Action Line.
Pokud budete kontaktováni jakýmikoli policejními či
obdobnými orgány mimo společnost Fresenius Medical
Care v souvislosti se společností Fresenius Medical
Care, Vaším zaměstnáním nebo funkcí ve společnosti
Fresenius Medical Care, informujte ihned vedoucího
právního oddělení ve Vašem regionu, pokud Vám
policejní či bezpečnostní orgán podle zákona takovou
komunikaci nezakázal.
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VIII. Korporátní integrita

9 KOMUNIKACE S MÉDII

11 POLITICKÉ AKTIVITY

Otevřená a upřímná komunikace je předpokladem
udržení důvěry našich pacientů, zákazníků, akcionářů
a investorů. Společnost Fresenius Medical Care může
zaručit konzistentní, otevřenou a upřímnou komunikaci
jen tehdy, pokud jakékoli prohlášení nebo informace do
médií budou předem schváleny buď oddělením Public
Relations nebo Investor Relations. Pokud obdržíte
požadavek z médií na jakékoli informace o společnosti
Fresenius Medical Care, předejte jej manažerovi své
pobočky.

Procesy přípravy nových zákonů a regulačních
opatření, které ovlivňují naši obchodní činnost, jsou
složité a různorodé. Společnost Fresenius Medical
Care bude dodržovat právní předpisy týkající se
její role v jakémkoliv z těchto postupů. Aktivity
koordinované společností Fresenius Medical Care
jsou řádné a společnost podporuje účast na aktivitách
sponzorovaných společností Fresenius. Kromě toho je
důležité, aby Vaše individuální politické aktivity byly vždy
odděleny od aktivit ve společnosti Fresenius Medical
Care. Společnost Fresenius Medical Care však zároveň
nechce ovlivňovat Vaše soukromé politické aktivity,
pokud

10 OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Společnost Fresenius Medical Care shromažďuje,
zpracovává a používá osobní údaje pacientů,
zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších
dotčených jedinců pouze v rozsahu povoleném
příslušným zákonem, pokud je to nutné pro obchodní
činnost, klinické účely nebo účely zaměstnání.
Společnost Fresenius Medical Care zachází s takovými
osobními údaji s přísnou důvěrností a chrání je v
souladu s příslušným zákonem. Od zaměstnanců
společnosti Fresenius Medial Care se také očekává, že
budou ihned hlásit ztracené, zcizené nebo poškozené
zdroje nebo zařízení obsahující informace společnosti.

i zajistíte, že Vaše politické aktivity nejsou a nejeví se
být v souvislosti s Vaším zaměstnáním nebo funkcí
ve společnosti Fresenius Medical Care, a
ii nevyužíváte čas, majetek nebo vybavení
Společnosti pro svou osobní politickou aktivitu,
která nesouvisí s aktivitami koordinovanými
společností Fresenius Medical Care.

IX. Osobní bezúhonnost

1 STŘET ZÁJMŮ
Požadujeme, aby Vaše pracovní aktivity byly v nejlepším
zájmu společnosti Fresenius Medical Care. Musíte
se vyhnout střetu zájmů. Střet zájmů nastává, když
Vaše osobní zájmy ovlivňují nebo by mohly významně
ovlivňovat obchodní zájmy společnosti Fresenius
Medical Care. Očekává se, že budete informovat svého
nadřízeného o jakýchkoli osobních zájmech, které
mohou ohrozit Vaši objektivitu nebo profesionální
přístup při výkonu Vaší práce, zvláště:
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i pokud máte druhé zaměstnání nebo podnikáte
v oboru, který souvisí s obchodní aktivitou
společnosti Fresenius Medical Care nebo s
jakýmkoli klientem nebo zákazníkem společnosti
Fresenius Medical Care; v takovém případě musíte
sdělit své úmysly, a pokud to není zakázáno
zákonem zažádat o předběžné schválení oddělení
lidských zdrojů.
ii Jako zaměstnanec v pozici, která zahrnuje najímání
zaměstnanců, dohled nebo řízení nesmíte najímat
nebo zadávat obchodní aktivity příbuznému,
manželovi/manželce nebo osobě, se kterou žijete,
ani se nesmíte účastnit procesu najímání nebo
zadávání obchodní aktivity žádné z těchto osob.
Pro informace se obraťte na oddělení lidských
zdrojů.
iii Účast na podnikání zákazníka, odběratele,
dodavatele nebo konkurenta ve výši vyšší než 1%
základního kapitálu takové osoby musí být předem
schválena Vaším nadřízeným.
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2 VYUŽÍVÁNÍ KORPORÁTNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VLASTNÍ
PROSPĚCH
Jakákoli obchodní příležitost, se kterou se setkáte
při provádění obchodní činnosti jménem společnosti
Fresenius Medical Care, patří společnosti a nikoli Vám.
NESMÍTE:
i používat majetek, informace nebo Vaši pozici ve
společnosti Fresenius Medical Care pro získání
osobního přínosu či výhody nebo přínosu či výhody
pro třetí stranu,
ii založit konkurenční obchodní činnost, jiným
způsobem působit jako konkurence společnosti
Fresenius Medical Care, nebo založit svou vlastní
obchodní činnost s cílem využít výhody své pozice
ve společnosti Fresenius Medical Care, nebo

iii vyhledávat jakoukoli příležitost nebo podnikatelskou
aktivitu či jinak se účastnit v jakékoli obchodní
aktivitě, která by vedla ke konkurenci se společností
Fresenius Medical Care nebo která by umožnila
Vám nebo třetí straně získat výhodu obchodní
příležitosti, která patří společnosti Fresenius
Medical Care.

3 ZNEUŽITÍ DŮVĚRNÝCH
INTERNÍCH INFORMACÍ PŘI
OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI
Fresenius Medical Care akcie se obchodují na dvou
burzách. Zákony o cenných papírech závazné pro
společnost Fresenius Medical Care zakazují komukoli
obchodovat s cennými papíry Společnosti s využitím
interních informací. „Interních informace“ je informace,
která není obecně k dispozici veřejnosti a která, pokud
je s ní někdo obeznámen, by odůvodněně vedla
k ovlivnění investičního rozhodnutí nebo by mohla
potenciálně ovlivnit cenu akcií Společnosti (směrem
nahoru nebo dolů). Příklady interních informací zahrnují:
i plánované velké/strategické akvizice, spojení
nebo rozdělení Společnosti, nákup nebo prodej
podstatných aktiv,

IX. Osobní bezúhonnost

ii uzavírání nebo ukončování smluv se zákazníky a
dodavateli,
iii rizika insolvence,
iv předpovědi, které se významně odlišují od minulých
finančních výsledků nebo očekávání na trhu,
v nesplacení závazků ze strany hlavních dlužníků,
vi plánované změny ve vedení nebo dozorčí radě,
vii vývoj nových produktů,
viii vznik podstatné odpovědnosti z titulu vady výrobku
nebo škody na životním prostření, podstatný spor,
restrukturalizační opatření mající podstatný efekt na
budoucí obchodní aktivity, a
ix změny v nejvyšším vedení nebo členů
představenstva.
Ve Vaší každodenní práci ve společnosti Fresenius
Medical Care se můžete dozvědět o podstatných
neveřejných informacích týkajících se Společnosti
nebo dokonce některého z jejích obchodních partnerů
kotovaných na burze. Můžete se dozvědět interních
informace díky své pozici nebo jednoduše shlédnutím
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dokumentu na pracovním stole kolegy nebo z doslechu
při konverzaci v kanceláři. Využití takových informací pro
Váš finanční prospěch nebo předání takových informací
další osobě pro její finanční prospěch (a tudíž možná i Váš
prospěch) je zakázáné a protiprávní.
Pokud se dozvíte o interních informacích týkajících se
společnosti Fresenius Medical Care nebo některého
z našich obchodní partnerů, nesmíte předat takové
informace komukoli mimo společnost (nebo dokonce
uvnitř společnosti), pokud to přímo nesouvisí s
prováděním legitimních obchodních aktivit společnosti,
není to pro takové aktivity nezbytné a pokud to
neodpovídá zásadám společnosti Fresenius Medical
Care.
Navíc, pokud se dozvíte o jakýchkoli interních informacích,
nesmíte kupovat nebo prodávat cenné papíry jakékoli
takové společnosti, včetně nepřímo prostřednictvím
přítele nebo člena rodiny, nebo doporučovat někomu
jinému prodávat nebo nakupovat takové cenné papíry.
Pouze tehdy, až budou Interních informace zveřejněny a
veřejně rozšířeny, jako například publikací ve veřejných
zdrojích, může být transakce zvážena. Pokud máte v
tomto směru jakékoli otázky, kontaktujte právní oddělení.
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X. Zaměstnání

Společnost Fresenius Medical Care se snaží udržet
bezpečné, produktivní, nediskriminující pracovní
prostředí plné respektu, které oceňuje přispění každého,
kdo se účastní našich obchodních aktivit. Společnost
Fresenius Medical Care se snaží poskytovat pracovní
prostředí bez jakýchkoli forem diskriminace, včetně
verbálního nebo fyzického obtěžování nebo zastrašování
ze strany nadřízených, spolupracovníků, klientů,
konzultantů, návštěvníků nebo zákazníků společnosti
Fresenius Medical Care. Netolerujeme obtěžování
nebo zastrašování v jakékoli formě. Také netolerujeme
násilné nebo hrubé chování, včetně verbálních nebo
fyzických urážek jakýmkoli zaměstnancem, pacientem,
zákazníkem, klientem nebo návštěvníkem v rámci
obchodních aktivit společnosti Fresenius Medical Care.

1 OCHRANA PRACOVNÍKŮ
Společnost Fresenius Medical Care má ochranu
pracovníků jako absolutní prioritu. Společnost Fresenius
Medical Care odsuzuje využívání nucené práce a
využívání dětské pracovní síly. Nebudeme tolerovat
jakékoli porušení těchto principů ze strany dodavatelů.

2 ZÁKAZ ODPLATY
NESMÍTE obtěžovat nebo se mstít zaměstnanci či
jiné osobě, která nahlásí nebo má v úmyslu nahlásit
porušení nebo podezření z porušení zákona, tohoto
Kodexu nebo směrnic či zásad společnosti Fresenius
Medical Care. Pokud si myslíte, že Vás někdo obtěžuje
nebo že se Vám někdo mstí za to, že jste nahlásili nebo
že máte v úmyslu nahlásit skutečné nebo potenciální
porušení, nahlaste to Vašemu lokálnímu nebo
regionálnímu Compliance manažerovi, korporátnímu
oddělení Compliance, lokálnímu oddělení lidských
zdrojů nebo na Vaši linku Compliance Action Line.

3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Snažíme se poskytovat bezpečné, zdravé a produktivní
pracoviště pro naše zaměstnance a obchodní
partnery, kteří s námi v rámci našich obchodních
aktivit spolupracují. Očekáváme, že podniknete
všechna nezbytná opatření k zabránění vlastnímu
úrazu nebo poranění resp. úrazu nebo poranění,
Vašich spolupracovníků nebo jakékoli jiné osoby. Je
důležité, abyste svému nadřízenému oznámili jakékoli
nebezpečné pracovní podmínky, praktiky nebo úraz.
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X. Zaměstnání

4 NEDISKRIMINACE

vi rodinném stavu,

Společnost Fresenius Medical Care nedovoluje
diskriminaci při náboru nebo na pracovišti v závislosti
na:

vii občanství,

i pohlaví (včetně změny pohlaví),
ii rase, etnickém původu nebo barvě pleti,
iii národnosti nebo původu
iv náboženství nebo víře,
v věku,

Přečtěte si příslušné zásady podrobně.

viii invaliditě,
ix sexuální orientaci,
x stavu veterána, nebo
xi jakékoli další nezákonně diskriminující úvaze.
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5 ALKOHOL A DROGY
Požívání alkoholu a nelegálních drog ohrožuje zdraví
a bezpečnost, jakož i zdraví a bezpečnost pacientů,
zákazníků a spolupracovníků. Práce pod vlivem
těchto látek je přísně zakázána. Pokud si myslíte, že
spolupracovník je intoxikován nebo pod vlivem alkoholu
či nelegálních drog, nebo že zneužívá léky na předpis,
musíte nahlásit situaci Vašemu nadřízenému.

6 LICENCE, CERTIFIKÁTY A
DALŠÍ POVOLENÍ
Povinnosti ve společnosti Fresenius Medical Care
často vyžadují, abyste měli licenci (např. zdravotnickou
licenci), certifikát (např. certifikát pro obsluhu dialýzy)
nebo jinou odbornou způsobilost. Jste zodpovědní za
to, že budete udržovat v platnosti všechna požadovaná
pověření pro Vaši práci. Pokud jakékoli pověření pozbylo
platnosti nebo bylo zrušeno, musíte to nahlásit svému
nadřízenému.
V některých zemích mohou vládní úřady vyloučit
určité jedince ze zdravotnických činností. Pokud
budete informováni, že jste vyloučeni z účasti na
jakémkoli vládním programu, musíte informovat svého
nadřízeného.

XI. Majetek společnosti Fresenius
Medical Care
1 OCHRANA A SPRÁVNÉ VYUŽITÍ
MAJETKU SPOLEČNOSTI
FRESENIUS MEDICAL CARE
Majetek a aktiva společnosti Fresenius Medical Care
mohou být použita pouze pro legitimní obchodní účely
související se společností Fresenius Medical Care.
Majetek společnosti Fresenius Medical Care zahrnuje:
i zdravotnický materiál,
ii pracovní vybavení (např. počítače, internet, email,
mobilní telefony), včetně schváleného používání
pro osobní účely v souladu s příslušnými zásadami
společnosti Fresenius Medical Care,
iii kancelářské potřeby, materiál a služby, a
iv všechny formy záznamů a finanční prostředky
společnosti Fresenius Medical Care.
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Při použití jakéhokoli majetku společnosti Fresenius
Medical Care v USA neočekávejte žádné právo na
soukromí; to platí i v mezinárodním měřítku, pokud je
to v souladu s místními zákony. Je vaší odpovědností
zajistit, že majetek společnosti Fresenius Medical
Care nebude zneužit, nebude s ním plýtváno, nebude
poškozen, ztracen nebo odcizen. Pokud k tomu nemáte
oprávnění, nesmíte využívat majetek nebo informace
společnosti Fresenius Medical Care pro svůj osobní
prospěch nebo zisk. Nesmíte poskytnout třetím stranám
žádný majetek společnosti Fresenius Medical Care,
pokud k tomu nemáte oprávnění v rámci legitimní
obchodní transakce.
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2 DŮVĚRNOST, OCHRANA
INFORMACÍ A IT ZABEZPEČENÍ

iii provádět přepisy nebo zhotovovat kopie dat pro jiné
než provozní účely, nebo

Se všemi dokumenty a informacemi o interních
aktivitách společnosti Fresenius Medical Care musí být
nakládáno jako s důvěrnými. Důvěrné informace zahrnují
všechny neveřejné strategické, finanční, technické či
obchodní informace společnosti Fresenius Medical Care,
jakož i všechna podnikatelská a obchodní tajemství
obchodní partnerů společnosti Fresenius Medical Care.

iv se snažit získat informace, které nesouvisí s Vašimi
vlastními aktivitami.

NESMÍTE:
i mluvit se třetími osobami o projektech, technických
detailech nebo jiných důvěrných informacích, nebo
jim jakkoli takové informace zpřístupnit,
ii rozesílat obchodní tajemství nebo utajované
skutečnosti našich obchodních partnerů,

MUSÍTE:
i zacházet s důvěrnými informacemi se zvláštní
opatrností, zvláště na veřejných místech, jako jsou
vlaky, autobusy, letadla, atd.
ii učinit kroky pro ochranu Vašeho počítače nebo
jiného elektronického prostředku před nedovoleným
použitím, přístupem nebo úpravou software;
udržovat důvěrnost poštovní korespondence a
telekomunikací, a
iii věnovat zvláštní pozornost IT aspektům důvěrnosti,
jako je ochrana údajů a zabezpečení dat.

XI. Majetek společnosti Fresenius
Medical Care
Tyto povinnosti se týkají pracovní a mimopracovní doby,
ať jsou informace specificky označeny jako „důvěrné“
nebo „pro výlučné užití“ či nikoliv. Vaše závazky ohledně
zachování důvěrnosti platí i po ukončení Vašeho
zaměstnání u společnosti Fresenius Medical Care,
pokud právní předpisy nestanoví něco jiného.

3 SOCIÁLNÍ MÉDIA
Sociální média tvoří důležitou součást dnešního
podnikání a jejich význam roste. Termín „Sociální média“
odkazuje na prostředky interakce mezi lidmi, ve kterých
lidé vytváří, sdílejí, vyměňují si a komentují určitý obsah
mezi sebou ve virtuálních komunitách a sítích. Sociální
média zahrnují sociální sítě (např. Twitter, Facebook,
LinkedIn), blogy, wiki a streamování videa na internetu
(např. YouTube).
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NESMÍTE:
i znevažovat společnost Fresenius Medical Care,
ii používat sociální média pro jakoukoli klinickou
aktivitu nebo aktivitu vůči pacientům, pokud není
poskytována nebo specificky schválena společností
Fresenius Medical Care pro účely obchodní činnosti,
iii používat sociální média pro obchodní aktivity (např.
nábor nebo aktivity typu „public relations“) bez
předběžného schválení Vašim nadřízeným nebo
manažerem, nebo
iv zveřejňovat jakékoli informace související s pacienty.
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MUSÍTE:
i být upřímní, přesní a zdvořilí při používání sociálních
médií,
ii vyjadřovat své osobní názory a komentáře online
s uvedením svého jména, nikoli jména společnosti
Fresenius Medical Care nebo jakékoliv identifikační
značky Společnosti, jako je email nebo poštovní
adresa společnosti Fresenius Medical Care, pokud
k tomu nebudete mít svolení, a
iii mít na paměti, že odeslané příspěvky, ať osobní
či profesní, mohou být nakonec spojovány se
společností Fresenius Medical Care, i když Váš
vztah ke společnosti Fresenius Medical Care
nebude zveřejněn.

4 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Duševní vlastnictví je zásadní pro náš ekonomický
úspěch a úspěch našich obchodních partnerů a
zákazníků. Musíte chránit naše duševní vlastnictví,
včetně veškerých patentů, obchodních známek,
autorských práv, obchodních tajemství, technických
a vědeckých informací nebo know-how a zkušeností
vytvořených během naší obchodní činnosti.
Očekáváme, že budete také respektovat duševní
vlastnictví ostatních. Pokud zkopírujete nebo zneužijete
duševní vlastnictví někoho jiného bez povolení, můžete
být Vy a společnost Fresenius Medical Care postiženi
vysokými pokutami nebo trestními sankcemi.

Kontaktní informace

Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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