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Globálne základné hodnoty - Pozadie

•

Rapídne sa rozrastáme už viac ako 20 rokov, v rôznych krajinách a kultúrach, ako aj v rôznych oblastiach
podnikania a sme globálnejší viac ako kedykoľvek predtým. Čo nás spája je naša spoločná vízia a zámer: Vytvoriť
budúcnosť, ktorú stojí za to žiť. Pre pacientov. Po celom svete. Každý deň.

•

V roku 2017 naša správna rada dostala spätnú väzbu od obchodných lídrov v našich regiónoch a obchodných
funkciách, že jeden súbor globálnych hodnôt je rozhodujúci pre dosiahnutie tejto vízie a pre úspešnú spoluprácu.
Stavanie na rôznych súboroch hodnôt v rámci organizácie sme teraz definovali harmonizovaný súbor
globálnych základných hodnôt.

•

Cieľom týchto globálnych základných hodnôt je inšpirovať, spojiť a zjednotiť nás, a povzbudiť nás, aby sme
mysleli a konali ako jedna spoločnosť. Kooperatívnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť a excelentnosť na
celom svete zvýšia našu schopnosť naďalej rásť a rozvíjať naše produkty a služby, mať jedinečný vplyv na zdravie
a blaho pacientov a viesť spoločnosť Fresenius Medical Care do úspešnej budúcnosti.

KOOPERATÍVNI

INICIATÍVNI

SPOĽAHLIVÍ

EXCELENTNÍ

Globálne základné hodnoty - Mapovanie hodnôt

•

Naše globálne základné hodnoty boli vyvinuté na základe našich existujúcich hodnôt a premietli našu víziu do
našej každodennej práce. Naše globálne základné hodnoty odrážajú našu firemnú kultúru a spôsob, akým robíme
veci. Sú súčasťou nášho Kódexu Etického a Obchodného správania a usmerňujú naše interné predpisy, ako
aj naše obchodné aktivity.

Poctivosť a integrita

Inovácie a zlepšovanie
Rešpekt a dôstojnosť
Kvalita

Kooperatívni

Iniciatívni

Spoľahliví

Excelentní

… znamená, že vieme
ako spolupracovať za
spoločným cieľom a
dosiahnuť naše ciele
ako jedna spoločnosť

… znamená, že vieme
prebrať iniciatívu za
účelom vyvolania
dopadu našou prácou

… znamená, že sme
dôveryhodným
spoločníkom pre našich
pacientov, partnerov a
kolegov

… znamená, že
nepretržite riadime
kvalitu a pokrok tak,
aby sme viedli naše
podnikanie do
úspešnej budúcnosti

Úvod
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SPRÁVA OD VEDENIA
SPOLOČNOSTI FRESENIUS
MEDICAL CARE
V spoločnosti Fresenius Medical Care sa každý deň
snažíme zlepšovať životy našich pacientov na celom svete
pomocou nadštandardných produktov a služieb. Naši
pacienti, zákazníci, platitelia, investori a regulačné orgány
očakávajú, že budeme podnikanie vykonávať čestne a v
súlade s príslušnými právnymi predpismi a náš neutíchajúci
úspech a reputácia závisia od nášho záväzku konať
správne.
Naše podnikanie je prísne regulované a podlieha mnohým
zložitým právnym predpisom, pravidlám a nariadeniam.
Zaviazali sme sa zlepšovať rast nášho podnikania v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a očakávame, že budete
dodržiavať tento Kódex etického a obchodného správania,
ako aj ďalšie smernice a zásady spoločnosti Fresenius
Medical Care. V opačnom prípade hrozia spoločnosti
Fresenius Medical Care a príslušným jednotlivcom pokuty,
strata licencie alebo iné závažné sankcie. K dodržiavaniu
pravidiel musíme pristupovať vážne a musíme to robiť ako
tím, a to tak, že si nastavíme a dohodneme sa, že budeme
dodržiavať súbor všeobecných zásad.

Naša spoločnosť netoleruje diskrimináciu, obťažovanie
ani pomstu. Našim zamestnancom a obchodným
partnerom, ktorí s nami v rámci našich obchodných aktivít
spolupracujú, sa snažíme poskytnúť bezpečné, zdravé a
produktívne pracovisko.
Tieto zásady sú obsiahnuté v Kódexe etického a
obchodného správania spoločnosti Fresenius Medical
Care (ďalej len „kódex“) a ďalších smerniciach a zásadách
spoločnosti Fresenius Medical Care. Očakávame, že sa
oboznámite s povinnosťami a štandardmi stanovenými
v tomto kódexe a všetkými smernicami a zásadami
spoločnosti Fresenius Medical Care a že ich budete
dodržiavať. V tejto snahe vám môžu pomôcť rôzne školiace
zdroje na úrovni podniku a obchodného útvaru.
Dodržiavanie príslušných právnych predpisov a smerníc
a zásad spoločnosti Fresenius Medical Care musí byť
základom pre všetky aspekty nášho podnikania. Náš
dlhodobý úspech bude závisieť od toho, ako budeme
dodržiavať tento cieľ. Ak budeme spolupracovať ako tím
a podporíme sa navzájom v tomto úsilí, môžeme stanoviť
štandard pre naše odvetvie v oblasti zdravotníckej kvality,
dodržiavania regulačných požiadaviek a obchodnej
výkonnosti.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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VYHLÁSENIE O NAŠOM POSLANÍ

VÍZIA

Spoločnosť Fresenius Medical Care dosahuje optimálne
štandardy v starostlivosti o pacienta prostredníctvom
záväzku vyvíjať inovatívne produkty a liečby. Jedinečné
postavenie spoločnosti Fresenius Medical Care stojí na
mnohoročných profesionálnych skúsenostiach a
nepretržitých inováciách. V súlade s tým je cieľom nášho
úsilia v oblasti výskumu a rozvoja zamerať sa na udržanie
technologického a klinického náskoku potrebného na
vytváranie inovatívnych produktov a zlepšených liečbach.
Naši zamestnanci sú zjednotení v našom záväzku
poskytovať vysokokvalitné produkty a služby a prinášať
optimálne udržateľné zdravotnícke a profesionálne
postupy v starostlivosti o pacienta. Naším záväzkom je
čestnosť, bezúhonnosť, rešpekt a dôstojnosť v
pracovných a obchodných vzťahoch s našimi
zamestnancami a obchodnými partnermi.

Naším prvoradým cieľom je každodenne vytvárať pre
našich dialyzovaných pacientov na celom svete budúcnosť,
v ktorej sa oplatí žiť. Pacienti s ochorením obličiek sa teraz
môžu dívať do budúcnosti omnoho pokojnejšie vďaka
našim inovatívnym technológiám a liečebným koncepciám.
Dávame im budúcnosť, ktorá im poskytne najlepšiu možnú
kvalitu života. Využívame rastúci dopyt po moderných
metódach dialýzy a neustále pracujeme na zlepšovaní
rastu spoločnosti Fresenius Medical Care. Spolu s našimi
zamestnancami sa zameriavame na presadzovanie
stratégií, ktoré nám umožnia udržať si vedúce postavenie v
oblasti technológií. Ako vertikálne integrovaná spoločnosť
ponúkame produkty a služby pre celú hodnotovú sieť
týkajúcu sa dialýzy. Našim meradlom sú najvyššie
zdravotnícke štandardy. To je náš záväzok voči našim
pacientom, partnerom v systéme zdravotnej starostlivosti
a našim investorom, ktorí veria v spoľahlivý výkon a
budúcnosť spoločnosti Fresenius Medical Care.

Naše kľúčové hodnoty
Kvalita, čestnosť a bezúhonnosť
Inovácia a zlepšenie
Rešpekt a dôstojnosť

I. Program dodržiavania pravidiel
spoločnosti Fresenius Medical Care
Spoločnosť Fresenius Medical Care (ďalej len „spoločnosť“)
zostavila program dodržiavania pravidiel, ktorý vám má
pomôcť pochopiť a splniť naše zákonné, etické a regulačné
povinnosti. Dodržiavanie pravidiel je povinnosťou každého
z nás a vaše existujúce zamestnanie a angažovanosť v
spoločnosti Fresenius Medical Care závisia od vášho
dodržiavania zásad v tomto kódexe a súvisiacich
smerniciach a zásadách spoločnosti Fresenius Medical
Care. V spoločnosti Fresenius Medical Care je vám k
dispozícii množstvo zdrojov a programov týkajúcich sa
dodržiavania pravidiel:

i smernice a zásady týkajúce sa náležitého
obchodného správania;
ii školenie týkajúce sa dodržiavania pravidiel;
iii možností upozorniť na problémy týkajúce sa
dodržiavania pravidiel na dôvernej báze; a
iv audity sledujúce dodržiavanie zákonných a
podnikových štandardov.
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II. Platnosť Kódexu etického a
obchodného správania
Kódex etického a obchodného správania spoločnosti
Fresenius Medical Care (ďalej len „kódex“) sa vzťahuje
celosvetovo na všetkých predstaviteľov, riaditeľov,
zamestnancov, zmluvných pracovníkov a zástupcov
spoločnosti Fresenius Medical Care a jej priamych a
nepriamo – prostredníctvom väčšinového vlastníctva
– vlastnených alebo ovládaných spriaznených osôb
pôsobiacich na celom svete. Tento kódex nie je pracovnou
zmluvou.
Tento kódex nemôže obsiahnuť všetky situácie ani
príslušné právne predpisy a nariadenia. Ak sú miestne
právne predpisy v rozpore s naším kódexom, budeme
dodržiavať miestne právne predpisy. Vo všetkých
ostatných prípadoch sa tento kódex bude vzťahovať na
vaše obchodné aktivity. Ak vám napríklad miestna prax
umožní urobiť niečo, čo je zakázané v tomto kódexe,
musíte postupovať v súlade s kódexom a príslušnú činnosť
nesmiete vykonávať. V prípade pochybností,
požiadajte o pomoc.
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III. Naše očakávania a vaše
povinnosti
STE ZODPOVEDNÍ ZA TO, ŽE:
i budete konať čestne a chrániť naše dobré meno;
ii si prečítate, porozumiete a budete dodržiavať tento
kódex, smernice a zásady spoločnosti Fresenius
Medical Care a všetky zákonné a regulačné
požiadavky, ktoré sa môžu vzťahovať na Vaše
povinnosti; podniknete kroky na zabránenie
porušovaniu pravidiel a vyriešiť akékoľvek pochybnosti,
ktoré budete mať v súvislosti s obchodnými postupmi
s použitím nástrojov opísaných v tomto kódexe;
iii nahlásite akékoľvek skutočné porušenie alebo
podozrenie na porušenie právnych predpisov alebo
kódexu, smerníc a zásad spoločnosti Fresenius
Medical Care. Vo väčšine prípadov je dobré začať
u vášho nadriadeného, ale môžete sa obrátiť aj
na príslušného miestneho alebo regionálneho
Compliance manažéra, alebo oddelenie Corporate
Compliance; hlásenie sa môže vykonávať anonymne
pomocou linky Compliance Action Line, ak je to
potrebné alebo požadované, aj keď uprednostňujeme,
aby ste sa pre uľahčenie komunikácie identifikovali a
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iv budete spolupracovať pri vyšetrovaniach a postupoch
auditu/monitoringu, ktoré hodnotia dodržiavanie tohto
kódexu, smerníc a zásad spoločnosťou Fresenius
Medical Care a budete dodržiavať nápravné opatrenia
prijaté v ich dôsledku.
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AKO MANAŽÉR ALEBO NADRIADENÝ STE TIEŽ ZODPOVEDNÍ ZA TO, ŽE:
i budete vytvárať kultúru compliance na Vašom
pracovisku a budete poskytovať príklad tým, že
budete konať v súlade s vysokými etickými
štandardmi;
ii budete uplatňovať zásady uvedené v tomto kódexe a
kontrolovať, či ich vaši podriadení chápu a používajú;
iii nastavíte výkonnostné ciele a očakávania v súlade s
týmto kódexom, smernicami a zásadami spoločnosti
Fresenius Medical Care, ako aj regulačnými
nariadeniami;
iv pristúpite ku vhodným nápravným krokom, keď tento
kódex alebo smernice či zásady spoločnosti Fresenius
Medical Care nebudú dodržiavané;
v budete podporovať prostredie, kde možno klásť
otázky, a riešiť problémy týkajúce sa compliance, o
ktorých sa dozviete, vrátane postupu podľa
ohlasovacích povinností opísaných vyššie a

vi zaistíte, aby sa netolerovala odplata voči žiadnej
osobe, ktorá v dobrej viere nahlási podozrenie z
porušovania právnych predpisov, kódexu alebo
smerníc či zásad spoločnosti Fresenius Medical Care.

IV. Dokumentácia týkajúca sa Compliance

Dokumentácia týkajúca sa Compliance Vám poskytuje
informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste vykonávali
svoje povinnosti vždy legálnym a etickým spôsobom. Naša
dokumentácia týkajúca sa dodržiavania pravidiel pozostáva
z týchto dokumentov:

i Kódex etického a obchodného správania
Tento kódex sa zaoberá všeobecnou koncepciou a
štandardmi compliance a poskytuje celkovú predstavu
o prijateľnom správaní.
ii Smernice a zásady
Spoločnosť Fresenius Medical Care vypracovala
smernice a zásady, aby poskytla konkrétne návody,
ako vykonávať prácu v súlade so všeobecnými
zásadami opísanými v tomto kódexe. Smernice a
zásady sú prispôsobené konkrétnym činnostiam
pobočiek v každej krajine a sú v súlade s miestnymi
právnymi predpismi Vašej krajiny.

13

Pýtajte sa otázky, upozorňujte na obavy
a hláste nesprávne konania
Spoločnosť Fresenius Medical Care očakáva otvorenú
diskusiu o otázkach dodržiavania pravidiel. Často je
pýtanie sa najlepší spôsob na zistenie toho, či je činnosť
správna alebo nie, a na zaistenie dodržiavania príslušných
právnych predpisov alebo smerníc a zásad spoločnosti
Fresenius Medical Care.

Ak si nie ste istí, či navrhovaná činnosť je správna,
prestaňte, kým sa na to neopýtate a nedostanete
potvrdenie, že v nej môžete pokračovať.
Aby sa predišlo nesprávnemu konaniu navždy a v celej
spoločnosti musíte hlásiť všetky činnosti, o ktorých
sa domnievate, že sú nelegálne alebo v rozpore so
smernicami či zásadami spoločnosti Fresenius Medical
Care, pomocou postupu uvedeného v tomto kódexe.

Ako používať nástroje týkajúce sa dodržiavania pravidiel
Ak máte pochybnosti o tom, čo máte robiť, alebo či
je alebo nie je daný krok správny, postupujte podľa
nasledujúceho postupu:
i PREČÍTAJTE SI DOKUMENTÁCIU COMPLIANCE
– kódex, smernice a zásady spoločnosti Fresenius
Medical Care,
ii PÝTAJTE SA vášho priameho nadriadeného alebo
iného manažéra,
iii KONTAKTUJTE miestneho alebo regionálneho
Compliance manažéra alebo oddelenie Corporate
Compliance,
iv VOLAJTE príslušnú linku Compliance Action Line, ak
si nie ste istí pri používaní akýchkoľvek iných nástrojov
alebo uprednostňujete anonymnosť.

Pri obchodnom rozhodovaní vezmite do úvahy nasledujúce
otázky:
i Je konanie v súlade s vysokými štandardmi obchodnej
čestnosti alebo mám pochybnosti, či je konanie
legálne?
ii Je konanie v súlade s týmto kódexom a príslušnými
smernicami a zásadami spoločnosti Fresenius Medical
Care?
iii Pomôže alebo uškodí konanie celosvetovému
dobrému menu spoločnosti Fresenius Medical Care?

V. Zabezpečovanie dodržiavania
pravidiel
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EXISTUJÚ ŠTYRI KĽÚČOVÉ PRVKY PROGRAMU DODRŽIAVANIA PRAVIDIEL, KTORÉ NÁM POMÔŽU
NEUSTÁLE KONAŤ V SÚLADE S NIMI:

1 ŠKOLENIE

2 PODPORA

Spoločnosť Fresenius Medical Care poskytuje rôzne
školenia, ktoré Vám pomôžu vykonávať Vašu prácu
správne. Naše všeobecné školenie je potrebné pre
všetkých zamestnancov a týka sa hlavných prvkov
programu compliance spoločnosti Fresenius Medical
Care. Školenie sa zaoberá týmto kódexom a poskytuje
vám informácie o právnych predpisoch a nariadeniach
vzťahujúcich sa na naše podnikanie a Vašu krajinu.

Oddelenie Compliance poskytuje podporu pre všetky
oddelenia spoločnosti Fresenius Medical Care. Túto
podporu by ste mali by ste využívať. Ak sa vyskytne
situácia, ktorá by mohla vyvolať obavy týkajúce sa
dodržiavania pravidiel, odporúčame Vám obrátiť sa na
oddelenie Compliance.

Mnohé funkcie v rámci spoločnosti Fresenius Medical Care
(ako predaj a marketing, fakturácia a platby, atď.) vyžadujú
ďalšie špecializované školenia. Pokiaľ si Vaša pozícia
vyžaduje ďalšie školenie, budete o tom informovaní.
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3 MONITORING, AUDIT A
VYŠETROVANIA

4 LINKA COMPLIANCE ACTION
LINE

Spoločnosť Fresenius Medical Care monitoruje a vykonáva
audit svojich obchodných činností s cieľom zabezpečiť,
že dodržiavame právne predpisy a smernice a zásady
spoločnosti. Ak sa dozvieme o možnom porušení pravidiel,
podnikneme primerané kroky, aby sme tieto hlásenia
vyšetrili a zabezpečili, aby sa naše podnikanie vykonávalo v
súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi.

Na nahlásenie skutočného nesprávneho konania alebo
podozrenia z neho máte k dispozícii niekoľko možností,
ktoré spĺňajú Vašu povinnosť nahlásiť možné porušenie
pravidiel spoločnosti Fresenius Medical Care na základe
tohto kódexu:

Našu snahu o dodržiavanie pravidiel neustále zlepšujeme.
Ak dôjde k incidentu v súvislosti s dodržiavaním pravidiel
aj napriek nášmu úsiliu, ako výsledok týchto krokov
prehodnotíme naše zásady alebo školenie a urobíme
všetky potrebné zmeny.

i kontaktujte miestneho alebo regionálneho Compliance
manažéra alebo oddelenie Corporate Compliance;
ii ak tieto osoby dozorujúce compliance Váš problém
nevyriešia, alebo ak sa necítite príjemne pri rozhovore
o Vašom probléme súvisiacom s dodržiavaním
pravidiel s vaším nadriadeným alebo zamestnancami
oddelenia Corporate Compliance, môžete sa obrátiť
na linku Compliance Action Line či už otvorene alebo
anonymne. Kontaktné informácie je možné získať
na intranete spoločnosti a budú oznámené aj inými
vhodnými prostriedkami.

VI. Očakávania týkajúce sa compliance/
Následky nedodržiavania compliance
Očakáva sa od Vás, že budete dodržiavať tento kódex,
smernice a zásady spoločnosti Fresenius Medical Care.
Vaše dodržiavanie tohto kódexu a smerníc a zásad
vzťahujúcich sa na Vašu prácu sa zohľadní aj pri
hodnotení Vašej práce a pri povýšení.
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Ak porušíte právne predpisy, tento kódex alebo smernice a
zásady spoločnosti Fresenius Medical Care, budete povinní
podrobiť sa disciplinárnemu konaniu alebo nápravným
opatreniam, prípadne iným právnym následkom.
Disciplinárne konanie alebo nápravné opatrenie môže
zahŕňať ústnu konzultáciu, ukončenie pracovného pomeru
alebo iné primerané opatrenia.

Naše zásady etického a
obchodného správania
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VII. Naše podnikanie

Náš úspech závisí od správneho vzťahu medzi našimi
pacientmi, lekármi, zamestnancami, regulačnými orgánmi,
vládou a súkromnými platcami, ako aj zákazníkmi a
dodávateľmi. Spoločnosť Fresenius Medical Care je
zaviazaná poskytovať optimálnu udržateľnú klinickú
starostlivosť svojim pacientom (pozrite si bod č. 1 nižšie)
a vyrábať produkty, ktoré spĺňajú regulačné štandardy
(pozrite si bod č. 2 nižšie).

1 STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Klinická starostlivosť musí byť v súlade so zásadami
spoločnosti Fresenius a príkazmi lekára. Pri interakcii s
pacientmi od Vás očakávame, že budete:
i konať eticky, čestne, úctivo, kompetentne a včas;
ii vydávať vyhlásenia o našich službách, o ktorých viete,
že sú pravdivé alebo máte na ich podporu adekvátne
informácie;
iii pravdivo predstavovať povahu a kvalitu našich služieb,
ceny, zmluvné podmienky a iné informácie;
iv správať sa ku všetkým pacientom s úctou a
rešpektom;
v zapájať pacientov a ich príbuzných do plánovania
liečby vždy, keď to bude vhodné;
vi odpovedať na otázky pacientov a ich príbuzných
presne;
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vii informovať zamestnancov vedenia príslušného
zariadenia, ak nebudete vedieť odpovedať na niektoré
otázky pacienta alebo jeho príbuzných, ktoré sa týkajú
starostlivosti o pacienta;
viii reagovať na všetky obavy a sťažnosti a snažiť sa ich
vyriešiť okamžite a dôsledne; a
ix spolupracovať s lekármi pri zabezpečovaní toho, aby
boli pacienti informovaní o dostupných možnostiach
liečby.

B. ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE O PACIENTOCH
Keďže sme spoločnosť pôsobiaca v zdravotníctve,
informácie o pacientoch sa nachádzajú v celej našej
organizácii. Zaznamenávanie, riadenie a prenos
zdravotných informácií o konkrétnych pacientoch sa má
vykonávať v súlade s miestnymi pravidlami na ochranu
osobných údajov/súkromia, pričom je potrebné venovať
osobitnú pozornosť miestnym pravidlám týkajúcim
sa získavania súhlasu pacienta na poskytovanie
zdravotných informácií o pacientovi. Ochrana dôvernosti
zdravotných informácií o konkrétnych pacientoch je
dôležitou povinnosťou všetkých poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.
Nikdy neposkytujte informácie o konkrétnom pacientovi
žiadnym neoprávneným osobám či už v rámci spoločnosti
Fresenius Medical Care ani mimo nej, ktorí nemajú
zákonné právo získať tieto informácie. Tejto zásade je
potrebné venovať pozornosť pri elektronickom prenose
zdravotných informácií konkrétnych pacientov.
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C. NIKDY NEPRIMERANE NEOVPLYVŇUJTE
PACIENTA
NESMIETE ponúkať neprimerané „odmeny“ ani iné výhody
za to, aby ste motivovali pacientov, aby uprednostnili kliniku
alebo produkty spoločnosti Fresenius Medical Care pred
klinikou alebo produktom konkurenčnej spoločnosti. Medzi
takéto nevhodné „odmeny“ patria:
i náhrada nákladov na prepravu;
ii rutinné odpustenie zrážok alebo spoluúčasti pri
poistnom plnení bez individuálneho posúdenia, či je to
potrebné;
iii zľavy na iné produkty;
iv podobné hodnotné výhody; alebo
v dary alebo iné nevhodné stimuly, ktoré môžu ovplyvniť
rozhodnutie pacienta vybrať si jednu z našich kliník
alebo produktov.

D. REŠPEKTOVANIE VZŤAHU LEKÁR - PACIENT
MUSÍME rešpektovať integritu vzťahu lekár - pacient.
Vyhýbajte sa nevhodnému zasahovaniu do výkonu praxe
lekárov vrátane poskytovania neprimeraných výhod alebo
stimulov.

2 KVALITA A INOVÁCIA
Kvalita a bezpečnosť našich produktov a služieb tvorí
základ nášho podnikania. Zákonné a interné nariadenia
týkajúce sa bezpečnosti a kvality sa musia striktne
dodržiavať. Ste zodpovední za dodržiavanie týchto zásad v
rámci oblasti Vašej zodpovednosti.
Bezpečnosť pacientov je prvoradá. Poskytovanie kvalitných
produktov a služieb našim pacientom je zodpovednosťou
každého v spoločnosti Fresenius Medical Care. Dôležitou
súčasťou zlepšovania kvality produktov a služieb je
získavanie a hodnotenie hlásení o nežiaducich udalostiach
a sťažností týkajúcich sa produktu. Spoločnosť Fresenius
Medical Care používa tieto informácie na hodnotenie
našich produktov a služieb. Je potrebné, aby ste rozumeli
zásadám spoločnosti Fresenius Medical Care s ohľadom
na hlásenie nežiaducich udalostí a sťažností týkajúcich sa
produktu, aby ste sa s nimi oboznámili a dodržiavali ich.
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1 BOJ PROTI KORUPCII
A. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV A ZÁSAD
TÝKAJÚCICH SA BOJA PROTI KORUPCII
Ako celosvetová spoločnosť musíme dodržiavať právne
predpisy na boj proti korupcii mnohých jurisdikcií vrátane
zákona o protikorupčných praktikách medzi USA a
zahraničnými krajinami (ďalej len „FCPA“), zákona na boj
proti korupcii Spojeného kráľovstva, nemeckého trestného
zákonníka a zákonov na boj proti korupcii každej krajiny, v
ktorej pôsobíme.
V spoločnosť Fresenius Medical Care sa netoleruje žiadna
forma korupcie bez ohľadu na to, či sa týka poskytovateľa
zdravotníckej starostlivosti, štátneho úradníka alebo
súkromného subjektu, prípadne či sa transakcia týka
nákupu alebo predaja predmetov a služieb spoločnosťou
Fresenius Medical Care. Očakávame, že obchodné
rozhodnutia a prácu budete vykonávať na základe ceny,
kvality a služieb.

NESMIETE žiadnej osobe priamo ani nepriamo
prostredníctvom tretích strán ponúkať, sľubovať, schvaľovať
ani dávať nič hodnotné (vrátane predmetov, služieb a iných
hodnotných vecí bez ohľadu na to, či sú vo forme osobnej
výhody, láskavosti alebo v inej podobe) s cieľom zabezpečiť
neprimeranú výhodu alebo získať či udržať si obchodnú
príležitosť. Taktiež NESMIETE požadovať, vyjadriť súhlas
s prijatím ani prijať žiadnu hodnotnú vec osobne alebo za
inú osobu alebo subjekt na zaistenie neprimeranej výhody
alebo vplyvu na Vaše obchodné rozhodnutia.
Nezabúdajte, že aj len podozrenie z korupcie, môže
poškodiť naše dobré meno a môže iniciovať štátne
vyšetrovanie, a preto sa snažíme vyhýbať aj tomu
najmenšiemu náznaku nesprávneho konania.
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B. VZOROVÉ FORMY ZAKÁZANÉHO KONANIA
Ďalej sú uvedené niektoré prípady konania, ktoré sa môžu
považovať za korupciu a ktoré sú preto zakázané.
NESMIETE:
i poskytnúť ani prijať žiadnu hodnotnú vec, ktorej
povaha alebo hodnota výhody je neprimeraná
alebo nevhodná pre danú príležitosť alebo pozíciu a
okolnosti príjemcu. Je osobitne nevhodné poskytovať
alebo prijať výhodu alebo inú hodnotnú vec:
a. ktorá nemá jasný obchodný dôvod alebo ak
neobchodná činnosť preváži nad obchodným
dôvodom;
b. tak často, že by sa poskytovanie alebo prijímanie
mohlo považovať za nadmerné; alebo
c. netransparentným spôsobom, najmä ak sa použije
súkromná adresa, súkromný účet v banke alebo
e-mail;

ii používať blízke osoby (príbuzného alebo osobu, s
ktorou príjemca žije v spoločnej domácnosti) na
poskytovanie alebo prijímanie akejkoľvek hodnotnej
veci;
iii poskytovať alebo prijímať akúkoľvek hodnotnú vec
s cieľom a očakávaním prijatia alebo poskytnutia
niečoho ako protislužby;
iv poskytnúť alebo prijať akúkoľvek hodnotnú vec, ktorá
môže prekážať alebo ovplyvniť objektívnosť alebo
rozhodovanie príjemcu alebo Vás, prípadne ovplyvniť
rozhodovanie zamestnávateľa príjemcu (vrátane
štátneho úradu, nemocnice alebo ministerstva)
prípadne spoločnosti Fresenius Medical Care; alebo
v poskytnúť akúkoľvek hodnotnú vec, ktorá nie je
presne uvedená v účtovných záznamoch alebo iných
záznamoch spoločnosti Fresenius Medical Care.

VIII. Podniková integrita

C. SPOLOČNOSŤ FRESENIUS MEDICAL CARE
VYKONÁVA SVOJE PODNIKANIE TRANSPARENTNE.
Korupcia často prebieha tajne. Osoby zapojené do
korupčných činností sa môžu snažiť maskovať svoje kroky
a konať v tajnosti, aby zakryli svoje nesprávne konanie.
Účinné opatrenie na zabránenie korupcie a zabránenie
dojmu z korupcie je vykonávať podnikanie otvorene a
transparentne.
Jedným z kľúčových prvkov transparentného
vykonávania podnikania je správna dokumentácia.
Vyhýbajte sa uzatváraniu akejkoľvek zmluvy bez riadnej
dokumentácie. Písomná dokumentácia je osobitne dôležitá
v súvislosti so štátnymi úradníkmi a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti, ktorí pracujú na pozícii, ktorá
im umožňuje vykonávať alebo ovplyvňovať obchodné
rozhodnutia, ktoré majú vplyv na spoločnosť Fresenius
Medical Care. Ak tieto osoby poskytujú služby pre
spoločnosť Fresenius Medical Care, vždy sa musí dôkladne
písomne zaznamenať opodstatnená obchodná potreba
takýchto služieb, dôvod, prečo bol poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti alebo štátny úradník vybraný a prečo sa
služby vykonali.
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Korupčné postupy môžu byť tajne dosiahnuté príliš
vysokými odmenami pre obchodných partnerov. Distribútor
môže napríklad prijať bezdôvodne vysoké provízie,
prípadne prednášajúci na konferenciách alebo konzultanti
môžu prijať neprimerane vysoké náhrady za ich služby.
Očakávame, že v mene spoločnosti Fresenius Medical
Care neuzavriete zmluvu, ak si nebudete istí, či je náhrada
pre obchodného partnera komerčne opodstatnená.
Akákoľvek náhrada, ktorú poskytneme ktorémukoľvek z
našich obchodných partnerov, musí odrážať spravodlivú
trhovú hodnotu.
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D. PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA, VEDECKÉ
KONFERENCIE A VZDELÁVANIE
Najlepším záujmom spoločnosti Fresenius Medical Care je
podporovať:
i výskum a vývoj farmaceutických výrobkov,
zdravotníckych pomôcok a zlepšení liečby, o ktoré
môže mať spoločnosť Fresenius Medical Care
legitímny záujem;
ii účasť lekárov, zdravotných sestier, zákazníkov a ich
zamestnancov na podujatiach spoločnosti Fresenius
Medical Care alebo tretích strán, ktoré podporujú
vedecké poznatky, zdravotnícky pokrok alebo
poskytovanie účinnej zdravotnej starostlivosti; a
iii školenia a ďalšie vzdelávacie podujatia usporiadané
alebo organizované spoločnosťou Fresenius Medical
Care alebo zdravotníckymi inštitúciami, prípadne inými
organizátormi, ako sú asociácie alebo organizácie
pacientov, prípadne ich zamestnanci, na podporu
vedeckých poznatkov, zdravotníckeho rozvoja alebo
poskytovania účinnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ čo činnosti tejto povahy slúžia na dôležitý účel,
nevhodná činnosť týkajúca sa výskumu a vývoja,
vedeckých konferencií a vzdelávania môže mať závažné
dôsledky pre každého zainteresovaného, ako aj samotnú
spoločnosť Fresenius Medical Care. V prípade akýchkoľvek
pochybností využite nástroje compliance.
E. DARY A PRÍSPEVKY
V spoločnosti Fresenius Medical Care sme zaviazaní
byť dobrými občanmi a podporovať používanie našich
zdrojov na podporu zdravotnej starostlivosti a na iné
hodnotné charitatívne účely. Poskytujeme charitatívne
účely v zaslúžených prípadoch, najmä tie, ktoré sú určené
na pomoc pacientom s problémami obličiek. Môžeme
tiež poskytovať príspevky charitatívnym alebo civilným
organizáciám, ktoré poskytujú služby v komunitách, kde
spoločnosť Fresenius Medical Care vykonáva svoje
podnikateľské činnosti. Neposkytujeme dary ani príspevky
s cieľom získať alebo udržať si obchodnú príležitosť,
prípadne zabezpečiť si neprimeranú výhodu.
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Dary a príspevky je vždy potrebné schváliť vopred. Všetky
dary a príspevky sa musia poskytovať transparentne.
Každá krajina má postupy na hodnotenie všetkých
navrhovaných darov. Okrem toho je potrebné poukázať
na akýkoľvek možný konflikt záujmov alebo dodržiavanie
pravidiel, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s
charitatívnymi darmi.

2 BOJ PROTI LEGALIZÁCII
PRÍJMU Z TRESTNEJ ČINNOSTI
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti je všeobecne
definovaná ako transakcia s majetkom, ktorý je odvodený
z trestnej činnosti, prispôsobenie transakcie tak, aby sa
zabránilo zisteniu trestnej činnosti, alebo zapájanie sa do
transakcie na umožnenie trestnej činnosti.
Spoločnosť Fresenius Medical Care je zaviazaná konať
v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi,
pravidlami a nariadeniami na boj proti legalizácii príjmu
z trestnej činnosti. Prijímame potrebné opatrenia na
vykonávanie obchodov s obchodnými partnermi s dobrým
menom, ktorí vykonávajú legitímne obchodné činnosti s
finančnými prostriedkami získanými z legitímnych zdrojov.

3 ZÁKONY O EMBARGU A
OBCHODNÉ SANKCIE
Zákony a nariadenia o embargu vo všeobecnosti zakazujú
spoločnostiam nachádzajúcim sa v určitej krajine
vykonávať obchody s inou konkrétnou krajinou. Na druhej
strane niektorá krajina môže stanoviť, že pre spoločnosti
podnikajúce v rámci jej jurisdikcie je protizákonné uznať
embargo zavedené druhou krajinou. Medzinárodné
operácie spoločnosti Fresenius Medical Care môžu vyvolať
niektoré problémy vyplývajúce z obchodných sankcií a
zákonov o embargu. Spoločnosť Fresenius Medical Care
monitoruje tieto embargá a sankcie a používa kontrolu na
zaistenie ich dodržiavania. Pokiaľ máte akékoľvek otázky
týkajúce sa platnosti embárg alebo sankcií, poraďte sa,
prosím, s právnym oddelením.
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4 POCTIVÁ SÚŤAŽ
Spoločnosť Fresenius Medical Care poskytuje inovatívne
produkty a služby za primeranú cenu. Nezúčastňujeme
sa žiadneho správania narušujúceho hospodársku
súťaž, ani ho netolerujeme. Nesmiete sa snažiť nájsť
konkurenčnú výhodu spoločnosti Fresenius Medical
Care prostredníctvom podvodu, zavádzania, nesprávnej
interpretácie zásadných skutočností alebo nelegálnymi
prostriedkami. Spoločnosť Fresenius Medical Care nebude
tolerovať krádež obchodných tajomstiev a neverejných
informácií. MUSÍTE sa vyhýbať neoprávnenému použitiu
akýchkoľvek informácií, ktoré sú chránené patentom,
autorským právom, alebo sú dôverné.
Protikartelové zákony a iné zákony upravujúce
hospodársku súťaž sa snažia chrániť hospodársku
súťaž zákazom správania, ktoré vedie k obmedzeniu
hospodárskej súťaže, neopodstatnenej cenovej
diskriminácii alebo vytvára iné umelé vplyvy na trhu.
Protikartelové zákony a iné zákony, ktoré upravujú
hospodársku súťaž, existujú prakticky vo všetkých
krajinách a vzťahujú sa na činnosti na všetkých úrovniach
organizácie. Vo všeobecnosti protikartelové zákony a iné
zákony, ktoré upravujú hospodársku súťaž, vyžadujú, aby
spoločnosti súťažili skôr individuálne namiesto dohody s

inými spoločnosťami na obmedzenie hospodárskej súťaže.
Akékoľvek činnosti vykonávané v zhode, neformálne
rozhovory alebo zmluvy, ktoré sú určené na obmedzenie
hospodárskej súťaže alebo s možným vplyvom na
obmedzenie, sú zakázané.
Spoločnosti s veľmi významným postavením na trhu môžu
tiež podliehať ďalšiemu sledovaniu, najmä ak nemajú
žiadneho významného konkurenta na trhu. Samotné
významné postavenie na trhu nie je nevhodné, no takéto
postavenie sa nesmie zneužívať na vylúčenie hospodárskej
súťaže alebo zneužívanie zákazníkov. Spoločnosť
Fresenius Medical Care nevyužíva takúto neprimeranú
výhodu významného postavenia na žiadnom príslušnom
trhu.
Následky porušenia týchto pravidiel sú závažné.
Osobitne je potrebné dávať si pozor na stretnutiach
asociácie a obchodných veľtrhov a vyhýbať sa dojmu
protikonkurenčného správania. Ak sa ocitnete v spornej
diskusii, vyslovte svoje obavy, ukončite diskusiu a okamžite
informujte právne oddelenie.
O akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa platnosti
protikartelových zákonov n a zákonov o hospodárskej
súťaži sa. Prosím, poraďte s právnym oddelením.
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5 ZÁKAZNÍCI, REKLAMA A
PROPAGÁCIA
Spôsob, akým spoločnosť Fresenius Medical Care
vykonáva svoje obchodné činnosti a podporuje svoje
produkty a služby, je prísne regulovaný. Spoločnosť
Fresenius Medical Care vyvinula osobitné zásady na
zaistenie toho, aby jej obchodné postupy, marketingové a
propagačné činnosti boli v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, pravidlami a nariadeniami. Všetky propagačné
materiály týkajúce sa produktov alebo služieb spoločnosti
Fresenius Medical Care sa musia kontrolovať a schvaľovať
v rámci príslušného postupu pre každú krajinu. Keď sa
rozprávate o našich produktoch alebo službách,

MUSÍTE:
i byť vždy pravdovravní, presní a nesmiete poskytovať
zavádzajúce informácie pri opisovaní týchto produktov
a služieb;
ii poskytovať čestný a vyvážený opis výhod a rizík;
iii vydávať len vyhlásenia, ktoré sú podporené
príslušnými klinickými informáciami; a
iv zaistiť, aby všetky propagačné vyhlásenia boli v
súlade s použitím produktu, ktoré schválil alebo vydal
príslušný regulačný úrad Vašej krajiny a ich obsah a
spôsob šírenia bol v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, pravidlami a nariadeniami.
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6 PRESNÉ ÚČTOVNÉ ZÁZNAMY A
INÉ ZÁZNAMY
Všetky obchodné záznamy spoločnosti Fresenius Medical
Care musia presne odzrkadľovať skutočnú povahu a
rozsah transakcie alebo výdavku. Účel všetkých transakcií
spoločnosti Fresenius Medical Care musí byť presne
a okamžite zaznamenaný v účtovníctve. Hlásenie aktív,
záväzkov, výnosov a výdavkov spoločnosti Fresenius
Medical Care sa musí tiež vykonávať včas a presne. Musíme
vykonávať interné účtovné kontroly na zaistenie toho, že
finančné záznamy a účty budú presné.
Musíte uchovávať všetky záznamy v papierovej a
elektronickej podobe v súlade s príslušnými právnymi
predpismi o uchovávaní údajov a zásad spoločnosti
Fresenius Medical Care o správe záznamov vrátane
príslušných lehôt pre ich uchovávanie.

NESMIETE:
i vytvárať, predkladať alebo schvaľovať žiadne nepravdivé
ani nepresné záznamy súvisiace s podnikaním
spoločnosti Fresenius Medical Care; alebo
ii sa snažiť obísť finančné alebo účtovné zásady a
kontrolu spoločnosti Fresenius Medical Care.
Tieto obmedzenia platia aj v prípade, ak si myslíte, že Vaše
správanie v konečnom dôsledku prinesie pre spoločnosť
Fresenius Medical Care prospech.
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7 FAKTURAČNÉ POSTUPY
Všetky faktúry za produkty a služby musia byť správne,
presné a úplné. Musia byť v súlade s platnými právnymi
predpismi a zmluvnými požiadavkami. Nároky na platby
možno uplatňovať len za služby, ktoré boli riadne objednané
a skutočne poskytnuté. Príslušné záznamy musia byť
dostupné na zdokumentovanie toho, že všetky služby spĺňajú
tieto štandardy vrátane dokumentácie zdravotníckej potreby
v súlade so smernicami a zásadami spoločnosti.

8 NÁLEŽITÁ ODPOVEĎ NA
POŽIADAVKY O POSKYTNUTIE
INFORMÁCIÍ
Náležite odpovedáme na všetky štátne audity, kontroly
a vyšetrovania. Ak dostanete požiadavku od štátneho
úradu, ktorá nepatrí do rámca Vašich povinností, okamžite
kontaktujte svojho nadriadeného, ktorý Vám poradí. Po
prijatí akejkoľvek nezvyčajnej požiadavky od štátneho úradu
alebo jej zamestnanca, ako je napríklad predvolanie, zatykač
a žiadosť o vypovedanie, sa okamžite obráťte na právne
oddelenie.
Ak sa domnievate, že dokumenty alebo údaje sú zatajované,
zmenené, sfalšované alebo zničené, okamžite to nahláste
miestnemu alebo regionálnemu Compliance manažérovi,
oddeleniu Compliance, právnemu oddeleniu alebo
prostredníctvom vašej linky Compliance Action Line.
Ak Vás osloví akýkoľvek orgán činný v trestnom konaní mimo
priestorov spoločnosti Fresenius Medical Care v súvislosti
so spoločnosťou alebo Vaším zamestnaním, prípadne Vašou
funkciou v spoločnosti Fresenius Medical Care, okamžite
informujte všeobecného právneho poradcu zodpovedného
za Váš región, pokiaľ Vám orgán v súlade so zákonom
nezakázal takúto komunikáciu oznámiť.
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VIII. Podniková integrita

9 KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ
Otvorená a čestná komunikácia je predpokladom na
udržanie dôvery našich pacientov, zákazníkov, akcionárov
a investorov. Spoločnosť Fresenius Medical Care môže
zaručiť dôslednú, otvorenú a čestnú komunikáciu, len ak sú
vyhlásenia alebo informácie pre médiá vopred schválené
oddelením Public Relations alebo oddelením Investor
Relations. Ak Vás médiá požiadajú o akékoľvek informácie
týkajúce sa spoločnosti Fresenius Medical Care, postúpte
túto požiadavku vedúcemu Vašej pobočky.

10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Fresenius Medical Care zbiera, spracováva
alebo používa len osobné údaje pacientov, zamestnancov,
zákazníkov, dodávateľov a iných dotknutých osôb v
rozsahu, aký povoľujú príslušné právne predpisy, ak
je to potrebné pre obchodnú činnosť, klinické alebo
účely zamestnania. Spoločnosť Fresenius Medical Care
zaobchádza s týmito osobnými údajmi ako s prísne
dôvernými a chráni ich v súlade s príslušnými právnymi
predpismi. Od zamestnancov Fresenius Medical Care sa
tiež očakáva, že okamžite nahlásia stratu, krádež alebo
poškodenie zariadení vo vlastníctve spoločnosti alebo
zariadení, ktoré obsahujú informácie spoločnosti.

11 POLITICKÉ AKTIVITY
Procesy prípravy nových právnych predpisov a nariadení,
ktoré sa vzťahujú na našu oblasť podnikania sú zložité
a rôzne. Spoločnosť Fresenius Medical Care bude
dodržiavať právne predpisy s ohľadom na jej angažovanosť
v akomkoľvek z týchto procesov. Činnosti koordinované
spoločnosťou Fresenius Medical Care sú primerané a
spoločnosť podporuje účasť v aktivitách, ktoré spoločnosť
sponzoruje. Je tiež dôležité, aby Vaše konkrétne politické
aktivity zostali oddelené od aktivít spoločnosti Fresenius
Medical Care. Spoločnosť Fresenius Medical Care okrem
toho nechce zasahovať do Vašich súkromných politických
aktivít, pokiaľ
i zabezpečíte, aby Vaše osobné politické aktivity
nesúviseli a nebudili dojem, že súvisia s Vašim
zamestnaním alebo funkciou v spoločnosti Fresenius
Medical Care; a
ii nepoužívate čas, majetok ani vybavenie spoločnosti
pre Vašu osobnú politickú aktivitu, ktorá nesúvisí s
aktivitami koordinovanými spoločnosťou Fresenius
Medical Care.

IX. Osobná bezúhonnosť

1 KONFLIKT ZÁUJMOV
Vyžadujeme, aby ste pri vykonávaní svojej práce konali v
najlepšom záujme spoločnosti Fresenius Medical Care.
Musíte sa vyhýbať konfliktu záujmov. Ku konfliktu záujmov
dochádza, keď Vaše súkromné záujmy ovplyvňujú alebo by
mohli významne ovplyvňovať obchodné záujmy spoločnosti
Fresenius Medical Care. Očakáva sa od Vás, že budete
informovať svojho nadriadeného o osobných záujmoch,
ktoré môžu ohroziť Vašu objektivitu alebo profesionalitu pri
vykonávaní Vašej práce, a najmä:
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i ak sa chcete zamestnať aj v druhom zamestnaní
alebo podniku, ktorého činnosť súvisí s obchodnou
činnosťou spoločnosti Fresenius Medical Care,
prípadne s akýmkoľvek dodávateľom alebo zákazníkom
spoločnosti Fresenius Medical Care, musíte zverejniť
svoje plány a pokiaľ to nezakazujú právne predpisy,
požiadať o súhlas Vaše oddelenie ľudských zdrojov.
ii ako zamestnanec na pozícii, ktorá zahŕňa prijímanie
zamestnancov, dohľadu alebo na riadiacej pozícii
nesmiete zamestnávať príbuzného, manžela či
manželku, ani osobu, s ktorou žijete v spoločnej
domácnosti, ani im odporúčať obchodnú príležitosť,
ani sa nesmiete zúčastňovať procesu prijímania do
zamestnania alebo odporúčania obchodnej príležitosti
žiadnej z týchto osôb. Ak potrebujete radu, obráťte sa
na oddelenie ľudských zdrojov.
iii o účasti na podnikaní zákazníka, odberateľa,
dodávateľa alebo konkurenčnej spoločnosti vo výške
nad 1 % základného imania takejto spoločnosti, ktorú
musí vopred schváliť váš nadriadený.
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2 POUŽITIE PRÍLEŽITOSTÍ
PODNIKU PRE VLASTNÝ
PROSPECH
Akákoľvek obchodná príležitosť, s ktorou sa stretnete počas
vykonávania obchodných záležitostí v mene spoločnosti
Fresenius Medical Care, patrí spoločnosti, a nie vám.
NESMIETE:
i používať majetok,a informácie spoločnosti Fresenius
Medical Care ani svoju pozíciu v spoločnosti Fresenius
Medical Care na získanie osobného prospechu alebo
výhody, prípadne na získanie prospechu alebo výhody
pre tretiu stranu;
ii založiť konkurenčnú spoločnosť, iným spôsobom konať
ako konkurencia spoločnosti Fresenius Medical Care,
alebo založiť vlastné podnikanie s cieľom využiť výhody
z Vašej pozície v spoločnosti Fresenius Medical Care; a
iii sa zaoberať žiadnou príležitosťou alebo podnikateľskou
aktivitou ani sa inak zapájať do činnosti, ktorá by
mohla viesť ku konkurencii so spoločnosťou Fresenius
Medical Care alebo by Vám alebo tretej strane inak
umožnila využiť výhodu obchodnej príležitosti, ktorá
patrí spoločnosti Fresenius Medical Care.

3 INSIDER TRADING
Akcie spoločnosti Fresenius Medical Care sa obchodujú
na dvoch burzách. Zákony o cenných papieroch, ktoré sa
vzťahujú na spoločnosť Fresenius Medical Care zakazujú
komukoľvek obchodovať s cennými papiermi spoločnosti
s využitím tzv. insider informácií. „Insider informácie“ sú
informácie, ktoré nie sú vo všeobecnosti dostupné verejnosti
a v prípade, že by boli známe, by mohli odôvodnene
ovplyvniť investičné rozhodnutie alebo potenciálne ovplyvniť
(zvýšiť alebo znížiť) cenu cenných papierov spoločnosti.
Medzi príklady insider informácií patria:
i plánované veľké/strategické akvizície alebo fúzie,
rozdelenie spoločnosti, nákup alebo predaj podstatných
aktív;
ii uzavieranie alebo ukončovanie zmlúv so zákazníkmi
alebo dodávateľmi;
iii riziká insolventnosti;
iv predpovede, ktoré sa výrazne odchyľujú od minulých
finančných výsledkov alebo trhových očakávaní;
v neplatenie záväzkov najväčších dlžníkov;
vi plánované zmeny vo vedení alebo v dozornej rade;

IX. Osobná bezúhonnosť

vii vývoj nových produktov;
viii vznik zásadnej zodpovednosti z titulu vady výrobku
alebo škody na životnom prostredí, podstatný súdny
spor, reštrukturalizačné opatrenia s významným
vplyvom na budúce obchodné aktivity; a
ix zmeny členov vedenia alebo predstavenstva.
Pri Vašej každodennej práci v spoločnosti Fresenius Medical
Care alebo v jej mene sa možno dozviete dôležité neverejné
informácie týkajúce sa spoločnosti, prípadne jednej z jej
obchodných partnerov, ktorí sú kótovaní na burze. Môžete sa
dozvedieť interné informácie prostredníctvom Vašej pozície
alebo jednoducho uzretím dokumentov na stole kolegu, či
pri vypočutí konverzácie v kancelárii. Použitie takýchto
informácií pre váš finančný prospech alebo poskytnutie
týchto informácií inej osobe pre jej finančný prospech (a tým
potenciálne aj pre váš) je zakázané a nelegálne.
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Ak sa dozviete o insider informáciách spoločnosti
Fresenius Medical Care alebo jedného z Vašich obchodných
partnerov, tieto informácie nesmiete poskytnúť nikomu
mimo spoločnosti (ani v rámci spoločnosti), pokiaľ sa priamo
netýkajú vykonávania legitímnych obchodných činností
spoločnosti alebo nie sú na ich vykonávanie potrebné a v
súlade so zásadami spoločnosti Fresenius Medical Care.
Ak sa navyše dozviete akékoľvek insider informácie,
nesmiete kupovať ani predávať cenné papiere danej
spoločnosti vrátane nepriameho obchodovania
prostredníctvom rodinného priateľa ani odporučiť inej osobe,
aby kúpila alebo predala tieto cenné papiere. Len ak už
takéto insider informácie budú zverejnené a všeobecne
rozšírené, napríklad po ich verejnom zaregistrovaní, možno
uvažovať o transakcii. V prípade akýchkoľvek súvisiacich
otázok sa obráťte na právne oddelenie.
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X. Zamestnanie

Spoločnosť Fresenius Medical Care sa snaží udržiavať
bezpečné, isté, produktívne pracovisko s rešpektom a
bez diskriminácie, ktoré si cení príspevky každého, kto sa
zapája do našich obchodných aktivít. Spoločnosť Fresenius
Medical Care sa snaží poskytnúť pracovné prostredie
bez akýchkoľvek foriem diskriminácie vrátane verbálneho
alebo fyzického obťažovania, či zastrašovania zo strany
nadriadených, spolupracovníkov, dodávateľov, konzultantov,
návštevníkov alebo zákazníkov spoločnosti Fresenius
Medical Care. Netolerujeme obťažovanie ani zastrašovanie
v žiadnej jeho forme. Tiež netolerujeme násilné ani
urážlivé konanie vrátane verbálneho alebo fyzického
ponižovania akýmkoľvek zamestnancom, pacientom,
zákazníkom, klientom alebo návštevníkom pri vykonávaní
podnikateľských činností Fresenius Medical Care.

1 OCHRANA PRACOVNÍKOV
Spoločnosť Fresenius kladie ochranu pracovníkov na prvé
miesto. Spoločnosť Fresenius Medical Care odsudzuje
využitie nútenej pracovnej sily a využívanie detskej
pracovnej sily. Nebudeme tolerovať žiadne porušenie
týchto zásad zo strany dodávateľov.

2 ZÁSADA NEPOUŽÍVANIA
ODPLATY
NESMIETE obťažovať ani používať odplatu voči žiadnemu
zamestnancovi ani inej osobe, ktorá nahlási alebo má v
úmysle nahlásiť porušenie alebo podozrenie z porušenia
právnych predpisov, tohto kódexu alebo smerníc či zásad
spoločnosti Fresenius Medical Care. Ak sa domnievate, že
vás niekto obťažuje alebo sa Vám niekto chce pomstiť za
hlásenie skutočného alebo potenciálneho porušenia alebo
úmysel nahlásiť ich, nahláste túto vec svojmu miestnemu
alebo regionálnemu Compliance manažérovi, oddeleniu
Corporate Compliance, oddeleniu ľudských zdrojov alebo
prostredníctvom linky Compliance Action Line.

3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Našim zamestnancom a obchodným partnerom, ktorí
s nami v rámci našich obchodných aktivít spolupracujú
sa snažíme poskytnúť bezpečné, zdravé a produktívne
pracovisko. Očakávame, že podniknete všetky potrebné
opatrenia na to, aby ste zabránili zraneniu alebo
telesnej ujme samého seba, Vašich spolupracovníkov a
všetkých ostatných osôb. Je dôležité, aby ste oznámili
svojmu nadriadenému akékoľvek nebezpečné pracovné
podmienky a postupy alebo zranenie.
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X. Zamestnanie

4 NEDISKRIMINÁCIA

vi rodinného stavu,

Spoločnosť Fresenius Medical Care nepovoľuje diskrimináciu
pri prijímaní zamestnancov ani na pracovisku na základe:

vii občianstva,

i pohlavia (vrátane zmeny pohlavia),
ii rasy, etnického pôvodu alebo farby pleti,
iii národnosti alebo štátnej príslušnosti,
iv viery alebo náboženského vyznania,
v veku,

Podrobné informácie si prečítajte v
príslušných zásadách.

viii postihnutia/invalidity,
ix sexuálnej orientácie,
x statusu veterána, alebo
xi akéhokoľvek nezákonného diskriminačného uvažovania.
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5 ALKOHOL A DROGY
Požívanie alkoholu alebo drog ohrozuje Vaše zdravie
a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť pacientov,
zákazníkov a spolupracovníkov. Práca pod vplyvom
týchto látok je prísne zakázaná. Ak máte podozrenie, že
spolupracovník je intoxikovaný alebo pod vplyvom alkoholu,
či drog, prípadne zneužíva lieky na predpis, musíte to
nahlásiť svojmu nadriadenému.

6 LICENCIE, CERTIFIKÁTY A INÉ
POVOLENIA
Povinnosti v spoločnosti Fresenius Medical Care si často
vyžadujú, aby ste mali licenciu (napr. licenciu zdravotnej
sestry), certifikát (napr. certifikát technika pre dialýzu) alebo
iné profesionálne osvedčenia. Ste zodpovední za udržiavanie
všetkých požadovaných osvedčení na vykonávanie Vašej
práce. Svojmu nadriadenému musíte hlásiť, ak skončí
platnosť akéhokoľvek z vašich osvedčení, alebo Vám tieto sú
odobraté.
V niektorých krajinách môžu štátne úrady vylúčiť určité
osoby z účasti na zdravotníckych činnostiach. Ak dostanete
oznámenie o vylúčení z účasti v štátnom programe, musíte
to oznámiť svojmu nadriadenému.

XI. Majetok spoločnosti
Fresenius Medical Care
1 OCHRANA A SPRÁVNE
POUŽITIE MAJETKU
SPOLOČNOSTI FRESENIUS
MEDICAL CARE
Majetok a aktíva spoločnosti Fresenius Medical Care
možno používať len na legitímne účely súvisiace s
podnikaním spoločnosti. Do majetku spoločnosti Fresenius
Medical Care patrí:
i zdravotnícky materiál;
ii pracovné vybavenie (napr. počítače, internet, e-mail,
mobilné telefóny) vrátane schváleného použitia pre
osobné účely povoleného v súlade s príslušnými
zásadami spoločnosti Fresenius Medical Care;
iii kancelárske potreby, materiály a služby; a
iv všetky formy záznamov a finančných prostriedkov
spoločnosti Fresenius Medical Care.
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Pri používaní akéhokoľvek majetku spoločnosti Fresenius
Medical Care neočakávajte žiadne právo na súkromie
v USA, ani v iných štátoch sveta, ak je to v súlade s
príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Ste zodpovední,
aby ste zabezpečili nezneužívanie majetku spoločnosti
Fresenius Medical Care, aby sa tento majetok nemíňal,
nepoškodzoval, nestrácal a nekradol. Pokiaľ nedostanete
povolenie, nesmiete vziať ani použiť majetok spoločnosti
Fresenius Medical Care ani informácie pre svoj osobný
prospech alebo zisk. Nesmiete poskytnúť tretím stranám
žiaden majetok spoločnosti Fresenius Medical Care,
pokiaľ nedostanete povolenie urobiť to v rámci legitímnej
obchodnej transakcie.
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2 DÔVERNOSŤ, CHRÁNENÉ
INFORMÁCIE A IT
ZABEZPEČENIE
So všetkými dokumentmi a informáciami o interných
aktivitách spoločnosti Fresenius Medical Care sa musí
zaobchádzať ako s dôvernými. Medzi dôverné informácie
patria všetky neverejné strategické, finančné a technické
alebo obchodné informácie spoločnosti Fresenius Medical
Care, ako aj všetky obchodné tajomstvá obchodných
partnerov spoločnosti Fresenius Medical Care.
NESMIETE:
i sa s tretími osobami rozprávať o projektoch,
technických údajoch alebo iných dôverných
informáciách, ani im v žiadnom prípade poskytnúť
prístup k takýmto informáciám;
ii poskytovať obchodné alebo utajované skutočnosti
našich obchodných partnerov;

iii robiť akékoľvek prepisy alebo kópie údajov na iné ako
prevádzkové účely;
iv sa snažiť získať prístup k informáciám, ktoré nesúvisia
s Vašimi činnosťami.
MUSÍTE:
i zaobchádzať s dôvernými informáciami s osobitnou
pozornosťou, najmä na verejných miestach, ako sú
vlaky, autobusy, lietadlá atď.;
ii podniknúť kroky na ochranu Vášho počítača alebo
iných elektronických zariadení pred neoprávneným
použitím, prístupom alebo zmenami softvéru;
zachovávať dôvernosť v poštovej komunikácii a
telefonickej komunikácii; a
iii dávať osobitnú pozornosť na IT hľadiská dôvernosti,
ako je ochrana a bezpečnosť údajov.

XI. Majetok spoločnosti
Fresenius Medical Care
Tieto povinnosti sa na Vás vzťahujú počas pracovného
času aj mimo neho bez ohľadu na to, či sú informácie
osobitne označené ako „dôverné“ alebo „tajné“. Vaša
povinnosť zachovávať dôvernosť zostáva platná aj po
ukončení Vášho pracovného pomeru so spoločnosťou
Fresenius Medical Care, pokiaľ nie je inak uvedené v
príslušných právnych predpisoch.

3 SOCIÁLNE MÉDIÁ
Sociálne médiá tvoria dôležitú časť dnešného podnikania
a ich význam rastie. Výraz „sociálne médiá“ označuje
prostriedky interakcie medzi ľuďmi, pri ktorých sa vytvára,
poskytuje, vymieňa a komentuje určitý obsah medzi sebou
vo virtuálnych spoločenstvách a sieťach. Medzi sociálne
médiá patria sociálne siete (napr. Twitter, Facebook,
LinkedIn), blogy, stránky wiki a webové stránky na šírenie
videa (napr. YouTube).
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NESMIETE:
i znevažovať spoločnosť Fresenius Medical Care;
ii používať sociálne médiá na žiadnu klinickú činnosť
alebo činnosť súvisiacu s pacientom, ak to nie je
uvedené alebo osobitne povolené spoločnosťou
Fresenius Medical Care na účely vykonávania
obchodnej činnosti;
iii používať sociálne médiá na obchodnú činnosť (napr.
na činnosti prijímania zamestnancov alebo vzťahov s
verejnosťou) bez predchádzajúceho súhlasu Vášho
nadriadeného alebo manažéra; alebo
iv poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa
pacientov.
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MUSÍTE:
i byť čestní, presní a zachovávať rešpekt pri používaní
sociálnych médií;
ii vyjadrovať svoje vlastné názory a komentáre on-line
s použitím vlastného mena, a nie názvu spoločnosti
Fresenius Medical Care alebo akéhokoľvek iného
identifikačného znaku spoločnosti, ako napríklad
e-mailovej alebo poštovej adresy spoločnosti
Fresenius Medical Care, pokiaľ nemáte povolené
konať inak; a
iii mať na pamäti, že zverejnenie osobných alebo
profesionálnych príspevkov môže byť napokon
spojené so spoločnosťou Fresenius Medical Care,
dokonca aj keď Vaše spojenie so spoločnosťou nie je
zverejnené.

4 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Duševné vlastníctvo je zásadným prvkom nášho
ekonomického úspechu a úspechu našich obchodných
partnerov a zákazníkov. Musíte chrániť naše duševné
vlastníctvo, vrátane akýchkoľvek patentov, ochranných
známok, autorských práv, obchodných tajomstiev,
technických a vedeckých poznatkov alebo know-how a
skúseností vyvinutých počas našej podnikateľskej činnosti.
Očakávame, že budete tiež rešpektovať duševné
vlastníctvo iných. Ak skopírujete alebo zneužijete duševné
vlastníctvo niekoho iného bez povolenia, môžu Vám, a
spoločnosti Fresenius Medical Care, byť uložené výrazné
pokuty a trestné sankcie.

Contact Information

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