
Etika
Síla správného podnikání

Průvodce etikou



„Tím, že porozumíte informacím v 
tomto průvodci a uplatníte je, 
kdykoliv to bude zapotřebí, se správně 
rozhodnete pro ochranu naší 
dlouholeté historie v rámci 
bezúhonnosti a zároveň přispějete k 
naší úspěšné budoucnosti.“

Buďte úspěšní
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Ředitelům, výkonným pracovníkům a zaměstnancům: 
Nejúspěšnější globální společnosti jsou ty, které se umějí rozhodnout. Mají 
jasnou představu o své vizi a misi, stanovují si ambiciózní cíle a usilovně se jich 
snaží dosáhnout. Úspěch je dobře promyšlený.

Stejným způsobem společnost Eaton získala celosvětovou pověst pro svou 
bezúhonnost, neboť si jako svou prioritu stanovila etiku. Podporujeme správné 
hodnoty a svou bezúhonností a správným podnikáním objasňujeme způsob 
našeho myšlení.

Jako výsledek této snahy se pověst společnosti Eaton coby vysoce etické 
společnosti stala významnou a rozlišující charakteristikou. Plněním vysokých 
očekávání, která jsme si stanovili, chráníme důležitou část toho, co nás činí 
jedinečně úspěšnými v očích zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. 

Závazkem společnosti Eaton je zabezpečit, abyste měli k dispozici všechny 
informace, podporu a nástroje, které jsou nutné k porozumění a udržení etických 
standardů společnosti Eaton pro pracoviště, a to i v případě, že na vaše 
rozhodnutí mohou negativně působit místní zvyklosti či okolnosti. Tento průvodce 
etikou je důležitou součástí tohoto závazku. Tento průvodce obsahuje mnoho 
konkrétních případů, jasných a praktických rad a definuje a podporuje naše 
standardy etického chování při každodenních jednáních se zaměstnanci nebo 
externími investory.

Ve společnosti Eaton se domníváme, že důležitým měřítkem úspěchu je způsob 
dosažení výsledků. Správné podnikání je podstatou značky společnosti Eaton a 
hlavním pilířem, na kterém budujeme naši pověst na trhu. „Tím, že porozumíte 
informacím v tomto průvodci a uplatníte je, kdykoliv to bude zapotřebí, správně 
se rozhodnete pro ochranu naší dlouholeté historie v rámci bezúhonnosti a 
zároveň přispějete k naší úspěšné budoucnosti.“

Craig Arnold
předseda správní rady a generální ředitel
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Chápeme, že naše schopnost dosáhnout 
výkonnostních cílů závisí na tom, jak každý z nás 
přijme za své tyto klíčové hodnoty:

Hodnoty 
společnosti Eaton

Orientace na zákazníka — Zákazník je cílem veškeré naší činnosti.

Lidé — Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším zdrojem.

Důvěra — Věříme, že se ostatní zachovají tím správným způsobem.

Respekt — S ostatními jednáme s respektem a úctou.

Důstojnost — Uznáváme hrdost a sebeúctu všech kolem nás.

Integrita — Jednáme poctivě a eticky.
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Zdraví a bezpečnost
Zasazujeme se o prospěch všech 
zaměstnanců.

Dokonalost
Snažíme se být nejlepší.

Odpovědnost
Plníme naše závazky.

Plné začlenění
Vážíme si individuálních rozdílů.

Komunikace
Komunikujeme otevřeně a upřímně.

IVěříme v to, že dosáhneme „Dokonalosti 
prostřednictvím zaměstnanců“ vytvořením a udržením 
pracovního prostředí pro vysoký pracovní výkon. 
Usilujeme o vysoký výkon pomocí Filozofie 
společnosti Eaton, jenž přetváří naše hlavní hodnoty 
na naši odpovědnost vůči druhým, vůči společnosti, 
zákazníkům a investorům.

Odměna
Poskytujeme konkurenceschopnou 
mzdu a benefity.

Vzdělávání
Neustále se učíme, rosteme a 
měníme se.

Inovace
Ceníme si nových nápadů.

Závazek
Plně se věnujeme své práci se 
závazkem k budoucnosti společnosti 
Eaton.

Životní prostředí a vztah ke 
komunitám
Usilujeme o zlepšení životního 
prostředí a našich komunit.
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Eaton Corporation vyžaduje od všech ředitelů, 
funkcionářů a zaměstnanců společnosti Eaton, jejích 
přidružených společností a poboček („Eaton“), aby při 
plnění svých povinností dodržovali níže uvedené 
základní zásady etického jednání.

Etický kodex
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 1.  Dodržování zákona — Respektujeme a dodržujeme zákony, pravidla a 
předpisy, které se vztahují na naše podnikání kdekoli ve světě.

 2. Celistvost záznamů a ohlašování našich finančních výsledků 
— Řádně vedeme přesné a úplné finanční i jiné obchodní záznamy a 
ohlašujeme kompletní, poctivé, přesné, včasné a srozumitelné finanční 
výsledky a další informace. Vytvořili jsme systém interních kontrol navržený 
tak, aby zachoval integritu našich záznamů a informací.

 3.  Respektování lidských práv — Respektujeme lidská práva a od 
našich dodavatelů vyžadujeme totéž.

 4.  Dodávání kvality — Zavázali jsme se, že budeme produkovat kvalitní 
výrobky a služby.

 5.  Soutěžíme eticky — Konkurenční výhody získáváme vynikající 
výkonností. Nepodílíme se na neetických či nezákonných obchodních 
praktikách.

 6.  Respektování odlišností a zásad spravedlnosti při 
zaměstnávání — Zavazujeme se respektovat kulturně odlišné pracovní 
síly pomocí praxe, která umožňuje rovnocenný přístup a spravedlivé jednání 
se všemi zaměstnanci na základě jejich zásluh. Na pracovišti netolerujeme 
žádné obtěžování či diskriminaci.

 7.  Předcházení konfliktům zájmů — Vyhýbáme se vztahům nebo 
jednáním, která by mohla zkompromitovat úsudek nebo vést ke skutečnému 
nebo zjevnému konfliktu mezi našimi osobními zájmy a naší loajalitě vůči 
společnosti Eaton. Svého postavení ve společnosti Eaton nezneužíváme k 
získávání nepatřičných výhod pro jiné nebo pro sebe. Společnosti Eaton 
nekonkurujeme.

 8.  Ochrana našich aktiv a informací — Majetek, informace a 
příležitosti společnosti Eaton využíváme pouze pro obchodní účely 
společnosti, nikoli pro neschválené použití. Zachováváme důvěrnost 
informací a zaměstnaneckých dat, které nám Eaton nebo někdo jiný svěřil.

 9.  Bezúhonné jednání — Nenabízíme ani nepřijímáme úplatky či provize 
za zprostředkování, případně nevhodné dary či pohoštění. Zapojujeme se do 
obchodní praxe, jestliže je ve shodě s naší etikou a hodnotami.

10.  Prodej vládě — Řídíme se speciálními zákony, pravidly a předpisy, které 
se vztahují na vládní kontrakty a na vztahy s vládními činiteli.

11.  Politické příspěvky — Jménem společnosti Eaton neposkytujeme 
žádné příspěvky politickým kandidátům či stranám ani tam, kde je to legální.

12.  Životní prostředí, zdraví a bezpečnost — Zavazujeme se být 
globálním lídrem v ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a v 
ochraně životního prostředí.
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Ohlašování problémů — Podle místních zákonů může kdokoli otevřeně 
nebo anonymně ohlásit jakékoli etické problémy nebo jakékoli potenciální či 
skutečné právní nebo finanční přestupky, včetně jakékoli účetní, finanční, daňové 
či protikorupční záležitosti, Kanceláři etiky a dodržování zásad. Pokud se 
představíte, bude zachována důvěrnost v nejvyšší možné míře, která zároveň 
umožní řádné vyšetření.

Tato hlášení mohou být zasílána poštou, e-mailem nebo telefonicky na níže 
uvedené kontakty:

• Poštovní adresa — Hlášení pošlete na adresu:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — E-mail pošlete na Ethics@eaton.com nebo využijte formulář 
umístěný na webových stránkách Globální etika. Formulář je k dispozici přes 
JOE (intranet společnosti Eaton) nebo na veřejných webových stránkách 
společnosti Eaton.

• Telefon — Kontaktujte Linku pomoci pro etiku a finanční bezúhonnost na čísle 
800.433.2774 z USA nebo Kanady. Pokud voláte z ostatních zemí, použijte číslo 
uvedené v místním letáku pro etiku nebo uvedené na webových stránkách 
Globální etika v sekci JOE. Použití linky pomoci je zdarma a naši operátoři, kteří 
ovládají většinu světových jazyků, jsou vám k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu.

• Vícejazyčná podpora — K sepsání vaší záležitosti a odeslání na jednu z těchto 
adres můžete použít váš rodný jazyk a my váš dopis nebo e-mail přeložíme.

Eaton nepřipustí žádné odvetné opatření vůči kterémukoli zaměstnanci, který 
ohlásí etický, právní nebo finanční problém, a nepotrestá žádného zaměstnance 
za to, že toto ohlášení předloží v dobré víře.
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Osobní odpovědnost
Každý ředitel, výkonný pracovník i zaměstnanec je osobně zodpovědný za to, že 
si přečte zásady uvedené v tomto Etickém kodexu, bude je znát a bude se jimi 
řídit. Podle místních právních předpisů je dodržování těchto zásad jednou z 
podmínek zaměstnání a jejich nedodržení povede k potrestání, včetně ukončení 
pracovního poměru.

Správní rada sama určí nebo jmenuje příslušné vedoucí pracovníky, aby určili 
opatření přijatá v případě porušení Etického kodexu. Tato opatření budou 
navržena přiměřeně tak, aby odradila od dalších provinění a podpořila dodržování 
Etického kodexu.

Každý ředitel, výkonný pracovník i zaměstnanec má v souladu s národními 
právními předpisy povinnost nahlásit společnosti Eaton každou aktivitu, která by 
mohla dle jeho názoru porušit tyto principy. Toto podezření je třeba nahlásit 
nadřízenému nebo jinému vedoucímu pracovníkovi nebo Kanceláři etiky a 
dodržování zásad, jak je popsáno výše. Potenciální porušení mohou být také 
hlášena předsedům kontrolního nebo dozorčího výboru představenstva nebo 
přímo představenstvu, a to písemně kontaktováním viceprezidenta pro etiku a 
dodržování zásad, který toto hlášení přepošle.

11



12

Úvod

Cílem tohoto Průvodce etikou je pomoci všem 
zaměstnancům společnosti Eaton, aby se obeznámili 
s Etickým kodexem a dodržovali jej při své 
každodenní práci. Jeho účelem není zabývat se všemi 
etickými problémy, ale poskytnout vám obecné 
pokyny pro přijímání etických obchodních rozhodnutí 
a nasměrovat vás ke zdrojům další pomoci. Úplný text 
zásad společnosti Eaton, jak jsou popsány v tomto 
průvodci, vám sdělí váš nadřízený nebo je uveden na 
intranetu společnosti Eaton JOE.



Kdo musí dodržovat Etický kodex?
Zaměstnanci společnosti Eaton po celém světě
Každý ředitel, výkonný pracovník i zaměstnanec (v tomto průvodci jsou společně 
označeni jako „zaměstnanci“) je osobně zodpovědný za to, že si přečte zásady 
uvedené v tomto Etickém kodexu, bude je znát a bude se jimi řídit.

Přidružené společnosti, 
pobočky a další subjekty
Přidružené společnosti, pobočky nebo 
jiné právnické osoby, ve kterých má 
společnost Eaton rozhodující vliv, jsou 
povinny se řídit Etickým kodexem. 
Naším Etickým kodexem se musí řídit 
například každý společný podnik, ve 
kterém vlastníme více než 50% podíl. 
Právnickým subjektům, ve kterých 
společnost Eaton vlastní 10 a více 
procent, ale nemá v nich rozhodující 
vliv, je doporučeno se řídit Etickým 
kodexem nebo podobným kodexem 
jednání.

Třetí strany

Etický kodex společnosti Eaton se 
vztahuje rovnocenně na jednotlivce či 
strany najaté pro spolupráci nebo 
poskytování služeb pro společnost 
Eaton nebo jejím jménem. Patří sem 
všichni smluvní pracovníci, jako jsou 
nezávislí partneři, obchodní poradci, 
dodavatelé služeb a pracovníci agentur.

Od svých dodavatelů požadujeme, 
aby se řídili Globálním kodexem pro 
dodavatele společnosti Eaton. 

Nedovolíme třetím stranám, které 
vystupují naším jménem jednat 
takovým způsobem, který je pro nás 
samotné nepřípustný.

 Otázka

Otázka: What if some of my 
personal beliefs conflict 
with Eaton’s  
ethical principles?  

Odpověď: Není naším záměrem 
měnit vaše osobní 
přesvědčení. Nicméně 
předpokládáme, že pokud 
budete jednat jménem 
společnosti Eaton, 
budete se těmito 
etickými principy řídit.  
Pokud si nejste jisti, zda 
splňujete tyto požadavky, 
zeptejte se svého 
nadřízeného nebo 
kontaktujte Kancelář pro 
etiku a dodržování zásad.
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1Dodržování zákona

Respektujeme a dodržujeme zákony, pravidla a 
předpisy, které se vztahují na naše podnikání kdekoli 
ve světě.



Respekt

Vaše osobní odpovědnost
Jako od zaměstnanců společnosti Eaton se od vás vyžaduje, abyste se řídili 
všemi příslušnými zákony a vládními předpisy všude tam, kde podnikáme. 
Vědomý nátlak vašeho nadřízeného nebo požadavky vyvolané obchodními 
podmínkami neomlouvají nedodržování zákonů z vaší strany. Jste zodpovědní za 
to, že sdělíte svému nadřízenému nebo Kanceláři etiky a dodržování zásad 
veškeré dotazy či pochybnosti týkající se navrhovaného postupu.

Kontrola dovozu a vývozu v mezinárodním obchodu
Společnost Eaton dodržuje při dovozu a vývozu výrobků, služeb, informací nebo 
technologií příslušné americké a jiné národní zákony, pravidla a omezení. 
Nedodržování těchto předpisů může představovat trestný čin a tresty za toto 
nedodržení mohou znamenat pokuty pro společnost Eaton a pokuty či trest 
odnětí svobody pro všechny zodpovědné zaměstnance. Vaší povinností je znát 
právní předpisy, které se týkají vás a vaší práce. Takovými právními předpisy 
mohou být i zákony jiné než vaší země.

Místní zákony a postupy
Jelikož je Eaton americkou společností, podléhá americkým zákonům. Eaton 
rovněž podléhá právním předpisům jiných zemí, v nichž obchodujeme. Místní 
zákony jedné země mohou mít vliv na naše podnikání v jiné zemi. V případě, že je 
vaše podnikání spojeno se společností Eaton, je důležité, abyste znali nejenom 
místní zákony, ale také jste věděli, jakým způsobem se vás dotýkají i právní 
předpisy ostatních zemí. Pokud se setkáte s rozporem mezi těmito právními 
předpisy nebo pokud zjistíte, že místní obchodní a společenské zvyklosti jsou v 
rozporu s těmito právními předpisy, vyhledejte pomoc.
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Příklady

Špatně 
Zaměstnanec zjistí, že zákazník 
uvádí nesprávně počty procent 
součástí společnosti Eaton v 
daném místě, aby splnil 
legislativní požadavky. 
Zaměstnanec nijak nezakročí, 
protože nechce přerušit obchodní 
kontakty se zákazníkem.  

Expedient si všimne, že výrobek 
značky Eaton určený pro dodání 
do zahraničí obsahuje technologii, 
která je omezena místními zákony 
pro kontrolu vývozu. Nic 
nenasvědčuje tomu, že byla 
získána požadovaná vývozní 
licence pro tuto technologii. 
Zásilku nezpochybní a umožní její 
další zpracování.

Správně
Vedoucí pracovník zjistí, že 
dodávka má být namísto do 
povolené země určení převezena 
do země sankcionované na 
základě amerických zákonů pro 
kontrolu vývozu. Vedoucí 
pracovník tuto dodávku zastaví.

Porucha zařízení je hrozbou pro 
zpoždění zásilky výrobků 
významnému zákazníkovi. Jedním 
z řešení je přesunout výrobu do 
jiného závodu společnosti Eaton, 
to ovšem vyžaduje předchozí 
souhlas zákazníka, jakož i místních 
daňových a celních úřadů. 
Přestože se dodávka zpozdila o 
týden, ředitel závodu zajistí před 
přesunem výroby potřebná 
povolení pro jeho tým.

 Otázky
Otázka: Pojal jsem podezření, že distributor dodává součásti společnosti 

Eaton do země, na kterou jsou dle mého názoru uvaleny sankce 
nebo embargo na základě vývozních zákonů. Co bych měl 
udělat?

Odpověď: Zasílání výrobků do zemí, na které jsou uvaleny sankce nebo 
embargo, a to i prostřednictvím distributora, může být v rozporu s 
platnými vývozními zákony mnoha zemí, v nichž společnost Eaton 
podniká. Pravidla, kterými se řídí tyto zásilky jsou velmi složitá, a 
určení, zda zásilka je legální, vyžaduje důkladné přezkoumání údajů. 
Máte-li pochybnosti o tom, zda výrobky společnosti Eaton nejsou 
zasílány do zemí, na které jsou uvaleny sankce nebo embargo, nebo 
před uzavřením jakékoliv transakce, která by mohla být spojena se 
zeměmi, na které jsou uvaleny sankce nebo embargo, obraťte se 
okamžitě pro pomoc na právní oddělení.

Otázka: Někdy se stává, že naše standardy a zásady jsou přísnější než 
místní zákony mé země. Proč bychom měli zacházet za rámec 
toho, co je požadováno místními zákony?

Odpověď: Společnost Eaton se zavázala ke správnému podnikání, což 
znamená, že jednáme správně, i když je to restriktivnější než místní 
zákony, nebo pokud místní celní nebo obchodní postupy připouštějí 
odlišný přístup.
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2 Celistvost záznamů a 
ohlašování našich 
finančních výsledků

Řádně vedeme přesné a úplné finanční i jiné 
obchodní záznamy a ohlašujeme kompletní, poctivé, 
přesné, včasné a srozumitelné finanční výsledky a 
další informace. Vytvořili jsme systém vnitřních kontrol 
navržený tak, aby zachoval integritu našich záznamů 
a informací.
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Přesnost

Zaměstnanci:

19

• Musí zabezpečit, aby účetní knihy, záznamy a účty, za které nesou 
odpovědnost, přesně odrážely transakce a odpovídaly požadovaným účetním 
zásadám a systému vnitropodnikových kontrol ve společnosti Eaton.

• Nesmí nikdy zfalšovat žádný dokument anebo nesprávně vykládat skutečný 
charakter jakékoli transakce. 

• Musí dodržovat zásady společnosti Eaton pro uchovávání záznamů.



 Otázky

Otázka: Jaké jsou příklady obchodních záznamů?
Odpověď: Obchodní záznamy mohou být elektronické nebo papírové 

dokumenty, např.:
• Záznamy o pracovních hodinách;
• Protokoly o provedených zkouškách;
• Výkazy týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti;
• Údaje o nákladech a výnosech;
• Finanční výkazy;
• Výkazy výdajů;
• Informace o výrobku;
• Zprávy o jakosti; a
• Záznamy o vzdělání nebo dosavadní praxi.

Otázka: Jaké důsledky mohou vyplynout z nepoctivých informativních 
výkazů podniku?

Odpověď: Předkládání nepravdivých informací o kvalitě, testování, stavu zásob, 
finančních nebo jiných zprávách tohoto charakteru může vést ke 
kázeňskému trestu včetně ukončení pracovního poměru. Takovéto 
chování může taktéž poškodit naši pověst a vést k občanské či 
trestní odpovědnosti zaměstnance a firmy.

Otázka: Jeden z mých spolupracovníků nepravdivě vykázal některé 
klíčové výsledky testů, které by mohly vést k vážnému selhání 
výrobku.  Jak mohu upozornit na tento problém, aniž bych 
riskoval vztah se svým spolupracovníkem?

Odpověď: V závislosti na okolnostech by měl být váš personální manažer 
schopen danou záležitost vyšetřit, aniž by musel použít vaše jméno. 
Pokud nechcete informovat o tomto problému místní manažery, 
ohlaste své obavy v Kanceláři etiky a dodržování zásad.

Otázka: Můj nový spolupracovník nemá zkušenosti, které uvedl ve své 
žádosti o zaměstnání. Když jsem se ho na toto zeptal, řekl mi, 
že přeháněl, aby dostal práci. Říká, že to není důležité, pokud se 
osvědčí jako dobrý zaměstnanec. Je to správné?

Odpověď: Ne. Zaměstnanci, kteří nadhodnocovali svoje pracovní zkušenosti 
nebo zkreslovali informace o svém vzdělání, mohou být vystaveni 
disciplinárnímu řízení nebo s nimi může být ukončen pracovní 
poměr. Zaměstnanci, kteří jsou schopni zfalšovat informace o svých 
pracovních zkušenostech, mohou být schopni zfalšovat i jiné 
dokumenty. Navíc toto jednání není spravedlivé vůči ostatním 
uchazečům o zaměstnání.

Otázka: Jeden z mých kolegů mě požádal, abych potvrdil fakturu za 
služby, které nebyly poskytnuty. Co mám udělat?

Odpověď: Pokud jste takovouto fakturu potvrdil, vytvořil jste nepravdivý 
dokument. Bude-li provedena platba v souvislosti s vaším 
potvrzením takovéto faktury, může to být považováno za krádež. 
Promluvte si o dané záležitosti se svým kolegou. Pokud vám není 
příjemné tak učinit, obraťte se na svého manažera, místního 
finančního vedoucího nebo Kancelář etiky a dodržování zásad.
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Příklady

Špatně 
Za účelem splnění prodejních cílů 
požádá ředitel závodu kontrolora, 
aby zaznamenal uskutečnění 
velkého prodeje k posledním dni 
daného čtvrtletí, a to i přesto, že 
objednávka má být odeslána až za 
dva dny.

Obchodní zástupce předloží 
falešné stvrzenky za stravovací 
výdaje, které se nezakládají na 
skutečnosti.

Zaměstnanec se dozví, že zákazník 
hrozí, že bude společnost žalovat z 
důvodu vady výrobku, a vymaže 
všechny zákazníkovy zprávy, ve 
kterých byly zpochybňovány 
výsledky testů výrobku.

Manažer prodeje zaplatí výlet 
rodiny zákazníka do Disney 
Worldu a uvede tyto výdaje jako 
náklady na vývoj výrobku.

Správně
Manažer požádá zaměstnance, 
aby pozměnil údaje v hlášení o 
úrazu. Zaměstnancovi se toto 
jednání nezdá správné a požádá 
jiného manažera o radu.  

Nový zaměstnanec zjistí, že jeho 
spolupracovníci pravidelně 
podávají falešné informace o 
počtu odpracovaných hodin a je 
znepokojen skutečností, že se 
může jednat o obecně rozšířenou 
a přijímanou praktiku v rámci 
závodu. Nezdá se mu vhodné 
obrátit se na místní manažery, a 
proto kontaktuje Kancelář etiky a 
dodržování zásad, aby danou 
skutečnost prodiskutoval. 

Pokud zaměstnanec upozorní na 
podstatnou chybu v inventurní 
zprávě, příslušný manažer chybu 
uzná, poděkuje za upozornění a 
zprávu opraví.

Zaměstnankyně zjistí, že zákazník 
chce zakoupit výrobek na základě 
specifikací uvedených v návodu, 
který již není aktuální. 
Zaměstnankyně okamžitě zákazníka 
upozorní na danou chybu.
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Respektování  
lidských práv

Respektujeme lidská práva a od našich dodavatelů 
vyžadujeme totéž.

3
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Jako občan této země a zodpovědný člen lidské společnosti respektuje 
společnost Eaton důstojnost jednotlivce, potřeby komunit, v nichž působíme, a 
citlivost životního prostředí. Společenská odpovědnost podniku je ve společnosti 
Eaton dlouhodobým krédem a hodnotou, která je rozhodující pro náš způsob 
podnikání.

Lidská práva
Jsme si vědomi, že mnohé nezávislé organizace a výbory navrhly klíčové listiny 
týkající se mezinárodních lidských práv, a to například úmluva Global Compact 
Organizace spojených národů, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní 
pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech. Tyto listiny obecně navrhují, aby společnosti 
dodržovaly a podporovaly zmíněná lidská práva a aby se nepodílely na jejich 
porušování. Ve společnosti Eaton jsou tyto důležité principy integrovány do našich 
základních hodnot a upravují způsob, jakým se každý den chováme, a také to, co 
požadujeme od našich dodavatelů. Jsme také členem a hrdými účastníky 
iniciativy s názvem Global Reporting Initiative, která je jedním ze světově 
nejvyužívanějších systémů podávání zpráv z oblasti dodržování lidských práv, 
práce, životního prostředí, protikorupční činnosti a společenské odpovědnosti 
firem.

Dětská práce
Dětskou práci nevyužíváme. Dítě definujeme jako osobu mladší 16 let. Jsou-li 
místní zákony přísnější než naše politika, budeme se jimi řídit. Avšak i tam, kde 
nám místní zákony povolují zaměstnávat osoby mladší 16 let, tak neučiníme.

Nucené práce
Zakazujeme použití jakékoli nucené práce, otroctví nebo nevolnictví.

Odměňování
Poskytujeme plat a benefity, které odpovídají právním požadavkům nebo je 
překračují a jsou konkurenceschopné s postupy odměňování v zemích, kde 
podnikáme.

Plné začlenění
Zavazujeme se k praxi, která vede k začlenění všech zaměstnanců a prosazuje 
rovnocenné zaměstnávání kvalifikovaných jednotlivců. Snažíme se zachovat 
prostředí, ve kterém každý z nás, bez ohledu na kulturní zázemí, pohlaví, rasu, 
barvu pleti, náboženské vyznání, etnický původ, věk, národnost, sexuální 
orientaci, pohlavní totožnost, invaliditu, postavení či funkci, může plně uplatnit 
svůj potenciál a každým dnem může přinést něco nového.

Důstojnost
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Pracovní prostředí
Pomocí naší Filozofie společnosti Eaton vyjadřujeme svou víru v dosažení 
dokonalosti prostřednictvím zaměstnanců, která je založena na fundamentálním 
přesvědčení, že všichni zaměstnanci chtějí přispět svými nejlepšími výkony a že 
chtějí činit správná rozhodnutí. Naše zásady, praktiky a rozhodnutí zakládáme na 
těchto prohlášeních ze základní filozofie:

• Zasazujeme se o prospěch všech zaměstnanců.
• Usilujeme o to stát se nejlepšími v tom, co děláme.
• Vážíme si individuálních rozdílů.
• Komunikujeme otevřeně a upřímně.
• Poskytujeme srovnatelnou mzdu a benefity.
• Neustále se učíme, rosteme a měníme se.
• Ceníme si nových nápadů.
• Plně se věnujeme své práci se závazkem k budoucnosti společnosti 

Eaton.
• Usilujeme o zlepšení životního prostředí a našich komunit.

Jsme přesvědčeni, že všichni zaměstnanci se musí k sobě navzájem i ke všem 
lidem, s nimiž při své práci jednají, chovat s úctou a respektem.

Usilujeme o to, abychom zachovávali pracovní prostředí zbavené vlivu 
nepovolených látek, ilegálních drog, tabáku a alkoholu. 

Pro své zaměstnance vytváříme pracovní prostředí založené na důvěře, ve 
kterém mohou svobodně klást otázky, poskytovat zpětnou vazbu, ohlašovat své 
obavy a aktivně se podílet na rozhodování. 

Tam, kde jsou zaměstnanci zastupováni odbory a/nebo závodními radami, 
společnost Eaton postupuje v rámci jednání s těmito zástupci v souladu s 
místními zákony.

Dodavatelé
Od svých dodavatelů požadujeme, aby se řídili Globálním kodexem pro 
dodavatele společnosti Eaton.

Občanství
Podporujeme společenství, v nichž žijeme a pracujeme. Jako dobří občané se 
snažíme zlepšovat kvalitu života podporou vzdělávání, zdravotních a humanitních 
služeb, rozvoje komunit a dalších místně významných iniciativ tam, kde 
podnikáme, a rovněž podporujeme dobrovolnou účast našich zaměstnanců v 
těchto iniciativách.
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 Otázky

Otázka: Naši zákazníci a dodavatelé se někdy ptají, jestli společnost 
Eaton podporuje úmluvu Global Compact Organizace spojených 
národů a jiné dokumenty týkající se lidských práv. Jak bych měl 
odpovědět?

Odpověď: Poskytněte jim kopii našeho Průvodce etikou nebo je odkažte na 
naše webové stránky, kde je k dispozici elektronická kopie tohoto 
dokumentu. Pokud jste  na toto téma dotazováni v rámci průzkumu, 
obraťte se pro radu na právní oddělení.

Otázka: Není mi příjemné, když můj nadřízený v oddělení pronáší vtipy 
na téma rasy a národnosti. Co bych měl udělat?

Odpověď: V ideálním případě je nejlepší svému nadřízenému sdělit, že vám 
takovéto vtipy jsou nepříjemné a požádat ho, aby přestal. Pokud vám 
není příjemné tak učinit, obraťte se se svým problémem na oddělení 
lidských zdrojů.

Otázka: Jak společnost Eaton těží z rozmanitosti?
Odpověď: Náš úspěch závisí na naší schopnosti vybírat ty nejlepší 

zaměstnance z celého světa bez rozdílu, z jaké národní kultury 
pochází. Hodnocením individuálních rozdílů dokážeme těžit z 
unikátních pohledů na skutečnosti, které vedou k inovativnímu 
myšlení a lepším rozhodnutím.

Otázka: Náš obchodní partner, státem vlastněný společný podnik, 
odmítá námi navrhované kandidátky na klíčové řídící pozice. 
Měli bychom se v budoucnu vyvarovat doporučování žen na 
tyto pozice?

Odpověď: Ne. Vyloučení žen ze seznamu našich doporučených kandidátů by 
vytvářelo dojem, že s touto diskriminací souhlasíme. Tím, že 
budeme dále navrhovat ty nejlepší kandidáty v závislosti na jejich 
kvalitách, podpoříme svůj závazek, že společnost bude přijímat ty 
nejlepší zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví.
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Otázka: Moje nová manažerka mě značně zastrašuje a někdy i ponižuje 
před mými spolupracovníky. Je možné, že to je její styl vedení, 
nicméně to podkopává mou pracovní morálku. Co s tím mohu 
udělat?

Odpověď: Máte-li pocit, že se vám nedostává profesionálního zacházení, 
promluvte si o tom se svou manažerkou a vysvětlete jí, že její 
chování ovlivňuje vaši pracovní morálku. Pokud vám není příjemné 
tak učinit, obraťte se se svým problémem na jiného manažera nebo 
oddělení lidských zdrojů.

Otázka: Mám důvod se domnívat, že jeden z našich klíčových 
dodavatelů jedná špatně se svými zaměstnanci tím, že je 
vystavuje nebezpečným pracovním podmínkám. Mělo by mě to 
znepokojovat? 

Odpověď: Naše dobrá obchodní pověst může být jednáním našich obchodních 
partnerů narušena.  Oznamte tuto skutečnost svému manažerovi 
tak, aby společnost Eaton mohla podniknout příslušné kroky.
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Příklady

Špatně 
Ostatní zaměstnanci se posmívají 
svému spolupracovníkovi kvůli 
jeho sexuální orientaci.

Zaměstnankyně obdrží nižší mzdu 
než její mužský protějšek čistě 
proto, že je ženského pohlaví.

Správně
Žena se uchází o pozici technika 
obráběcích strojů, která byla vždy 
vykonávána muži. Přijetí této ženy 
je zvažováno čistě na základě její 
kvalifikace.  

Bylo zjištěno, že dodavatel využívá 
při výrobě dílů pro společnost 
Eaton dětskou pracovní sílu. 
Společnost Eaton přejde k jinému 
dodavateli, i když to bude 
znamenat vyšší náklady.



Dodávání kvality

Zavázali jsme se, že budeme produkovat kvalitní 
výrobky a služby.

4
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Dokonalost

Kvalita je základním kamenem našeho závazku vůči zákazníkům a je nezbytná pro 
naši schopnost konkurovat. Náš závazek vůči kvalitě znamená:

• Kvalitě dáváme v naší každodenní činnosti vysokou prioritu a 
zaměřujeme se na neustálé zlepšování.

• Své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby vyhovovaly našemu závazku 
vůči zákazníkům nebo ho překračovaly.

• Naše služby dodáváme se zaměřením na inovace a potřeby zákazníků.
• Zajišťujeme, aby byly provedeny všechny požadované kontroly a zkoušky 

a všechny související dokumenty byly úplné, přesné a pravdivé.
• Své výrobky navrhujeme tak, aby vyhovovaly všem příslušným státním 

normám a předpisům a pravidelně provádíme testy, abychom zajišťovali 
neustálý soulad s požadavky.

• Naším závazkem je konečný cíl v podobě nulového počtu vad a chyb.  
• Neseme individuální odpovědnost za dodržování zásad, praxe a postupů 

kvality, které platí pro naši práci.

 Otázky

Otázka: Dodavatel stahuje části dodané v rámci poslední zásilky, 
protože nesplňují specifikace. Výrobky, které obsahují tyto části, 
již byly odeslány, ale můj vedoucí říká, že naše zákazníky 
upozornit nemusíme, jelikož to je problém dodavatele. Nezdá se 
mi to správné, ale nejsem si jistý, zda bych měl slovně zakročit. 
Co mám udělat?

Odpověď: Máte-li obavy o bezpečnost výrobků nebo jejich kvalitu, 
nenechávejte si to pro sebe.  Přestože každý z nás je odpovědný za 
své činy, náš společný závazek jednat čestně znamená, že musíme 
promluvit, pokud se obáváme nebo si myslíme, že se od nás 
vyžaduje něco, co podle nás není správné.

Otázka: Jak mohu být odpovědný za kvalitu, když je vyvíjen takový tlak, 
aby byly výrobky odeslány včas?

Odpověď: Naše pověstná kvalita je velmi důležitý faktor. Přestože se všichni 
musíme usilovně snažit dodržovat termíny, neznamená to, že se od 
vás očekává, že budete podstupovat riziko nekvality nebo snižovat 
kvalitu. Pokud máte pocit, že jste pod určitým tlakem, poraďte se se 
svým nadřízeným nebo manažerem kvality. Pokud vám není 
příjemné tak učinit, obraťte se na Kancelář etiky a dodržování zásad.
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Příklady

Špatně 
Komoditní manažer, který pracuje 
na projektu zajišťování zdrojů, si 
všimne, že navrhovaný dodavatel 
nemá v rámci systému kvality 
dokončené hodnocení s 
přijatelným výsledkem. Vzhledem 
k blížícímu se termínu se 
rozhodne tuto skutečnost 
ignorovat a připíše dodavatele na 
seznam schválených dodavatelů.  

Dělník ve výrobě si povšimne, že 
zákazníkem vyžadované zařízení 
na odhalování vad nefunguje. 
Dělník kontaktuje nadřízeného, 
který mu sdělí, že toto zařízení 
není důležité. Ačkoliv neochotně, 
zaměstnanec se vrátí k práci a 
výroba pokračuje.

Správně
Zaměstnanec je požádán, aby 
ignoroval nezbytné kroky v rámci 
procesu globálního zajišťování 
zdrojů a rychle zajistil dalšího 
dodavatele. Před učiněním tohoto 
kroku a bez jakéhokoli strachu z 
potrestání se zaměstnanec zeptá 
místního manažera kvality a 
manažera dodávkového řetězce, 
jestli je to v pořádku.

Nadřízený si všimne, že docházejí 
zásoby určitého typu šroubu. O 
něco kratší šrouby se stejnou 
velikostí závitu se používají na 
vedlejší výrobní lince. Vědom si 
důležitosti výrobku pro zákazníka, 
nadřízený požádá produktového 
inženýra a inženýra kvality 
zodpovědné za danou výrobní 
linku, aby zhodnotili použití 
kratších šroubů, rozhodli o 
příslušném validačním testu a 
vyhotovili dokumenty o změně 
výroby ještě předtím, než bude 
daný šroub použit ve výrobě.
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Soutěžíme eticky

Konkurenční výhody získáváme vynikající výkonností. 
Nepodílíme se na neetických či nezákonných 
obchodních praktikách.

5
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Zaměstnanci, kteří pracují v odděleních marketingu, odbytu, nákupu nebo akvizicí, 
musí v první řadě znát antimonopolní a jiné obchodní zákony a předpisy. Platí to i 
pro pracovníky, kteří jsou členy obchodních sdružení nebo skupin, které určují 
normy v daném oboru.

Etické jednání s konkurencí
Zaměstnanci se musí vyvarovat:

• Diskusí s konkurencí: o cenách, nákladech, výrobě, kapacitě, výrobcích a 
službách, nabídkové praxi, odbytištích, distribučních kanálech, 
dodavatelích, zákaznících a jiných neveřejných obchodních záležitostech;

• používání taktik, které likvidují konkurenci na trzích, na nichž společnost 
zastává vedoucí postavení, včetně prodeje pod marginálními náklady a 
dalších agresivních praktik, jejichž cílem je likvidovat konkurenci;

• používání nevhodných prostředků (nebo vyžadování, aby je používala jiná 
strana) k získání obchodních tajemství konkurence, včetně krádeže, 
odebrání, reprodukování nebo použití podvodu k jejich získání;

• vědomého používání obchodních tajemství konkurence; a
• negativního prodeje, pomlouvání konkurence a šíření nepodložených 

fám.

Bez projednání záležitosti s právním oddělením společnosti Eaton a řádného 
povolení na patřičné úrovni vedení zaměstnanci nesmí:

• jednat s konkurenty o potenciálních fúzích, akvizicích, zakládání 
společných podniků nebo dohodách o společném nákupu, marketingu 
nebo vývoji;

• provádět srovnávací studie ve spolupráci s konkurenty;
• podílet se spolu s konkurenty na vytváření oborových norem nebo 

aktivitách obchodních sdružení; nebo
• vyměňovat informace s konkurenty.

Etické jednání se zákazníky
Pokud zaměstnanci neobdrželi předběžný souhlas právního oddělení společnosti 
Eaton, potom nesmí:

• vyžadovat od zákazníka, aby znovuprodal nebo pronajal výrobek značky 
Eaton nebo službu za určitou cenu nebo za vyšší cenu;

• vázat prodej nebo pronájem výrobku či služby značky Eaton na nákup 
nebo pronájem jiného výrobku či služby značky Eaton;

• uzavírat se zákazníkem výlučnou dohodu;
• omezovat zákazníky, pokud jde o území, na kterém mohou prodávat 

nebo pronajímat výrobky nebo služby společnosti Eaton;
• omezovat zákazníky, pokud jde o subjekty, kterým lze výrobek či službu 

prodat nebo pronajmout; nebo
• rozlišovat mezi konkurujícími si zákazníky, pokud jde o nabídnuté ceny 

nebo výhody, jako je zboží.
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 Otázky
Otázka: Mohu se ucházet o pracovní místo u konkurence za účelem 

získání informací o jejích nových výrobcích?
Odpověď: Ne, získávání tajných informací o výrobcích prostřednictvím 

zkreslování vašich záměrů je špatné a potenciálně protiprávní. 
Shromažďování veřejně dostupných informací o výrobcích našich 
konkurentů je vhodné, pokud je tato činnost prováděna v souladu se 
zákony a profesionálním způsobem. Pokud máte další otázky k 
tomu, jak získávat tento druh obchodních informací, prosím, 
kontaktujte právní oddělení.

Otázka: Zaměstnanec nového potencionálního zákazníka nabídl, že zadá 
u společnosti Eaton velkou objednávku, pokud budu souhlasit s 
tím, že dodám jeden generátor do jeho domu. Nechci přijít o 
tento obchod ani objednávku.  Co mám udělat?

Odpověď: Generátor mu nezajišťujte. To by znamenalo určitou formu 
podplácení, což je ve většině zemí nezákonné a v rozporu s 
protikorupční politikou společnosti Eaton. Připomeňte tomuto 
zaměstnanci výhody, které plynou ze spolupráce se společností 
Eaton, a zvažte, jestli zákazníkův tým neskýtá jiné osoby, které by 
mohly shledat naši nabídku jako tu nejvýhodnější.

Otázka: Jeden z mých spolupracovníků někdy podává zákazníkům 
nepravdivé informace o výrobcích konkurence. Tvrdí, že 
zákazníci vědí, že svým přeháněním se snaží docílit prodeje, ale 
já s tím nesouhlasím. Co mám udělat?

Odpověď: Za prvé, připomeňte svému spolupracovníkovi, že jedním ze způsobů, 
jakým budujeme dlouhodobé obchodní vztahy, je skrze vzájemnou 
důvěru a úctu. Zakázky získáváme prostřednictvím vynikající 
výkonnosti a svou upřímností při podávání informací o výrobcích. 
Pokud vám není příjemné na toto téma se svým spolupracovníkem 
hovořit, promluvte si tedy s vaším manažerem lidských zdrojů.

Otázka: Mám dobré vztahy s přáteli, kteří pracují u našich konkurentů. 
Je něco špatného na tom si občas pohovořit o aktuálním dění 
na trhu?

Odpověď: S přáteli se vyvarujte konverzací nebo činností, které by mohly být 
vnímány nebo vést k nařčením z činnosti potlačující hospodářskou 
soutěž. Rozhovory o obchodních záležitostech s konkurenty lze 
považovat za dohody mezi konkurenčními subjekty za účelem 
protiprávního narušení hospodářské soutěže.

Otázka: Můj soused právě přišel o práci u jednoho z našich hlavních 
konkurentů. Mohu se dotazovat na konkurenční výrobky, když u 
konkurence již ukončil pracovní poměr?

Odpověď: Před položením jakéhokoli dotazu se ujistěte, že váš soused chápe, 
že se ho neptáte na informace, které jsou tajné nebo na něž se 
vztahuje dohoda o mlčenlivosti uzavřená s jeho bývalým 
zaměstnavatelem.
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Etické jednání s dodavateli 
Pokud zaměstnanci neobdrželi předběžný souhlas právního oddělení společnosti 
Eaton, potom nesmí:

• vázat nákup výrobku nebo služeb na reciproční prodej výrobku nebo služeb;
• uzavírat s dodavatelem výlučnou dohodu; nebo
• vytvářet jakýkoli typ nákupní skupiny nebo kolektivu.



Příklady

Špatně
Manažer odsouhlasí dohodu se 
dvěma konkurenty o zvýšení ceny 
nabízené zákazníkům.  

Nový zaměstnanec společnosti 
Eaton použije své staré heslo pro 
přístup k důvěrným informacím na 
webových stránkách svého 
bývalého zaměstnavatele.

Správně
Vedoucí marketingového oddělení 
se účastní schůzky obchodního 
sdružení a řeč se stočí na to, jak 
regulovat ceny na trhu. Vedoucí 
prohlásí, že tato diskuse je 
nevhodná a opustí místnost.

Nový inženýr, který dříve pracoval 
pro konkurenci při pracovním 
pohovoru ve společnosti Eaton, 
popíše svoji práci na novém 
výrobku, který by mohl být 
prospěšný. Nadřízený technika 
požádá, aby si informace 
konkurence nechal pro sebe.
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Respektování 
odlišností a 
spravedlivé praxe  
při zaměstnávání

Zavazujeme se respektovat kulturně odlišné pracovní 
síly pomocí praxe, která umožňuje rovnocenný přístup 
a spravedlivé jednání se všemi zaměstnanci na 
základě jejich zásluh. Na pracovišti netolerujeme 
žádné obtěžování či diskriminaci.

6
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K vyjádření naší důvěry v dokonalost, které lidé dosahují, používáme hodnoty 
společnosti Eaton.

Podporujeme otevřené prostředí, které respektuje individuální rozdíly a cení si 
jedinečných pohledů na skutečnosti, které vedou k inovativnímu myšlení a lepším 
rozhodnutím. 

 Jsme přesvědčeni, že všichni zaměstnanci se musí k sobě navzájem i ke všem 
lidem, s nimiž při své práci jednají, chovat s úctou a respektem.

Zavázali jsme se poskytovat rovnocenné zaměstnání pro kvalifikované osoby.

Snažíme se zachovat prostředí, ve kterém každý z nás, bez ohledu na kulturní 
zázemí, pohlaví, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, etnický původ, věk, 
národnost, sexuální orientaci, pohlavní totožnost, invaliditu, postavení či funkci, 
může plně uplatnit svůj potenciál a každým dnem může přinést něco nového.

Otevřenost
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 Otázky

Otázka: Zdá se, že můj nadřízený upřednostňuje mého spolupracovníka, 
protože sdílí společnou víru. Co mám udělat?

Odpověď: Bylo by nejlepší tyto obavy sdělit vašemu nadřízenému. Pokud je 
vám však toto nepříjemné, promluvte si s vaším manažerem 
lidských zdrojů.

Otázka: Povídá se, že jeden z účetních z našeho oddělení byl povýšen 
proto, že pomohl našemu manažerovi skrýt velkou chybu. Je 
toto spravedlivé?

Odpověď: Ne, to není, nicméně se může jednat pouze o zvěst. Pokud jste 
skutečně přesvědčeni, že váš manažer jednal nesprávně, obraťte se 
na svého manažera lidských zdrojů nebo jiného místního manažera. 
Nebudou proti vám učiněny žádné odvetné kroky.

Otázka: Má přítelkyně je zaměstnána v jiné nadnárodní společnosti na 
obdobné pozici jako já a tvrdí, že jsem nedostatečně finančně 
ohodnocen. Jak poznám, že mluví pravdu?

Odpověď: Je možné, že vaše přítelkyně nevzala v úvahu vaše celkové 
ohodnocení. Pokud máte dotazy ohledně vašeho ohodnocení, 
poraďte se se svým manažerem.

Otázka: Můj manažer pro náš tým vytyčil jisté měsíční cíle pro docházku 
a kvalitu. Není to obtěžování?

Odpověď: Nikoliv. Od vašeho manažera se očekává, že s vámi bude jednat 
profesionálně, a tudíž pokud vyžaduje splnění určitých cílů 
spravedlivým a odpovídajícím způsobem, nemůže být jeho jednání 
považováno za obtěžování.
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Příklady

Špatně 
Tato pozice není určena pro ženu, 
jelikož je zasnoubená a její víra jí 
po uzavření sňatku zakazuje dále 
setrvat v pracovním poměru. 

Závod si najal na úklidové služby 
jistou menší firmu. Ředitel závodu 
pojal podezření, že někteří ze 
zaměstnanců úklidové firmy 
nemají oprávnění pracovat v dané 
zemi, nicméně s tím nic neudělá. 

Mezi zaměstnanci ze dvou 
sousedních zemí panují špatné 
vztahy. Manažer lidských zdrojů 
se vyvaruje náboru osob z jedné z 
těchto zemí, jelikož by to mohlo 
vyústit v nepokoje na pracovišti. 
Místní zákony nezakazují 
rozhodovat o přijetí či nepřijetí do 
zaměstnání na základě národnosti.

Nadřízený zaslechne, jak někteří 
zaměstnanci vyřknou rasové 
urážky namířené proti jistým 
spolupracovníkům a ignoruje je.

Správně
Osoba se zjevným tělesným 
postižením žádá o práci a je 
posuzována na základě její 
kvalifikace.  

Žena v pozici vedoucího je 
povýšena na pozici ředitele 
závodu v souladu s jejími 
zásluhami, a to přesto, že někteří 
muži vyslovili nesouhlas s tím, mít 
ženu jako nadřízenou.

Dva zaměstnanci se dostaví na 
oddělení lidských zdrojů, aby zde 
nahlásili, že byli svědky, jak jeden 
zaměstnanec hrozil jinému 
zaměstnanci. Oddělení lidských 
zdrojů informuje tohoto 
zaměstnance, že jakékoli násilné 
činy či vyhrožování nebudou 
tolerovány a zaměstnanec je 
kázeňsky potrestán. 

Vedoucí oznámí personálnímu 
oddělení, že je ve vztahu s dalším 
zaměstnancem společnosti 
Eaton. Následně bude 
prodiskutováno, zda takovýto 
vztah nevytváří skutečný nebo 
zdánlivý střet zájmů a zda je třeba 
restrukturalizovat jejich povinnosti 
nebo jim přidělit jiné pozice.
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Vyhýbáme se vztahům nebo jednáním, která by 
mohla ovlivnit úsudek nebo vést ke skutečnému 
nebo zjevnému konfliktu mezi našimi osobními 
zájmy a naší loajalitě vůči společnosti Eaton. Svého 
postavení ve společnosti Eaton nezneužíváme k 
získávání nepatřičných výhod pro jiné nebo pro sebe. 
Společnosti Eaton nekonkurujeme.

7Předcházení  
konfliktům zájmů
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Vztahy

Ke konfliktu zájmů dochází, jakmile vaše osobní zájmy nebo jednání kompromitují 
nebo zdánlivě kompromitují vaši schopnost jednat v nejlepším zájmu společnosti 
Eaton. I když je takové rozhodnutí spravedlivé, lidé tomu pravděpodobně 
nebudou věřit. Je velmi důležité, abyste se vyhýbali situacím, v nichž může dojít k 
rozporům vaší loajality. Konflikty zájmů nejsou vždy jasně definovatelné a 
jednotlivé situace se liší. Uvádíme několik běžných typů konfliktů zájmů.

Vedlejší zaměstnání nebo jiná práce
I když nemusí docházet ke konfliktu zájmů, jakákoli vedlejší práce, kterou 
vykonáváte pro jinou společnost nebo prostřednictvím vašeho vlastního podniku, 
musí být přísně oddělena od vašeho zaměstnání ve společnosti Eaton a nesmí 
ovlivňovat vaši výkonnost ve vaší funkci. U většiny nadřízených nebo odborných 
funkcí ve společnosti Eaton se ve skutečnosti očekává, že zaměstnanci stráví 
plnou pracovní dobu nad záležitostmi společnosti Eaton a nebudou dělat tzv. 
„melouchy" pro jiného zaměstnavatele. Než začnete uvažovat o druhém 
zaměstnání, opatřete si souhlas svého nadřízeného.

Práce pro dodavatele nebo zákazníka
Ke konfliktu zájmů dochází, pracujete-li pro dodavatele nebo zákazníka 
společnosti Eaton, ať už jako zaměstnanec, konzultant nebo v jakékoli jiné funkci.

Konkurence vůči společnosti Eaton
Osobně se nesmíte podílet na podnikání nebo činnosti, která konkuruje podnikání 
nebo činnosti společnosti Eaton, ať už jako zaměstnanec, konzultant nebo v 
jakékoli jiné funkci.

Vlastnický podíl v jiných podnicích
Zaměstnanci nesmí vlastnit, přímo či nepřímo, finanční podíl u jakéhokoli 
zákazníka, dodavatele nebo konkurenta společnosti Eaton, neboť by takovýto 
zájem vyvolal nebo mohl vyvolat konflikt zájmů se společností Eaton. K těmto 
účelům je finanční zájem definován jako vlastnictví více než 1 % distribuovaných 
cenných papírů/kapitálové hodnoty jiného podnikatelského subjektu. Máte-li 
pochybnosti o tom, jak by se na tuto investici pohlíželo, projednejte to se svým 
nadřízeným.
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Použití interních informací pro obchodování s akciemi
Zaměstnanci, kteří mají přístup k důvěrným informacím, nesmí tyto informace 
používat nebo předávat pro účely obchodování s akciemi. Využívání neveřejných 
informací pro finanční prospěch je nezákonné a zároveň neetické a vy i další osoby 
můžete být vystaveni občanskému a trestnímu stíhání, včetně pokut či uvěznění.

Rodina a přátelé
Ke konfliktu zájmů může dojít, pokud vy, váš životní partner, příbuzný nebo blízký 
osobní přítel pracuje nebo má finanční zájem u dodavatele nebo potenciálního 
dodavatele společnosti Eaton, zákazníka společnosti Eaton, potenciálního 
zákazníka nebo konkurenta. Střetem zájmu se také rozumí, pokud přijmete do 
společnosti Eaton vašeho příbuzného nebo blízkého přítele, a to na jakoukoli 
pozici. Je třeba se vyhýbat i pouhému náznaku konfliktu zájmů. Pracuje-li některý 
váš příbuzný nebo přítel u dodavatele, potenciálního dodavatele, zákazníka, 
potenciálního zákazníka nebo konkurenta, řekněte o tom svému nadřízenému, 
abyste s ním probrali potenciální problémy a předcházeli jim.

Členství ve správní radě
Žádný zaměstnanec nesmí být členem správní rady 
nebo obdobného orgánu jakékoli ziskové 
společnosti, s výjimkou poboček nebo přidružených 
osob společnosti Eaton, bez výslovného souhlasu 
předsedy správní rady společnosti Eaton a 
generálního ředitele. Jmenování za člena rady v 
pobočkách společnosti Eaton se provádí 
prostřednictvím předepsaných postupů. Souhlas 
předsedy se nevyžaduje u zaměstnanců, kteří jsou 
členy správní rady neziskových nebo komunitních 
organizací. Zaměstnanci, kteří se zajímají o pojištění 
odpovědnosti za škodu při výkonu služby ve 
správních radách neziskových nebo komunitních 
organizacích, by se měli obrátit na viceprezidenta a 
podnikového právníka.

Dary ve prospěch nebo od zákazníků či 
dodavatelů společnosti Eaton
Nepřiměřené nebo nadbytečné dary nebo pohoštění 
ve prospěch nebo od zákazníků či dodavatelů 
společnosti Eaton mohou představovat střet zájmů. 
Příslušné konkrétní pokyny a oznamovací povinnosti 
lze nalézt v dokumentu Zásady společnost Eaton ve 
vztahu k darům a pohoštění.
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Pamatujte si: 

Aby vyvstal 
nějaký problém, 
nemusí nutně 
dojít ke 
skutečnému 
konfliktu zájmů. 
Je třeba se 
vyhýbat i 
pouhému 
náznaku konfliktu. 
Nevíte-li jistě, co 
v této oblasti 
můžete nebo 
nemůžete dělat, 
požádejte o 
pomoc.

▲!



 Otázky

Otázka: Nyní, když mám skvělou práci ve společnosti Eaton, moje 
rodina ode mě očekává, že jim zde také pomohu získat práci. 
Spoléhají na mě a bude nepříjemné, pokud jim sdělím, že o 
zaměstnání ve společnosti požádat nemohou. Co mám udělat?

Odpověď: Úspěch společnosti Eaton závisí na schopnosti vybírat ty nejlepší 
zaměstnance. Vysvětlete svým rodinným příslušníkům, že se mohou 
ucházet o zaměstnání ve společnosti, nicméně vy nijak nemůžete 
ovlivnit rozhodnutí, zda budou přijati, upřednostňovat je či být jejich 
nadřízeným v rámci jakékoli pozice. Při ucházení o zaměstnání mají 
stejné možnosti jako všichni ostatní.

Otázka: Pojal jsem za manželku osobu, jejíž rodina vlastní značný podíl 
ve společnosti jednoho z našich konkurentů. Znamená to, že 
musím opustit svoje zaměstnání ve společnosti Eaton?

Odpověď: Ne, neznamená.  Projednejte situaci se svým nadřízeným, abyste se 
vyhnul případným problémům.

Otázka: Při vyjednávání o nové velké objednávce s ředitelem 
dodavatelské společnosti mi je naznačeno, že pokud mu 
pomůžu získat tuto zakázku, nabídne mi pozici ve své 
společnosti, a to včetně služebního auta a značného zvýšení 
mzdy. Zdvořile odmítnu a vysvětlím mu, že si svoje dodavatele 
vybíráme na základě jejich přínosu a přijetí takovéto nabídky by 
bylo nevhodné. Měl bych o tomto někomu říci?

Odpověď: Ano, neprodleně to sdělte svému nadřízenému, aby se zabránilo 
dojmu, že jste byl nabídkou ovlivněn a aby společnost Eaton mohla 
přehodnotit spolupráci s takovýmto dodavatelem.
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Příklady

Špatně 
Manažer schválí nákup potravin na 
firemní večeři z restaurace své 
manželky, aniž by kohokoli 
předtím informoval o možném 
střetu zájmů. 

Nadřízený najme svého zetě, aby 
pracoval přímo pro něho.

Zaměstnanec založí firmu, která 
bude konkurovat společnosti 
Eaton.  

Zaměstnanec se zúčastní 
důvěrného setkání, na kterém se 
dozví, že společnost Eaton plánuje 
koupit jistou společnost, načež 
následně nakoupí akcie dané 
společnosti.

Správně
Manželka manažera dodávkového 
řetězce byla nově zaměstnána 
dodavatelem. Tento manažer podá 
informace o možném střetu zájmů 
a jsou učiněny příslušné kroky.  

Administrativní asistentka 
zahlédne návrh čtvrtletní zprávy 
společnosti Eaton. Tato asistentka 
nikomu nevyzradí, co je ve zprávě 
uvedeno.

Nadřízený úmyslně nevykoná 
rozhodnutí ve věci přijetí svého 
synovce a zajistí, že tento 
synovec, za předpokladu, že bude 
přijat, nebude pracovat v oddělení 
tohoto nadřízeného.

Poté, co byla zaměstnankyně 
povýšena do pozice týmové 
vedoucí, oznámí svému 
nadřízenému, že je ve vztahu s 
jedním spolupracovníkem, aby se 
vyhnula případným problémům a 
situace mohla být prodiskutována.
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Ochrana našich 
aktiv a informací

Majetek, informace a příležitosti společnosti Eaton 
využíváme pouze pro obchodní účely společnosti, 
nikoli pro neoprávněné použití. Zachováváme 
důvěrnost informací a údajů o zaměstnancích, které 
nám Eaton nebo někdo jiný svěřil.

8
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Příklady

Špatně 
Pracovník obsluhy stroje si 
odnese domů materiál zbylý z 
výroby (např. plechy, trubky) k 
osobnímu použití. 

Zaměstnanec půjčí služební auto 
svému sousedovi.  

Zaměstnanci použijí firemní 
svařovací nářadí, aby pomohli 
svému manažerovi opravit 
sekačku na trávu.

Správně
Zaměstnanec upozorní svého 
nového kolegu na pravidla 
bezpečnosti práce a ukáže mu, 
kde bezpečně skladovat nářadí. 

Poté, co nadřízený zaslechl, že 
zaměstnanec vyhrožuje svému 
kolegovi ublížením na zdraví, 
obrátí se na oddělení bezpečnosti 
a lidských zdrojů. 

Zaměstnanec zaslechne zvěsti, že 
někteří zaměstnanci sbírají a pak 
prodávají odpad z výroby do 
sběrny surovin. Projedná tyto 
informace se svým nadřízeným.

Hmotná aktiva
Vaší povinností je pomáhat opatrovat a chránit majetek společnosti Eaton a 
zabraňovat jeho ztrátě, krádeži a zneužití. Mezi aktiva společnosti Eaton patří hmotný 
majetek, jako jsou zařízení, vybavení, ruční nástroje, kancelářské potřeby a počítače.

Hmotná aktiva společnosti chráníte:
• jejich vhodným používáním při práci a jejich ochranou, nejsou-li používány, 

jako je ukládání ručního nářadí na bezpečné místo na pracovišti;
• používáním elektronických přístupových karet pouze tak, jak je povoleno;
• ohlašováním ztráty nebo krádeže předmětů místním bezpečnostním 

orgánům; a
• oznámením podnikové bezpečnostní službě o jakékoli známé nebo 

podezřívané trestné činnosti nebo ohrožení vůči společnosti Eaton, jejím 
zaměstnancům nebo majetku.

Důvěra
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Počítače a další informační systémy 
Eaton podporuje využívání elektronické komunikace k výměně informací, 
efektivní komunikaci a výměně nápadů. Mezi příklady elektronické komunikace 
patří: elektronická pošta (internet a intranet), telefon, mobilní telefon, hlasová 
schránka, elektronické vývěsky, blogy, textové zprávy, videokonference, faxy a 
umístění zpráv na webových stránkách sociálních sítí.    

Elektronická zařízení ve společnosti Eaton jsou určena k obchodní činnosti. 
Občasné osobní použití je přípustné, pokud nezasahuje do pracovní výkonnosti 
uživatele či jiné osoby, nepatřičně neovlivňuje elektronické komunikační systémy 
společnosti Eaton či jinak neporušuje její zásady používání elektronických zařízení. 

Zaměstnanci nesmí s nikým sdílet svá uživatelská hesla. Zaměstnanci také nesmí 
nikomu, kdo není zaměstnancem společnosti Eaton, umožnit nepovolený přístup 
k počítačům, sítím, údajům nebo systémům společnosti Eaton. 

Uvádíme několik příkladů porušení zásad pro používání elektronických zařízení, 
digitálního copyrightu a sociálních médií společnosti Eaton:

• komunikace obtěžujícím, urážlivým, obscénním nebo výhrůžným 
způsobem;

• propagování zboží nebo služeb nesouvisejících s podnikáním společnosti 
Eaton;

• vymáhání jakéhokoli druhu;
• tvorba nebo přeposílání řetězových e-mailů;
• padělání;
• využívání elektronických zařízení k nezákonným účelům;
• sdělování důvěrných firemních informací (např. výkresy nových výrobků 

nebo ceníky) nepovolaným osobám;  
• sdílení nebo uchovávání důvěrných firemních informací (např. sdělení 

týkající se financí nebo akvizic) na nedovolených nosičích nebo webových 
stránkách;

• stahování nebo uchovávání pornografie na firemních nosičích;
• instalace neoprávněného nebo neschváleného softwarového vybavení 

nebo neoprávněných elektronických médií (audio nebo video soubory) na 
firemních nosičích;

• komunikace a sdílení prostřednictvím nástrojů pro sdílení P2P;
• zapojování nepovoleného hardware nebo nepovolených přístrojů do 

firemní sítě nebo do firemních emailových systémů.

Z důvodu neustálého vývoje sociálních médií a dalších komunikačních prostředků 
se zaměstnancům doporučuje, aby se o vhodnosti použití těchto prostředků 
informovali v Zásadách pro používání elektronických komunikačních prostředků a 
sociálních médií ve společnosti Eaton.
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Příklady

Špatně 
Zaměstnanec použije firemní 
počítač ke stažení neschválené 
verze Microsoft Office, aniž by 
tento postup nejprve projednal s 
IT oddělením.

Zaměstnanec zveřejní informaci 
o navržené akvizici na webové 
stránce sociální sítě.  

Zaměstnanec přepošle e-mail 
obsahující jména zaměstnanců a 
výše jejich platů na svůj osobní 
e-mail.

Správně
Poté, co zaměstnankyně obdrží 
řetězový e-mail od svých kolegů, 
upozorní je na Zásady pro 
elektronickou komunikaci.

Zaměstnanec, který si kopíroval 
důvěrné finanční informace o 
společnosti Eaton na svůj osobní 
počítač, aby mohl pracovat z 
domova, zjistí, že je to 
nepřípustné a přestane s tím.

 Otázky
Otázka: Mohu sdílet soubory pomocí sítě P2P na firemním počítači?
Odpověď: Ne, sdílení souborů prostřednictvím sítě P2P je velmi rizikové, neboť 

je tím váš počítač vystaven potencionálnímu riziku ztráty ochrany dat 
a dalších kontrolních prvků. Ztráta těchto kontrolních prvků vystaví 
váš počítač i firemní síť nebezpečí prolomení zabezpečení ochrany, 
ztráty funkčnosti systémů, krádeži a dalším nezákonným aktivitám, 
což může v důsledku vést k vaší nebo firemní odpovědnosti za škodu.

Otázka: Na služební cestě jsem pro uložení zákaznické prezentace 
použil USB flash disk, ale pak jsem tento flash disk ztratil. Co 
bych měl udělat?

Odpověď: Projednejte tuto situaci s vaším nadřízením, abyste mohl správně 
rozhodnout, zda je nutné o této ztrátě informovat zákazníka.

Otázka: Mohu na dovolené nechat svou partnerku používat firemní 
počítač, aby si mohla zkontrolovat e-maily?

Odpověď: Umožnění přístupu jiným osobám do firemního počítače, i když se 
jedná jen o zkontrolování e-mailu, poskytuje těmto osobám přístup 
ke všem souborům a e-mailům ve vašem počítači, což se nezdá být 
dobrý nápad. Při těchto rozhodnutích použijte zdravý úsudek a 
zvažte veškerá rizika.

Otázka: Potom, co jsem napsal do internetového chatu o tom, jak mi 
nouzový generátor společnosti Eaton pomohl během 
nedávného výpadku proudu, jsem byl osloven místními 
novinami, abych o tom vyprávěl do novin. Je to v pořádku?

Odpověď: Ubezpečte se, že novináři vědí, že jste zaměstnanec společnosti 
Eaton a že o generátoru vyjadřujete své osobní názory. Je důležité si 
uvědomit, že v dnešní elektronické době je zveřejnění informací na 
internetových vývěskách nebo komentování na diskusních fórech 
(jiných než společnosti Eaton) v podstatě to samé, jako mluvit s 
médii. Pokud činíte komentáře, ať pozitivní nebo negativní, o 
společnosti Eaton nebo jejich produktech na osobních sociálních 
sítích, musíte zajistit, že je zřejmé, že jste zaměstnanec společnosti 
Eaton, a že se jedná o vaše osobní názory. Pro bližší informace si 
přečtěte Zásady společnosti Eaton o sociálních médiích nebo oddíl o 
externích komunikačních prostředcích.
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Příklady

Špatně 
Nadřízený ze zvědavosti prohledá 
stůl svého podřízeného.

Dva manažeři probírají zdravotní 
problémy zaměstnance v jídelně.

Správně
Zaměstnanec si všimne, že 
někdo zapomněl dokument o 
hodnocení výkonnosti vedle 
kopírky a vrátí ho vlastníkovi, aniž 
si jej přečte.

Nový manažer se obrátí na 
oddělení lidských zdrojů, aby 
zjistil, jak správně zacházet s 
osobními daty.

Ochrana dat a ochrana informací o zaměstnancích
Společnost Eaton se zavázala respektovat soukromí svých zaměstnanců. Firemní 
koncepcí je zabezpečení všech přenášených osobních informací a dat, jak 
uložených, tak zpracovávaných, před neoprávněným nebo neúmyslným 
poskytnutím. Tato data budou využívána pouze v rámci provozu společnosti a 
bude s nimi zacházeno v souladu s právními předpisy. Společnost Eaton 
disponuje opatřeními pro zabezpečení a postupy řízení přístupu, čímž zajišťuje, že 
veškerá osobní data jsou přístupná jen těm zaměstnancům, kteří mají přímou 
odpovědnost a kteří jsou oprávněni tato data získat. Společnost Eaton si 
uvědomuje, že mnoho zemí, ve kterých působí, má specifické zákony na ochranu 
osobních dat. Společnost Eaton se zavazuje jednat v souladu s těmito zákony.

Ochrana soukromí zaměstnanců
Zaměstnanci mají základní právo na soukromí na pracovišti, což se týká ochrany 
soukromí jejich skříňky, pracovní kóje, stolu, kanceláře, kartotékové skříně nebo 
skříněk na nářadí a také osobních informací uložených na firemních 
elektronických médiích, jako jsou telefony a počítače.  Nicméně společnost Eaton 
si výslovně vyhrazuje právo provést prohlídku osobních věcí zaměstnance při 
nebo po vstupu do areálu společnosti, a to v souladu s vnitřními předpisy a 
standardy a v souladu s národními právními předpisy.
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Informace týkající se vlastnictví
S informacemi týkajícími se vlastnictví je třeba zacházet opatrně. Patří mezi ně 
duševní vlastnictví společnosti Eaton, jako např.:

• postupy a pravidla
• ochranné známky
• obchodní tajemství a know-how 
• materiál chráněný autorským právem
• obchodní, marketingové a servisní plány
• technické a výrobní nápady
• systémy, včetně Eaton Business System
• návrhy a nákresy
• vnitropodnikové databáze
• osobní záznamy
• mzdové informace
• nezveřejněné finanční údaje a hlášení

Neoprávněné používání nebo vyzrazování informací týkajících se vlastnictví 
společnosti Eaton je zakázáno a může být nezákonné nebo se řídit různými 
zákony či předpisy o ochraně soukromí.

Ukládejte a chraňte citlivé informace a poskytujte je pouze oprávněným osobám a 
zabraňte neoprávněnému přístupu, používání nebo odstraňování těchto informací.

Stejně opatrně zacházejte i s informacemi týkajícími se vlastnictví třetích stran 
(jako jsou patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva), aby se 
zabránilo obviněním, že společnost Eaton tyto informace použila k nesprávnému 
účelu nebo je zneužila.
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Příklady

Špatně 
Zaměstnanec v přeplněném vlaku 
hovoří do telefonu o detailech 
vzhledu nového utajeného 
výrobku. 

Při práci z domova zlepší inženýr 
společnosti Eaton výrobek a tajně 
nabídne tento nápad jednomu ze 
zákazníků společnosti Eaton.

Správně
Zaměstnanec předloží návrh, 
který umožní ušetřit energii v 
závodu. Návrh je zvážen a 
implementován.  

Nadřízený připomene nové 
zaměstnankyni, že nesmí při práci 
ve společnosti Eaton využívat 
důvěrné informace ze svého 
bývalého zaměstnání.

 Otázka

Otázka: Nedávno jsme měli v závodě nehodu, která v naší společnosti 
vzbudila spoustu pozornosti. Můj soused pracuje pro místní 
noviny a požádal mě, abych mu řekl svůj názor na to, co se 
stalo. Co bych měl udělat?

Odpověď: Zdvořile odkažte svého souseda na příslušné mluvčí, kteří mu 
poskytnou patřičné informace. Informujte ředitele závodu, aby měl 
možnost projednat s oddělením komunikace, jak na tuto skutečnost 
reagovat.
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Bezúhonné jednání9
Nenabízíme ani nepřijímáme úplatky, provize za 
zprostředkování, případně nevhodné dary či 
pohoštění. Zapojujeme se do obchodní praxe, jestliže 
je ve shodě s naší etikou a našimi hodnotami.
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Protikorupční právní předpisy 
Společnost Eaton se zavázala postupovat v souladu s protikorupčními zákony, 
které zakazují úplatky, provize za zprostředkování nebo jiné korupční jednání k 
získání nebo dosažení zakázek nebo k získání nezákonných výhod. Většina zemí 
takové zákony přijala. V některých případech, jako je v případě zákona proti 
korupčnímu jednání v zahraničí (USA) nebo protikorupčního zákona (Spojené 
království), se tyto zákony vztahují na jednání společnosti Eaton po celém světě. 
Oba zákony zakazují všem zaměstnancům společnosti Eaton a dalším osobám 
jednajícím jménem společnosti Eaton, a to ve všech místech působení 
společnosti, poskytovat úplatky. 

Protikorupční zákony stanoví, že poskytnutí, nabízení nebo slíbení úplatku státnímu 
úředníkovi, politické straně nebo veřejnému činiteli, kandidátovi na vládní pozici 
nebo v určitých případech i soukromé společnosti nebo osobě, aby nezákonně 
ovlivnilo jeho rozhodování či chování, je trestný čin. Porušením těchto zákonů se 
společnost Eaton a její zaměstnanci vystavují trestní nebo občanské či obojí 
odpovědnosti, včetně možnosti trestu odnětí svobody nebo pokuty či penále.

Úplatky, provize za zprostředkování nebo 
jiné korupční platby jsou nezákonné po 
celém světě.

Zaměstnanci společnosti Eaton nesmí za žádných 
okolností přímo či nepřímo nabízet, poskytovat, 
vyjednávat nebo přijímat žádnou formu úplatku, 
nezákonné provize nebo jiné korupční platby nebo 
cokoliv mající hodnotu, a to jakékoliv osobě nebo od 
jakékoliv osoby nebo organizace, včetně vládních 
úředníků, soukromých společností nebo 
zaměstnanců těchto společností. 

Tento zákaz namířený proti úplatkům, provizím za 
zprostředkování a jiným korupčním platbám platí po 
celém světě – bez výjimky a bez ohledu na zažité 
zvyklosti, místní praxi nebo konkurenční podmínky. 
Tento zákaz platí také pro obchodní zástupce, 
zmocněnce, poradce a jiné obchodní partnery, kteří 
jednají jménem společnosti Eaton, jakož i pro 
společné podniky. Všichni obchodní partneři, včetně 
zástupců, poradců, brokerů, nezávislých dodavatelů 
služeb, dodavatelů, společných podniků, poboček, 
jiných zprostředkovatelů nebo jednatelů jednajících 
jménem společnosti Eaton, jsou při vystupování 
jménem společnosti Eaton povinni jednat v souladu 
s platnými protikorupčními zákony.

Pro bližší 
informace 
nahlédněte do 
Zásad společnosti 
Eaton pro 
celosvětové 
protikorupční 
jednání.
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 Otázky
Otázka: Obchoduji často se společností, která je ve vlastnictví státu. Jsou 

zaměstnanci této společnosti považováni za státní úředníky?
Odpověd: Ano. Definice státního úředníka je široká a zahrnuje zaměstnance 

podniků ve státním vlastnictví. Úplnou definici naleznete v 
dokumentu Antikorupční politika.

Otázka: Zaslechl jsem neověřenou zprávu, že jeden z našich obchodních 
jednatelů se mohl zapojit do korupčních obchodních praktik, ale 
nevím nic konkrétního. Co bych měl udělat?

Odpověd: Věnujte pozornost různým tvrzením nebo neověřeným zprávám o 
nevhodném chování našich obchodních jednatelů. Společnost Eaton 
může být zodpovědná za jejich chování, i když jsme takovéto chování 
neschválili, nebo je nám známo, že k němu docházelo. Před 
zahájením spolupráce s navrhovanými zástupci je důležité prověřit 
jejich bezúhonnost. Naše písemné smlouvy se zástupci by nám 
měly zajistit možnost kontrolovat jejich činnost, ověřit jejich 
splňování právních předpisů a vypovědět smlouvu v případě jejich 
zapojení do korupčních obchodních praktik. Rady, jak postupovat 
dále, vám poskytne právní oddělení.

Otázka: Rád bych využíval služeb poradce v zemi, v níž existuje 
povědomí o značném rozšíření korupčního jednání. Jak mohu 
ověřit, že tento poradce bude při podnikání jménem společnosti 
Eaton dodržovat naši etiku a hodnoty?

Odpověd: Společnost Eaton před zaměstnáváním externích poradců s 
náležitou péčí posuzuje jejich schopnosti, talent a možnosti, 
nezbytné k plnění pracovních povinností, a zajišťuje, aby při 
obchodování jménem společnosti Eaton jednali čestně. Před 
zaměstnáním poradce nebo jiné třetí strany za účelem obchodování 
jménem společnosti Eaton se poraďte s právním oddělením.

Otázka: Co je to úplatek?
Odpověd: Úplatek představuje peníze nebo cokoli hodnotného (jako jsou služby 

nebo dary) nabízené nebo poskytnuté neeticky nebo nezákonně s 
cílem ovlivnit úsudek nebo jednání třetí strany nebo dosáhnout 
požadovaného výsledku nebo akce.

Otázka: Co je to provize za zprostředkování („malá domů“)?
Odpověd: Provize za zprostředkování je zvláštním druhem úplatku. Jedná se o 

jakékoliv peněžní prostředky, poplatek, provizi či cokoliv hodnotného, 
co bylo poskytnuto za účelem nepatřičného dosažení nebo zajištění 
příznivého zacházení v souvislosti se zakázkou, projektem nebo 
jiným podnikem. Příkladem provize za zprostředkování je případ, kdy 
dodavatel souhlasí s tím, že zaměstnanci společnosti Eaton vyplatí 
část peněžních prostředků, které dodavatel obdrží od společnosti 
Eaton výměnou za udělení zakázky dodavateli.

Otázka: Obchodní zástupce zákazníka souhlasil s uzavřením dlouhodobé 
dodavatelské smlouvy, ale pouze s tím, že se dohodneme na slevě 
ve výši jednoho procenta z kupní ceny pro zákazníka za každých 
1000 objednaných dílů. Chápu, že provize za zprostředkování je 
nemorální, ale je přijatelné odsouhlasení slevy? 

Odpověd: V některých případech je přijatelné slevit na základě nakoupeného 
množství z části kupní ceny u zákazníka za předpokladu, že sleva je 
přípustná dle místních zákonů, správně zaúčtována a vyplacena 
přímo zákazníkovi společnosti, a nikoli samotnému zástupci 
společnosti. Pokud vás zákazník osobně vyzve k úhradě části kupní 
ceny výměnou za udělení zakázky, jednalo by se o nepatřičnou 
provizi za zprostředkování. Pokud si nejste jisti přijatelností slev, 
kontaktujte ohledně těchto požadavků právní oddělení. 
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Příklady
Špatně 
Společnost Eaton získá podíl ve 
společnosti sídlící v zemi známé 
svou vysoce rozšířenou korupcí, 
aniž zhodnotí nebo zváží obchodní 
postupy nebo pověsti společnosti z 
hlediska čestnosti.  

Manažer požádá dodavatele, který 
zajišťuje opravy a údržbu, aby levně 
opravil jeho dům na oplátku za 
uspokojivé komentáře k hodnocení 
dodavatele.

Správně
Po několika měsících finančně a 
časově náročného jednání mezi 
obchodní manažerkou společnosti 
Eaton a velkým vládním 
dodavatelem je zakázka zadána 
společnosti Eaton. Před podpisem 
smlouvy vybídne člen týmu 
dodavatele obchodní manažerku k 
poskytnutí úplatku. Manažerka 
okamžitě kontaktuje svého 
nadřízeného a právní oddělení, aby 
se s nimi poradila. Manažerka se 
obrátí opět na osobu, která k 
uplácení vybízela, a nabídku 
odmítne. Zdůrazní závazek 
společnosti Eaton ke správnému 
podnikání a připomene  této osobě 
výhody v oblasti kvality, technologie 
a servisních možností společnosti 
Eaton. Manažer znovu potvrdí 
závazek k podpisu smlouvy, ale bez 
jakékoliv platby. Smlouva je 
podepsána.

Dodavatel nabízí zaměstnanci 
dodávkového řetězce společnosti 
Eaton platbu v hotovosti, aby byl 
urychlen proces schvalování 
dodavatele. Zaměstnanec 
dodávkového řetězce nabídku 
zdvořile odmítne a tento pokus o 
uplácení okamžitě ohlásí svému 
vedoucímu.

Otázka: Byl jsem požádán, abych zajistil výlet do zábavního parku na 
oplátku za získání objednávky od zákazníka. Zdvořile jsem 
odmítl a my jsme tuto objednávku získali. Musím o tom přesto 
někomu povědět?

Odpověd: Ano, pokud k tomu dojde, vždy je správné o tom informovat svého 
nadřízeného, aby se zabránilo dalším problémům se zákazníkem.

Otázka: Vzdá se společnost Eaton obchodní příležitosti, pokud 
představuje riziko poškození naší pověsti?

Odpověd: Ano, vzdá. Naše pověst týkající se bezúhonnosti je příliš důležitá na 
to, abychom riskovali určitou obchodní příležitost bez ohledu na její 
významnost.
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Dary a pohoštění
Obchodní dary a pohoštění v rozumné míře se běžně používají k budování 
goodwill a k posílení pracovních vztahů s dodavateli, zákazníky a dalšími 
obchodními partnery. S povědomím o tom společnost Eaton vypracovala 
Celosvětové zásady pro dary a pohoštění pro zaměstnance při nabízení nebo 
přijímání darů, pohoštění nebo cestování. Je důležité, aby zaměstnanci tyto 
zásady dodržovali zejména při obchodování nebo účasti na obchodních jednáních 
se státními úředníky a zaměstnanci státem vlastněných subjektů.

Nabízení nebo přijímání darů
Obecným pravidlem je, že zaměstnanci společnosti Eaton mohou nabízet nebo 
přijímat dary, pokud je to v rámci zákonnosti a:

• Nevytváří to dojem nebo závazek, že poskytovatel daru má právo na 
přednostní zacházení;

• V případě zveřejnění by to neznamenalo nepříjemnou situaci pro 
společnost Eaton ani obchodního partnera; 

• Je to v souladu s případnými požadavky stanovenými místním vedením; a
• Je to schváleno a zveřejněno podle požadavků Celosvětových zásad pro 

dary a pohoštění.

 Otázky

Otázka: Můžu přijmout dar jako součást slavnostní události?
Odpověď: Dar na slavnostní události jste oprávněni přijmout, pokud jej nelze 

vykládat jako úplatek nebo podplácení a není v rozporu s právními 
předpisy. Může nastat situace, kdy na slavnostní události obdržíte 
dar, který nemusí být v souladu s Celosvětovými zásadami pro dary 
a pohoštění společnosti Eaton, ale bylo by nerozumné nebo urážející 
jej odmítnout. Pokud takový dar obdržíte, neprodleně to oznamte 
svému manažerovi, aby bylo možné si pohovořit o náležité odezvě.

Otázka: Je vhodné požádat dodavatele, aby mě pozval na golf nebo 
jinou sportovní akci?

Odpověď: Je vždy nevhodné požadovat dary, odměny, pozornosti či jiné 
předměty, které by vám přinesly osobní prospěch bez ohledu na 
jejich hodnotu.

Nabízení darů státním úředníkům nebo 
zaměstnancům státem vlastněných subjektů se 
řídí souhrnnými zákony a předpisy. Zaměstnanci, 
kteří pracují se státními zaměstnanci nebo 
úředníky, se musejí řídit Celosvětovými zásadami 
pro dary a pohoštění.
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Příklady

Špatně
Zaměstnankyně se zúčastní 
večírku, který hostí dodavatel 
společnosti Eaton, na kterém
vyhraje dvě zpáteční letenky na 
Havaj. Zaměstnankyně cenu 
neoznámí svému nadřízenému a 
letenky použije.

Správně

Ředitel závodu by rád nabídnul dar 
místnímu vládnímu úředníkovi na 
oslavu jeho odchodu do důchodu. 
Ředitel kontaktuje kancelář 
úředníka a dozví se, že existuje 
peněžní limit pro hodnotu darů, 
které může úředník přijmout. 
Ředitel závodu koupí malou věc s 
logem Eaton v podnikové prodejně 
a dodrží přitom peněžní limit.

Je vždy nevhodné nabízet nebo přijímat:
• Dary v podobě peněžních prostředků nebo ekvivalentů;
• Dary, které jsou zakázány podle platných právních předpisů;
• Dary poskytnuté jako úplatek, odměna nebo provize za 

zprostředkování;
• Dary, o nichž víte, že jsou zakázány organizací obchodního 

partnera; a
• Dary poskytované ve formě služeb nebo jiné nepeněžní výhody.
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Otázka: Pracuji na pozici v rámci dodávkového řetězce a navázal jsem 
blízký vztah s jedním z našich dodavatelů. Dodavatel, s 
vědomím, že můj syn, studující na vysoké škole, je právě doma, 
nabídl, že syna přes léto zaměstná. Měl bych nabídku 
odmítnout?

Odpověď: Ano. Pro odmítnutí nabídky existují dva dobré důvody. Za prvé, 
nabídka zaměstnání je výhodou, která by mohla být považována za 
dar a může vytvářet dojem, že dodavatel má právo vás 
upřednostňovat. Za druhé, pokud dodavateli v blízké budoucnosti 
udělíte novou zakázku, může se zdát, že zakázku obdržel výměnou 
za zaměstnávání vašeho syna.

Otázka: Ve svém domě právě svépomocí renovuji koupelnu a jeden z 
dodavatelů společnosti Eaton mi nabídl číslo svého účtu, abych 
získal slevu na stavební materiály. Mohu využít slevu 
dodavatele, když se jedná o osobní práci v mém domě?

Odpověď: Slevy jsou peněžní ekvivalenty, které jsou podle zásad nepřijatelné 
dary.



Příklady

Špatně
Dodavatel nabídne zaměstnanci 
Eatonu společný let do jeho 
závodu, aby odstranili opakující se 
problémy s kvalitou. Dodavatel 
zajistí zaměstnanci dvoudenní 
zastávku s úhradou veškerých 
nákladů v Las Vegas, aby tím 
kompenzoval způsobené 
problémy s kvalitou.

Správně
Pozvete a doprovodíte zákazníka 
na večeři a do divadla, abyste 
oslavili dokončení projektu.

Pohoštění
Zaměstnanci, kteří jsou v pozicích nabízení nebo přijímání pohoštění, se musejí 
obeznámit s Celosvětovými zásadami pro dary a pohoštění společnosti Eaton a 
platnými zákony. Pohoštění týkající se zaměstnanců Eatonu musí:

• Být málo časté a v souladu s Celosvětovými zásadami pro cestovní 
náhrady;

• Být v dobrém vkusu a na vhodném obchodním místě;
• Být přiměřené a vhodné v souvislosti s obchodní příležitostí;
• Nesmí představovat úplatek, odměnu nebo provizi za zprostředkování či 

být jinak ilegální;
• Nesmí vytvářet dojem, že Eaton nebo obchodní partner má právo na 

přednostní zacházení; a
• Být schváleno a zveřejněno podle požadavků Celosvětových zásad pro 

dary a pohoštění.

 Otázky

Otázka: Je doprovázení zákazníka na sportovní událost podle Zásad pro 
dary a pohoštění tedy darem nebo pohoštěním? 

Odpověď: Pokud doprovázíte zákazníka, je to považováno za pohoštění. Dáte-li 
zákazníkovi vstupenky, je to považováno za dar. V obou případech se 
na dar nebo pohoštění vztahují Zásady pro dary a pohoštění.

Otázka: Jednoho ze svých zákazníků bych rád vzal s sebou na 
představení orchestru, ale slyšel jsem, že její firma nepřipouští 
pohoštění přesahující výši 20 eur. Pokud bude souhlasit s účastí, 
mohu ji na představení vzít?

Odpověď: Pokud je hodnota vstupenek vyšší než 20 eur, není její doprovod na 
představení vhodný. Nikdy nenabízejte dary nebo pohoštění, víte-li, 
že organizace příjemce je zakazuje.
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Nástroj pro zveřejňování a ohlašování darů
Aby byla zajištěna transparentnost, pokud jde o 
postupy týkající se darů a pohoštění v celé 
společnosti Eaton, některé dary, pohoštění a 
cestování musí být zveřejněny prostřednictvím 
Nástroje pro zveřejňování a ohlašování darů, on-line 
nástroje, ke kterému je možný přístup 
prostřednictvím portálu JOE.

 Otázky

Otázka: Jak mohu zveřejnit činnosti 
týkající se darů a pohoštění, pokud 
nemám přístup k Nástroji pro 
zveřejňování a ohlašování darů?

Odpověď: Informujte prosím svého manažera, 
který je odpovědný za zajištění 
shromáždění a ohlašování informací o 
těchto aktivitách prostřednictvím 
nástroje pro zveřejnění.

Otázka: Může vedoucí stanovit svým 
zaměstnancům požadavky, které 
jsou přísnější, než je uvedeno v 
Zásadách pro dary a pohoštění?

Odpověď: Ano.

Nabízení pohoštění a 
cestování státním 
úředníkům nebo 
zaměstnancům státem 
vlastněných subjektů se 
řídí složitými zákony a 
předpisy. Zaměstnanci, 
kteří pracují se státními 
zaměstnanci nebo 
úředníky, se musejí řídit 
Celosvětovými zásadami 
pro dary a pohoštění.
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Vždy je nevhodné 
nabízet nebo přijímat 
následující pohoštění:

• „Dospělou“ zábavu 
nebo nějaký druh 
události spojené s 
nahotou nebo 
obscénním chováním, 
přestože takový typ 
pohoštění je kulturně 
přijatelný; 

• Pohoštění, které 
obchodní partner 
nesmí poskytovat 
nebo se jej účastnit; a 

• Pohoštění, které je 
jinak zakázáno 
místním vedením 
nebo platnými 
právními předpisy.



10 Prodej vládě

Řídíme se speciálními zákony, pravidly a předpisy, 
které se vztahují na vládní kontrakty a na vztahy s 
vládními činiteli.
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Zaměstnanci podílející se na marketingu, prodeji, uzavírání smluv a práci na 
projektech, do nichž je zapojena vláda, musejí:

• zaručit, že dokumenty jsou evidovány v souladu se speciálními vládními 
požadavky;

• dodržovat účetní postupy, mimo jiné včetně postupů, kterými se má 
zabezpečit, aby údaje o nákladech a cenách byly aktuální, přesné, komplet-
ní, řádně ohlášené, zdokumentované a uchované v příslušných složkách;

• vyžadovat od subdodavatelů, konzultantů, odbytových pracovníků, 
distributorů a nezávislých smluvních stran, aby dodržovali zákony a 
předpisy;

• znát a dodržovat zásady a postupy společnosti Eaton, které se týkají 
vládních kontraktů a jednání s vládními činiteli; a 

• předcházet provádění náhrad za smluvní zboží a služby nebo se odchýlit od 
požadavků kontraktů bez písemného souhlasu oprávněného vládního činitele.

Porušení vládních smluvních požadavků může mít za následek velmi vážné důsledky 
pro Eaton a dotčené zaměstnance. Tyto důsledky mohou zahrnovat civilní a/nebo 
trestní sankce a zákaz, aby společnost Eaton dále pracovala na vládních zakázkách.

Vládní kontrakty
Mnohé federální, státní a místní vlády na celém světě mají určité zákony a předpisy 
pro veřejné zakázky. Zaměstnanci musí být v souladu s platnými zákony a předpisy 
pro všechny vládní kontrakty.

Bezúhonnost

Vláda může uplatňovat zvláštní 
pravidla chování, které mohou být 
jiné a přísnější než přijatelné 
obchodní praktiky. Zvláštní 
pozornost si vyžadují tyto oblasti:

• marketing
• účetnictví
• výkaznictví
• hlášení a/nebo osvědčení;
• dodávkový řetězec
• kvalita

Některé činnosti, které vyžadují přísné 
dodržování konkrétních předpisů, jsou:

• vyúčtování nákladů
• postupy pro přípravu návrhů a 

nabídek
• stanovení cen
• předcházení konfliktům zájmů 

organizací
• poskytování darů nebo pohoštění 

vládním úředníkům;
• projednávání potenciálního 

zaměstnání aktuálního a/nebo 
bývalého vládního úředníka;

• změna objednávek
• uchovávání časových záznamů 
• dodržování smluvních závazků
• zacházení s utajovanými 

informacemi.
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Pokud společnost Eaton používá dodavatele nebo 
subdodavatele k plnění svých závazků podle vládních 
kontraktů, jsou příslušní zaměstnanci společnosti 
Eaton odpovědni za sdělování všech speciálních 
vládních požadavků těmto dodavatelům nebo 
subdodavatelům. Navíc se společnost Eaton 
zavázala k výběru pouze těch dodavatelů nebo 
subdodavatelů, kteří jednají v souladu se zde 
určenými pokyny.

Zaměstnanci společnosti Eaton a jakákoli osoba 
nebo společnost, která jedná jménem společnosti 
Eaton kdekoli na světě, musí mít na paměti, že 
kromě dodržování zákonů své vlastní země musí 
zároveň dodržovat i některé americké zákony, které 
mají „extrateritoriální působnost“. Mezi tyto zákony 
patří americký zákon o korupčních praktikách, zákony 
vztahující se k americkým utajovaným informacím a 
zákony vztahující se k americké kontrole exportu. 
Například dceřiná společnost Eatonu ve Velké 
Británii, která vyrábí díly pro americké výrobky 
týkající se obrany USA, podléhá americkým 
zákonům stejně jako mateřská společnost v USA.

Vztahy s vládními činiteli
Orgány národní a místní správy obecně zakazují nebo přísně omezují dary, 
pohoštění, laskavosti, pozornosti a cesty nabízené vládním činitelům nebo jimi 
přijaté. Před nabízením darů, pohoštění, laskavostí, pozorností nebo jiných výdajů 
či charitativních darů vládnímu úředníkovi nahlédněte do Celosvětových zásad 
společnosti Eaton pro dary a pohoštění.
Pokud vaše práce zahrnuje obchodování s vládou, je vaší odpovědností znát a 
dodržovat příslušné zákony a předpisy. Nevíte-li jistě, které zákony se vás týkají, 
kontaktujte právní oddělení společnosti Eaton.

Pro bližší 
informace 
nahlédněte do 
Zásad společnosti 
Eaton pro 
celosvětové 
protikorupční 
jednání.
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 Otázky

Otázka: Co mám dělat, pokud jsem přesvědčen, že musím projít dalším 
školením týkajícím se vládních zakázek?

Odpověď: Uvědomujeme si, že se jedná o značně regulovanou a složitou 
oblast. Nicméně očekáváme, že převezmete odpovědnost za kvalitu 
práce, kterou vykonáváte, takže pokud se domníváte, že k provádění 
své práce potřebujete další školení, promluvte si se svým 
nadřízeným nebo se obraťte na právní oddělení.

Otázka: Co mám dělat, pokud si nejsem jistý, jestli mohu nabízet 
pohoštění, jídlo a cestování státním zaměstnancům, se kterými 
spolupracuji na svém projektu?

Odpověď: Nenabízejte nic, dokud si neověříte, že je to vhodné. Pokud 
potřebujete pomoc při určování toho, co je vhodné, obraťte se na 
právní oddělení.

Otázka: Můj nadřízený mě požádal, abych v době jeho nepřítomnosti 
podepsal účetní potvrzení. Nejsem si jistý, zda jsem oprávněn k 
jeho podpisu. Jak se mám zachovat?

Odpověď: Požádejte svého nadřízeného, aby vám potvrdil, že máte oprávnění 
dokument podepsat. Jestliže si nadřízený není jistý, požádejte o 
pomoc právní oddělení. Nikdy byste neměli podepsat nebo potvrdit, 
že společnost dodržuje vládní zákony a předpisy, pokud nemáte 
konkrétní pravomoc tak učinit.

Otázka: Nově jmenovaný vládní úředník požádal o prohlídku našeho 
závodu. Jeho jmenování v naší místní komunitě bylo velmi 
kontroverzní a jeho návštěva by mohla rozčilit naše pracovníky. 
Musím návštěvu dovolit?

Odpověď: Takové požadavky nechejte odsouhlasit vyšším viceprezidentem 
společnosti Eaton pro veřejné a občanské záležitosti nebo právním 
oddělením.

Otázka: Jedna z mých přátel – vládní činitelka – odchází do důchodu a 
byla by vynikající členkou mého nového projektového týmu. 
Mohu jí o této příležitosti informovat?

Odpověď: Aby se předešlo právním rizikům, obraťte se na oddělení lidských 
zdrojů nebo právní oddělení ještě před diskusí se současným nebo 
bývalým státním zaměstnancem o zaměstnání.
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Příklady

Špatně 
Společnost Eaton je zvažována 
jako kandidát na velkou vládní 
zakázku. Eaton zaměstná syna 
osoby, která rozhodne o tom, zda 
bude zakázka udělena společnosti 
Eaton.  

Společnost Eaton musí ve své 
nabídce zveřejnit informace o 
nákladech. Eaton považuje tyto 
informace za důvěrné a poskytne 
nepřesné informace.

Státní zaměstnanec naznačuje, že 
zákony zakazující dary od 
společností podnikajících s vládou 
nikdo nebere vážně, takže 
zaměstnanec Eatonu mu nabídne 
vstupenky na sportovní událost.

Eaton musí vládě dodávat 
výrobky, které obsahují určité 
procento místně vyráběných 
částí. Eaton potvrzuje, že její 
výrobky splňují toto procento, 
ačkoli tomu tak není.

Správně
Místní zákony přísně zakazují 
státním úředníkům přijímat 
pozvání na oběd/večeři od 
dodavatelů. Zaměstnanci Eatonu 
se vyhýbají nabízení nebo 
poskytování pozvání na oběd/
večeři vládním úředníkům. 

Požadavek vlády na nabídky 
vyžaduje certifikaci v mnoha 
oblastech, jako je nábor a pracovní 
postupy. Zaměstnanci Eatonu 
potvrdí každou položku před 
dokončením certifikace a ověří, 
zda mají v případě potřeby 
vhodnou pravomoc k podpisování 
certifikátu. 

Před nabídkou zaměstnání bývalé 
státní zaměstnankyni kontaktuje 
manažer Eatonu oddělení lidských 
zdrojů a právní oddělení k ověření, 
zda může legálně pracovat pro 
společnost Eaton. 

Vládní účetní pravidla vyžadují, 
aby čas strávený na vládních 
zakázkách byl zaznamenán a 
řádně vyúčtován v žádostech o 
platbu. Jsou dodržovány správné 
postupy pro podávání zpráv.
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Jménem společnosti Eaton neposkytujeme žádné 
příspěvky politickým kandidátům či stranám ani 
tam, kde je to legální.

Politické 
příspěvky 11
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Eaton neposkytuje žádné příspěvky ze svých fondů, majetku nebo služeb pro 
politické kandidáty ani tam, kde jsou tyto příspěvky legální. Nejsou však zakázány 
návštěvy zvolených činitelů v zařízeních společnosti. Takovéto návštěvy se naopak 
podporují, aby se zaručilo, že političtí činitelé budou chápat problémy týkající se 
naší činnosti. Také není zakázána podpora volebních záležitostí (např. ve školství) 
tam, kde se to týká činnosti naší a našich zaměstnanců.

Jednotlivým zaměstnancům se doporučuje, aby se zapojili do politického života a 
poskytovali osobní příspěvky podle vlastní vůle. Zaměstnanci však nesmí naléhat 
na ostatní zaměstnance, aby poskytovali politické příspěvky nebo podporovali 
určitou politickou stranu nebo kandidáta.  

Zaměstnanci, kteří vyjadřují určité názory na veřejné otázky (vládní, legislativní či 
jiné veřejné záležitosti), nesmí jednat, nebo vytvářet dojem, že jednají jménem 
společnosti Eaton, pokud k tomu nemají pověření vyššího viceprezidenta 
společnosti Eaton pro veřejné a občanské záležitosti.

Několik příkladů činností, které společnost Eaton zakazuje a které mohou být 
nezákonné:

• využívání podnikových vozidel nebo jiného majetku společnosti Eaton 
politickými organizacemi, kandidáty nebo členy jejich štábu v souvislosti 
s politickou kampaní;

• použití fondů společnosti Eaton pro zakoupení míst nebo stolů na 
politických večeřích a na politických benefičních akcích; a

• používání názvu Eaton v politické nebo kampaňové literatuře.

Etika
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Příklady

Špatně 
Zaměstnanec Eatonu se účastní 
politické sponzorské večeře a 
náklady uvede ve své zprávě o 
výdajích. 

Vedoucí odešle e-mail svým 
přímým podřízeným, aby zajistila 
podporu pro svého strýce, který 
kandiduje do místní politické 
funkce. Naléhá na ně, aby přispěli 
na jeho kampaň.

Politik odchází do důchodu a 
pořádá večírek na rozloučenou s 
příspěvky na zaplacení jeho dluhu 
z posledních voleb. Eaton koupí 
stůl pro zaměstnance k jejich 
účasti.

Ředitel závodu umožní politikovi, 
aby symbol kampaně umístil na 
předměty ve vlastnictví 
společnosti Eaton.

Správně
Místní zákony umožňují podnikům 
přispívat politickým kandidátům. 
Eaton neposkytuje příspěvky.

Straničtí funkcionáři požádají o 
prohlídku závodu společnosti 
Eaton. Ředitel závodu požádá 
před reakcí na danou žádost o 
radu právní oddělení nebo vyššího 
viceprezidenta pro veřejné a 
občanské záležitosti Eatonu. 

Vedoucí pracovníci Eatonu 
prosazují exekuci na místní školu 
po ověření, že je to legální a 
vhodné, vysvětlí zaměstnancům, 
proč je to důležité pro společnost 
Eaton a komunitu.

Manažer hodnotí zprávu o 
výdajích a všimne si výdajů na 
politické shromáždění. Manažer 
zprávu odmítne a pohovoří si se 
zaměstnancem o zásadách 
společnosti Eaton pro příspěvky 
politickým stranám.

 Otázky

Otázka: Mohu použít firemní vozidlo pro svezení našeho starosty na 
každoroční průvod?

Odpověď: Ne, není vhodné používat firemní vozidla k podpoře politických 
kandidátů.

Otázka: Svým manažerem jsem byl požádán o peněžní dar pro 
konkrétního kandidáta. Ujišťuje mě, že nejsem povinen 
přispívat, ale cítím tlak, abych tak učinil. Jak se mám v tomto 
případě zachovat?

Odpověď: Zaměstnanci společnosti Eaton nesmí vyvíjet tlak na ostatní 
zaměstnance, aby podporovali určitou politickou stranu nebo 
kandidáta.  Pokud si netroufáte o tom hovořit se svým manažerem 
nebo jiným manažerem, obraťte se na oddělení lidských zdrojů nebo 
Kancelář etiky a dodržování zásad.
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Zavazujeme se být globálním lídrem v ochraně zdraví 
a bezpečnosti našich zaměstnanců a v ochraně 
životního prostředí.

Životní prostředí, 
zdraví a bezpečnost 12
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Bezpečnost zaměstnanců
Věříme, že bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců mají nejvyšší 
důležitost. Snažíme se, aby se předcházelo nehodám, úrazům a nemocem z 
povolání a podporujeme zdravý a bezpečný životní styl pro naše zaměstnance a 
jejich rodiny.

Soulad s požadavky
Máme celosvětovou strukturu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 
zdraví (EHS) složenou ze zaměstnanců, zásad a procesů,  jejímž cílem je zajistit 
sjednocení všude ve světě, zodpovědné postupy v rámci EHS a proaktivní hlášení 
nehod a reakce na ně. Tato struktura se týká jak naší činnosti, tak i našich 
výrobků. Snažíme se splňovat nebo překračovat zákonné požadavky v souladu se 
závazkem společnosti Eaton k respektování a dodržování zákonů, pravidel a 
předpisů vztahujících se k našim podnikům po celém světě. Snažíme se vytvořit 
kulturu „nulového počtu nehod“ a neustále zlepšovat naši výkonnost v oblasti 
EHS prostřednictvím implementace systému řízení EHS společnosti Eaton, který 
zavádí jednotný soubor výkonnostních standardů EHS pro všechna zařízení po 
celém světě. K posuzování a ověřování našich výkonnostních parametrů v oblasti 
EHS využíváme kvalifikované a nezávislé třetí strany.

Dozor nad životním prostředím
Náš závazek k ochraně životního prostředí přesahuje rámec dodržování právních 
předpisů a vztahuje se na několik opatření zaměřených na snížení našeho 
ekologického dopadu prostřednictvím našich činností, výrobků a dodávkového 
řetězce. V naší činnosti se tento závazek odráží v našem úsilí k prevenci 
znečištění, snížení emisí skleníkových plynů a zachování přírodních zdrojů – úsilí 
začleněných do závazků dodávkového řetězce. Naše výrobky rovněž navrhujeme 
pro životní prostředí (například s ohledem na suroviny a energetickou účinnost) a 
dopad životního cyklu výrobku začleňujeme do jejich designu. Společně tyto 
snahy podporují trvale udržitelný obchodní model společnosti Eaton.

Zákazníci, dodavatelé a nezávislí dodavatelé
Spolupracujeme s našimi zákazníky, dodavateli a nezávislými dodavateli, 
abychom zajistili dodržování předpisů, podporovali bezpečnost, omezili náš 
kolektivní ekologický dopad a rozvíjeli udržitelná řešení nesnadných úkolů v 
oblasti ekologie světa a řízení energie.
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 Otázky

Otázka: Můj nejlepší přítel pracuje s vysokozdvižným vozíkem na mé 
směně. Včera večer nešťastnou náhodou převrhl sud s 
odpadním olejem a rozlil určité množství oleje na podlahu. 
Pomohl jsem mu to vyčistit a nikdo si toho nevšiml. Můj přítel 
byl několikrát upozorněn na nedbalou jízdu, a pokud bude tento 
incident nahlášen, mohl by přijít o svou práci. Co bych měl 
udělat?

Odpověď: Vyjádřete svůj zájem a dejte mu najevo, že incident musí být 
nahlášen. Pokud tak neučiní on, ohlašte incident svému 
nadřízenému, místnímu manažerovi EHS nebo právnímu oddělení.

Otázka: Pracuji v místě, kde je nutné používat bezpečnostní obuv. 
Manažer EHS říká, že v rozpočtu nejsou na obuv žádné finanční 
prostředky. Co bych měl udělat?

Odpověď: Požádejte o pomoc svého ředitele závodu, kontaktní osobu pro 
oblast korporátního EHS nebo právní oddělení.

Otázka: Opravy strojů v našem závodu provádějí dodavatelé. Jsem 
pracovníkem obsluhy stroje a všiml jsem si, že jeden z našich 
dodavatelů obchází bezpečnostní postupy týkající se stroje. Měl 
bych něco říct?

Odpověď: Pro jeho vlastní bezpečnost požádejte dodavatele, aby práci přerušil. 
Potom situaci oznamte svému nadřízenému nebo místnímu 
manažerovi EHS.

Otázka: Náš závod využívá k provádění pokovování externího 
dodavatele. Nedávno jsem navštívil jejich závod a zaznamenal 
jsem únik chemických látek z jejich provozu do nedalekého 
potoka. S tímto dodavatelem udržujeme dlouhotrvající a dobrý 
vztah. Měl bych něco říct?

Odpověď: Ano, zeptejte se dodavatele na tyto úniky látek a na to, jak je hodlají 
zastavit. Informujte o tom rovněž vašeho místního manažera EHS a 
právní oddělení a určete vhodný postup.

Otázka: V ostatních odděleních našeho závodu jsem zaznamenal 
chování, které je nebezpečné. Mám o tom promluvit?

Odpověď: Každý zaměstnanec je zodpovědný za udržování bezpečného 
pracovního prostředí. Nebezpečné chování oznamte svému 
nadřízenému nebo místnímu manažerovi EHS.

Otázka: Proč máme dodržovat bezpečnostní normy, které překračují 
místní požadavky, když naši konkurenti dodržují pouze místní 
požadavky?

Odpověď: Eaton chrání zaměstnance prosazováním souboru globálních norem 
pro ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví, i když 
tyto normy někdy překračují místní požadavky.
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Příklady

Špatně 
Pracovník obsluhující stroj dojde k 
závěru, že je příliš horko na to, aby 
používal bezpečnostní brýle.

Manažer spouští novou lakovací 
linku, ze které se mohou do 
ovzduší a vod uvolňovat nečistoty, 
ale nezískal potřebná úřední 
povolení nebo licence.

Aby si pracovník obsluhy stroje 
zkrátil čas potřebný k dokončení 
objednávky zákazníka, obchází 
zabezpečení stroje.

Ředitel závodu neschvaluje nákup 
zařízení pro omezování množství 
nečistot do ovzduší, které je 
nezbytné pro vyhovění emisním 
požadavkům, aby si zlepšil výkaz 
o zisku závodu.

Správně
Do společnosti vstupuje nový 
pracovník obsluhy stroje. Jako 
součást jeho pracovního zaměření 
absolvuje výcvik o bezpečnostních 
postupech práce na stroji a obdrží 
potřebné osobní ochranné 
prostředky.

Zaměstnankyně spadne a zraní se 
na pracovišti. Upozorní svého 
nadřízeného, dodrží požadovaný 
postup hlášení a projde lékařským 
ošetřením.

Zákazník zakazuje začlenění 
určitých chemických látek do 
jednoho svého výrobku nebo 
obalu výrobku. Produktový tým 
spolupracuje s produktovým 
inženýrstvím a dodávkovým 
řetězcem, aby zajistil, že do 
výrobku nebudou začleněny 
zakázané chemické látky.

Ředitel závodu zajišťuje, aby byly 
při zavádění nového výrobku, 
postupu, části zařízení nebo 
suroviny do závodu dodrženy 
postupy pro řízení změn v rámci 
EHS, a byla tak zajištěna 
bezpečnost pracovníků.
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Jako od zaměstnance společnosti Eaton  
se od vás očekává, že:

• si přečtete Etický kodex, seznámíte se s ním a 
budete ho dodržovat,

• požádáte o pomoc, když nevíte jistě, zda je vaše 
rozhodnutí nebo jednání etické či legální,

• budete se účastňovat vzdělávání a školení v 
oblasti etiky a dodržování předpisů; 

• porozumíte své povinnosti ihned ohlásit jakoukoli 
činnost, která podle vašeho názoru Etický kodex 
porušuje,

• budete spolupracovat se zástupci společnosti 
Eaton, kteří vedou vnitropodnikové vyšetřování, a

• potvrdíte svou odpovědnost za dodržování 
Etického kodexu, když o to budete požádáni.
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Navíc, jste-li vedoucím pracovníkem společnosti Eaton,  
očekává se od vás, že:

• budete sloužit příkladem jak slovy, tak chováním;
• budete podporovat otevřenou a upřímnou oboustrannou komunikaci se 

svými zaměstnanci, budete je povzbuzovat, aby předkládali dotazy a 
problémy týkající se etických záležitostí, a oznámíte jim, jakmile bude 
problém vyřešen;

• budete uznávat a podporovat každého zaměstnance, který chce 
projednat určitý problém nebo ohlásí potenciální porušení předpisů, a 
zabezpečíte, aby za to nebyl perzekuován;

• zajistíte, aby  byly rychle zavedeny akční plány k řešení dodržování rizik;
• budete podporovat zásady a postupy společnosti Eaton určené k 

prevenci a odhalování neetického a nezákonného chování;
• zabezpečíte, aby byli zaměstnanci proškoleni a informováni o zásadách a 

postupech a rizicích v oblasti etiky a dodržování zásad, které platí pro 
jejich pozice, a

• budete každoročně potvrzovat, že vaši přímí podřízení prošli školením v 
oblasti etiky.

Důsledky porušení Etického kodexu
Zaměstnanci, kteří nedodrží Etický kodex, mohou být potrestáni v rámci 
disciplinárního řízení včetně ukončení pracovního poměru. Jednání zakázané 
podle Kodexu může také vyústit v osobní občanskoprávní nebo trestněprávní 
odpovědnost.

Mezi tyto přestupky patří:
• činnost, která porušuje Kodex;
• vyžadování od druhých, aby porušili Kodex;
• odmítání spolupráce při vyšetřování, které vedou zástupci společnosti 

Eaton;
• odveta proti zaměstnanci za to, že v dobré víře ohlásil porušení nebo 

možné porušení Kodexu, nebo že se podílel na etickém šetření; a 
• zamlčování, nebo neohlášení jakékoli činnosti, která podle vašeho názoru 

porušuje Etický kodex.

Nátlak vašeho nadřízeného nebo požadavky vyvolané obchodními podmínkami 
neomlouvají nedodržování Etického kodexu.



Příklad

Špatně
Nadřízený zjistí, že zaměstnanec 
padělal účet výdajů, a nijak 
nezakročí.

Správně
Manažer se setkává se 
zaměstnankyní, aby jí osobně 
poděkoval za to, že promluvila o 
vážném problému s kvalitou, 
ušetřila společnost případné 
odpovědnosti a ztrátě reputace.

 Otázka

Otázka: Myslím, že mohl vzniknout potenciální problém s kvalitou v 
závodě, ale těchto skutečností nebo že se jedná o etický 
problém, si nejsem jistý. Musím o nich promlouvat? 

Odpověď: Očekáváme, že takové záležitosti ohlásíte svému nadřízenému, aby 
je mohl napravit, než se stanou vážnými. Nemusíte zkoumat nebo 
znát všechna fakta. Pouze žádáme, abyste měli dobré a čestné 
úmysly. Ve většině případů vám nadřízený pomůže pochopit všechny 
skutečnosti, nebo s vámi bude spolupracovat na řešení problémů.
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Na dnešním globálním trhu je často obtížné 
vyrovnávat se s novými úkoly, které stojí před naší 
organizací, nebo vědět, jakým způsobem řešit všechny 
složité situace. Nikdo nezná odpověď na všechno. Ale 
víme, že k nejlepším odpovědím se dospěje v 
organizaci, která usiluje o dodržování svých zásad, 
etiky a hodnot a o vytváření prostředí, jež podporuje 
eticky správné jednání. Nikdy se nebojte položit 
otázku, vznést námitku nebo ohlásit sporné chování 
nebo obchodní praktiky.
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Správná etická rozhodnutí nejsou vždy jednoznačná. Odpovědi nejsou vždy 
zřejmé nebo snadné. Co když stojíte před obtížnou volbou? Jako pomůcku při 
rozhodování vám doporučujeme, abyste si pročetli Etický kodex a průvodce, a pak 
si položili tyto tři otázky:

Máte-li i nadále pochybnosti, projednejte celou záležitost se svým nadřízeným. 
Ten je často vaší nejlepší pomocí a je nejvíce obeznámen s vašimi každodenními 
povinnostmi. Pokud pro vás není příjemné vznést námitku svému nadřízenému 
nebo pokud problém vznesete a nebude vyřešen, zde jsou uvedeny některé další 
dostupné prostředky:

• Jiný manažer ve vaší organizaci, vašem regionu nebo sektoru; 
• Oddělení lidských zdrojů a veřejný ochránce práv (zejména při problémech 

na pracovišti, jako např. odměňování, benefity, kázeň nebo povýšení);
• Vedoucí závodu nebo divize (např. kvalita nebo dodávkový řetězec);
• Právní oddělení, a
• Kancelář etiky a dodržování zásad.

• Nebude mi vadit, když budu vysvětlovat své jednání nadřízenému?
• Budu hrdě vyprávět svým rodinným příslušníkům a přátelům o svém jednání?
• Nebude mi vadit, když budou o mém jednání referovat sdělovací prostředky?
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Jak kontaktovat Kancelář etiky a dodržování zásad
Podle místních zákonů může kdokoli otevřeně nebo anonymně položit dotaz nebo 
ohlásit jakékoli etické problémy nebo jakékoli potenciální či skutečné právní nebo 
finanční přestupky, včetně jakékoli účetní, finanční, daňové či protikorupční 
záležitosti, Kanceláři etiky a dodržování zásad níže uvedenými způsoby:

• Poštou — Poslat na adresu:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mailem — E-mail pošlete na Ethics@eaton.com nebo využijte formulář 
umístěný na webových stránkách Global Ethics. Formulář je k dispozici 
pomocí JOE (intranetu společnosti Eaton) nebo na veřejných webových 
stránkách společnosti Eaton.

• Telefonicky — Kontaktujte Linku pomoci pro etiku a finanční 
bezúhonnost na čísle 800.433.2774 z USA nebo Kanady. Pokud voláte z 
ostatních zemí, použijte číslo uvedené v místním letáku pro etiku nebo 
uvedené na webových stránkách Global Ethics v sekci JOE. Použití linky 
pomoci je zdarma a naši operátoři, kteří ovládají většinu světových 
jazyků, jsou vám k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu

• Vícejazyčná podpora — K sepsání vaší záležitosti a odeslání na jednu z 
těchto adres můžete použít váš rodný jazyk a my váš dopis nebo e-mail 
přeložíme.

Co vás čeká, pokud kontaktujete Kancelář etiky a dodržování zásad
Ať už si k předložení své zprávy, vznesení námitky nebo otázky zvolíte jakoukoli 
metodu, lze předpokládat následující:

• Vaše hlášení, problém či dotaz budou brány vážně a budou projednány 
rychle, diskrétně a profesionálně;

• V případě potřeby vám poskytneme překladatelské služby.
• Veškerá hlášení nebo znepokojující události, jež oznámíte, budou 

prošetřeny nebo případně oznámeny oddělení lidských zdrojů nebo 
jinému oddělení pro odpověď nebo následný postup. Vyšetřování bude 
provedeno neprodleně. 

• O vaší identitě bude zachována důvěrnost v nejvyšší možné míře, která 
zároveň umožní řádné vyšetření.  

• S informacemi týkajícími se zpráv a šetření bude zacházeno v souladu s 
platnými zákony a budou zveřejněny pouze osobám, které tyto informace 
potřebují znát. 

• Pokud si přejete a v souladu s místními zákony, můžete zůstat v 
anonymitě. Pokud si zachováte anonymitu, vaše pracoviště a číslo nelze 
zjistit nebo vystopovat. Bude však pro nás obtížnější, abychom prošetřili 
obvinění a řešily všechny vaše obavy.

• Potenciální porušování zásad nebo nesprávné chování bude v případě 
odůvodnění řešeno pomocí okamžitých a vhodných opatření. Pokud to 
bude vhodné a budeme mít vaše kontaktní údaje, informujeme vás o 
konečném rozhodnutí.



Žá
dn

é
od

ve
ty

86



87

Společnost Eaton nepřipouští odvety nebo kázeňské 
tresty vůči zaměstnanci, který v dobré víře vznesl 
určité obavy, podal zprávu nebo asistoval při 
vyšetřování určité zprávy. Každý zaměstnanec, který 
přistoupí k odvetě proti jinému zaměstnanci pro 
podání zprávy nebo pomoc při vyšetřování, může být 
podroben disciplinárnímu řízení včetně ukončení 
pracovního poměru. Máte-li pocit, že jste byli 
vystaveni odvetnému jednání pro podání zprávy nebo 
pomoc při vyšetřování etické záležitosti, kontaktujte 
neprodleně svého nadřízeného, oddělení lidských 
zdrojů nebo viceprezidenta pro etiku a dodržování 
zásad. Každý zaměstnanec, který Linku pomoci 
použije ve zlém úmyslu k ohlášení  nepravdivých 
údajů, může být podroben disciplinárnímu řízení 
vedoucí až k ukončení pracovního poměru.



 Otázky

Otázka: Náš Kodex stanoví, že zaměstnanci nebudou v případě podání 
zprávy v dobré víře vystaveni odvetnému jednání. Co znamená 
v dobré víře?

Odpověď: Zaměstnanci jednají v dobré víře, pokud jsou přesvědčeni, že při 
podávání zprávy poskytují pravdivé informace. Jinými slovy mají 
dobré a čestné úmysly. To neznamená, že musí mít pravdu. Pokud si 
nejste jisti, zda byste měli podat zprávu, požádejte o pomoc svého 
nadřízeného nebo Kancelář etiky a dodržování zásad.

Otázka: Obávám se, že někdo použije Linku pomoci k tomu, aby vůči 
mně vznesl falešná obvinění. Proč bereme vážně anonymní 
zprávy?

Odpověď: Všechny zprávy podané prostřednictvím Linky pomoci jsou brány 
vážně. Zaměstnanci potřebují důvěryhodný zdroj v době, kdy je pro 
ně nepříjemné jejich zveřejnění, např. v případě záležitosti, která se 
týká jejich nadřízeného. Ale každý zaměstnanec, který Linku pomoci 
použije ve zlém úmyslu k ohlášení  nepravdivých údajů, může být 
podroben disciplinárnímu řízení vedoucímu až k ukončení pracovního 
poměru.

Otázka: Kanceláři etiky a dodržování zásad jsem oznámil závažný 
problém, ale nikdo se na mě v té věci neobrátil. Proč?

Odpověď: Pokud jste zprávu podali anonymně, pravděpodobně nebudeme 
schopni vás kontaktovat. Pokud vás kontaktujeme, pravděpodobně 
se s z důvodu ochrany soukromí nebo jiného aspektu utajení 
budeme moci podělit o výsledky jen omezeně. Pokud je to pro vás 
důležité, zavolejte na Linku pomoci a zeptejte se, zda byla záležitost 
vyřešena.

Otázka: Pokud mám obavu, musím ji oznámit svému nadřízenému nebo 
jinému místnímu manažerovi předtím, než zavolám na Linku 
pomoci nebo kontaktuji Kancelář etiky a dodržování zásad?

Odpověď: V ideálním případě je v nejlepší pozici, ve které vám pomůže s vaším 
problémem, právě váš nadřízený nebo jiný místní manažer. Nicméně 
nemusíte nejprve oslovovat svého nadřízeného nebo pokračovat v 
posloupnosti výše nadřízených, a můžete hned použít Linku pomoci 
nebo kontaktovat Kancelář etiky a dodržování zásad.
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Informace specifické  
pro jednotlivé země

V tomto průvodci se na Linku pomoci odvoláváme jako na 
jeden z několika prostředků, které lze použít k získání 
doporučení nebo podání zpráv o nesprávném chování nebo 
v jiných situacích, které mohou být v rozporu se zákony nebo 
naším Etickým kodexem nebo našimi hodnotami. K 
oznámení svých obav nemusíte použít Linku pomoci. 

Ve skutečnosti některé místní zákony omezují problémy, 
které lze ohlásit prostřednictvím Linky pomoci na finanční, 
účetnické, bankovní, protiúplatkářské a jiné závažné 
záležitosti; případně bude i nutné, abyste zástupci Linky 
pomoci sdělili vaše údaje. Pokud pro vás platí tyto zákony, v 
tomto průvodci je obsaženo oznámení podle konkrétní 
země. Všechny odkazy na používání Linky pomoci v tomto 
průvodci a souvisejících sděleních, podléhají omezení 
uvedeným v tomto oznámení. Pokud máte nějaké dotazy, 
obraťte se na místního manažera lidských zdrojů nebo 
Kancelář etiky a dodržování zásad pro vysvětlení.
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Abychom prokázali, že etické standardy společnosti 
Eaton jsou aktuální a na nejvyšší úrovni, Eaton vytvořil 
kancelář pro kontrolu a řízení svého programu etiky a 
dodržování zásad. Kancelář je pod vedením 
viceprezidenta pro etiku a dodržování zásad a 
konečný dohled zajišťuje řídicí výbor správní rady. 
Tato kancelář spoléhá na odhodlání a podporu všech 
zaměstnanců, manažerů a vedoucích představitelů, 
aby zajistili, že etika a hodnoty společnosti Eaton 
budou důsledně integrovány do jejích obchodních 
postupů po celém světě.

Kancelář globální etiky  
a dodržování zásad
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Mezi činnosti a úkoly této kanceláře patří:

• Podpora manažerů při 
poskytování efektivního, 
relevantního a promyšleného 
etického školení a komunikace 
se zaměstnanci;

• Poskytování a dohled nad 
školením a komunikací v 
oblasti dodržování zásad;

• Pravidelné hodnocení a 
stanovení priorit rizik 
nedodržení zákonů a zásad 
společnosti Eaton a 
monitorovací činnosti pro 
řízení těchto rizik;

• Monitorování a kontrola 
programu etiky a dodržování 
zásad a pravidelné 
vyhodnocení efektivity 
programu;

• Řízení a sledování otázek etiky 
a dodržování zásad a podávání 
zpráv o klíčových ukazatelích; 

• Poskytování poradenství o 
objevujících se problémech a 
prioritách;

• Poskytování anonymních a 
důvěrných ohlašovacích kanálů 
pro zaměstnance a třetí osoby 
pro vznášení námitek a 
ohlašování nesprávného 
chování a porušování zákonů, 
zásad nebo Etického kodexu;

• Řízení zpráv prostřednictvím 
Linky pomoci;

• Dohlížení na vyšetřování v 
rámci etiky a úprava programu 
etiky a dodržování zásad podle 
potřeby, a

• Pravidelné schůzky s Auditním 
a řídícím výborem správní rady 
pro ohlašování záležitostí etiky 
a dodržování zásad a stavu 
programu.
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Poznámky:



Podle místních zákonů může kdokoli otevřeně nebo anonymně položit 
dotaz nebo ohlásit jakékoli etické problémy nebo jakékoli potenciální či 
skutečné právní nebo finanční přestupky, včetně jakékoli účetní, finanční, 
daňové či protikorupční záležitosti, Kanceláři etiky a dodržování zásad.

• Pošta:    • E-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Použití Linky pomoci je zdarma a naši operátoři, kteří ovládají většinu 
světových jazyků, jsou vám k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Pokud zde vaše 
země není uvedena (nebo pokud máte problémy s níže uvedenými čísly), 
podívejte se na váš místní plakát o etice nebo internetové stránky Global 
Ethics, přístupné přes portál JOE.

Rakousko* 0800.295.342
Brazílie 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Čína (Unicom) 10.800.711.1122 
Čína (Čína Telecom) 10.800.110.1046
Česká republika* 800.143.861
Dominikánská republika* 800.320.0821
Německo* 0800.181.9146
Indie 000.800.100.1499
Itálie 800.789343
Mexiko 001.888.667.6799
Nizozemsko* 0800.022.2042
Polsko* 0.0.800.111.1664
Tchaj-wan * 00801.10.4366
Velká Británie 0808.234.9987
Spojené státy americké 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Jak kontaktovat Kancelář etiky  
a dodržování zásad

*Z mobilního telefonu nemusí být spojení dosaženo. Pokud se vyskytnou potíže, vytočte tel. číslo pomocí pevné linky.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
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Oznámení zaměstnancům 


