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Chci, aby každý zaměstnanec byl vždy hrdý na to,
že pracuje pro společnost Kimberly-Clark i na naše renomé
vysokých etických norem.
Zodpovědnost

Upřímnost

Péče

Inovace

Od našeho založení v roce 1872 se společnost Kimberly-Clark drží stejných sdílených hodnot
K-C. Náš závazek vůči těmto hodnotám nám umožnil stát se přední společností v poskytování
nezbytných výrobků a služeb pro lepší život. Každý den zasvěcujeme dodržování těchto
hodnot a inspirujeme jimi lidi kolem nás, abychom zjistili více o tom, co je pro ně důležité.
Stejně jako jsou naše produkty důležité pro naše zákazníky, tak i náš Etický kodex je důležitý
pro zajištění našeho stálého úspěchu a pověsti. Náš Kodex nás vede, abychom činili
správná rozhodnutí pro K-C a posílili kulturu integrity. Žádám vás, abyste situace pravidelně
konzultovali, ptali se a předkládali své problémy, kterým můžete čelit. Chci, abyste cítili důvěru
a promluvili a podporuji ostatní, aby rovněž promluvili. Netolerujeme žádnou formu odplaty.
Děkuji, že každý den žijete našimi sdílenými hodnotami K-C a odvádíte svůj díl práce při
dodržování odkazu K-C.
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ÚČEL NAŠEHO
KODEXU
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Už od roku 1872 jsou naše hodnoty vplétány do struktury naší
společnosti.
Žít našimi upřímnými hodnotami znamená, že nadále pokračujeme v našem
odkazu, s nímž se pojí vlastnosti, jako je poctivost, bezúhonnost a odvaha
dělat to, co je správné. Součástí upřímnosti je rovněž promluvit, položit dotaz
a vznést problém, pokud potřebujeme pomoc. Něco ohlásit není vždy snadné – často se to neobejde bez odvahy. Máte mé osobní slovo, že odplata se
nikdy netoleruje. Naše ochota promluvit je naprosto nezbytná pro náš společný
závazek chránit společnost K-C a působit po celém světě čestně.

Jeff Melucci, SVP a hlavní právník

Naše odpovědnost
Správná rozhodnutí
Ohlášení
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NAŠE ODPOVĚDNOST
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

Náš Kodex je referenční příručka, která
podpoří vaše každodenní rozhodování.
Poskytuje rámec a představuje zásady
K-C, nestanovuje zásady v jejich
úplnosti. Nejaktuálnější verze Kodexu
lze nalézt na domovské stránce Etiky
a dodržování předpisů. Kompletní
zásady a další podpůrné materiály
jsou na webu K-C.

• Buďte si vědomi možných rizik, která souvisí s vaší
pracovní odpovědností a místem výkonu práce
• Buďte znalí Kodexu a zjistěte podrobné
informace o zásadách, které souvisí s vaší
pracovní pozicí
• Mějte na paměti závazek vůči dodržování
Kodexu a ihned se ptejte nebo předložte své
obavy o možných problémech, abychom je
mohli řešit

Platnost
Náš Kodex platí pro
všechny zaměstnance
K-C a naše představenstvo společnosti.
Součástí jsou rovněž i
dceřiné společnosti a
pobočky řízené K-C.
Kodex je důležitý
pro to, kdo jsme jako
společnost a všichni
se jím musíme řídit.
Porušení může mít za
následek disciplinární
kroky včetně ukončení
pracovního poměru.
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ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH

Vedoucí nesou odpovědnost za
vytváření kultury dodržování předpisů,
kde zaměstnanci chápou svou
odpovědnost a nebojí se ohlásit
události bez strachu z odvety. Způsob,
jakým se vedoucí rozhodují a řeší
problémy, buduje důvěru v naše týmy,
zákazníky a zainteresované strany.

• Buďte si vědomi příkladu, který dáváte a jak
vytváříte vzor našich hodnot a chování K-C
• Buďte si vědomi zpráv, které odesíláte –
podpořte situace, kdy žádný obchodní výsledek
se nevyplatí, pokud při tom dojde k ohrožení
našeho dodržování předpisů, a že budete vždy
naslouchat, zvláště když slyšíte špatné zprávy
• Zavažte se sdělovat důležité informace z oblasti
etiky a dodržování předpisů a kontrolujte klíčová
opatření ohledně výkonnosti, abyste podpořili
zodpovědnost

SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ
NAŠE INDIVIDUÁLNÍ ROZHODNUTÍ URČUJÍ TO,
KÝM JSME JAKO SPOLEČNOST

Činíme rozhodnutí, na která jsme pyšní
a která odráží naše hodnoty K-C.
Zatímco Kodex nám neřekne přesně,
co dělat v každé situaci, použijte tento
rámec třístranných rozhodnutí, aby vás
vedl, pokud odpověď není jasná.

1.

Na co je třeba dbát. Odpovídá důležité
rozhodnutí hodnotám K-C a našemu Kodexu?

2. Buďte dobře informovaní. Mám dost informací,
abych se mohl rozhodnout?
3. Zavažte se. Nevadilo by mi, kdybych svoje
rozhodnutí měl vysvětlit vlastní rodině? Jsem
ochoten nést za to odpovědnost?
Pokud je odpověď „ne“ nebo si nejste jistí, hledejte
pomoc předtím, než podniknete kroky.

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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OHLÁŠENÍ
JAK POLOŽIT OTÁZKU NEBO VYJÁDŘIT OBAVY

Ohlášení by mělo být co
nejjednodušší. Chápeme, že se
nemusíte cítit dobře nebo váháte.
Je to proto, že existuje mnoho cest,
kterými nám můžete říci, že máte
dotaz nebo obavu. Nemusíte mít
všechny podrobné informace
nebo si nejste jistí, že je něco
špatně při kladení dotazů nebo
předkládání obav.

Obecně lze říci, že nejlépe vám na vaše otázky
nebo obavy odpoví vedoucí vašeho týmu.
K dispozici ale máte i jiné zdroje:
• Lidské zdroje
• Etika a dodržování předpisů
• Právní
• Další stupeň vedení
• Asistenční linka K-C pro dodržování předpisů
Vždy se respektuje důvěrnost. Rovněž si můžete
vybrat, zda chcete zůstat v anonymitě, když
využijete asistenční linku K-C pro dodržování
předpisů, kde to dovoluje zákon vaší země. Nic
v tomto Kodexu vám nebrání v tom, abyste
potenciální porušení zákona nahlásili příslušným
vládním úředníkům.

JAK NAKLÁDÁME S DOTAZY NEBO OBAVAMI
Zhodnotíme každý dotaz nebo obavu, které jsou předloženy za pomoci předem definovaného
postupu, aby se zajistila čestnost a stálost, jak je popsána v našich zásadách pro ohlašování na naši
asistenční linku pro dodržování předpisů. V průběhu celého postupu s vámi budeme jednat důstojně
a s respektem. Můžete nám důvěřovat, že budeme nakládat s vašimi dotazy a obavami vážně a
neprodleně je řešit. Pokud je třeba něco řešit, podnikneme kroky na základě toho, co jsme zjistili.
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NETOLERUJEME ODVETNÉ KROKY
Vyžaduje odvahu promluvit, pokud není něco v pořádku. Jakékoli odvetné
kroky - ať již přímé či nepřímé - proti zaměstnanci, který předloží v dobré
víře svou obavu nebo se účastní na hodnocení případu, je důvodem
pro disciplinární opatření, až a včetně ukončení pracovního poměru.
Náš závazek proti odvetným krokům je dále popsán v našich zásadách
ohlašování na asistenční linku pro dodržování předpisů.

Vyberte si možnost
ohlašování, jejíž použití
se vám zdá nejlepší. Ať
zvolíte jakoukoli možnost,
důvěrnost vašeho sdělení
je vždy respektována.

JAK MUSÍ VEDOUCÍ NAKLÁDAT S VZNESENÝMI OBAVAMI

E-mail
KCHelpLine@kcc.com

Vedoucí jsou příkladem naší kultury podporované hodnotami. Posilují
otevřené prostředí ohlašování, abychom se mohli dozvědět o potenciálních
problémech a mohli je náležitě proaktivně řešit.
Pokud někdo vznese dotaz nebo předloží vedoucímu svou obavu, nesou
zvláštní odpovědnost a musí naslouchat a jednat. Vhodné řešení těchto
situací je důležité pro vyřešení problémů čestným způsobem a pro
budování důvěry. Vedoucí musí:
• Pečlivě naslouchat. Poděkovat osobě, že případ ohlásila, a
připomenout, že učinila něco velmi těžkého a pro společnost důležitého.
• Odpovědět s respektem. Brát každou obavu vážně, i když s ní
nesouhlasíte. Zavázat se k řešení problému.
• Podniknout kroky, které povedou k ochraně důvěrnosti osoby. Vyhnout
se diskusím s ostatními a sdílet jen to, co je nutné znát.
Vedoucí pracovníci mají takové pravomoci, které jim umožní řešit potíže
s výkonností. Přesto by měli vyhledávat pomoc v otázkách etiky nebo
dodržování předpisů a obrátit se na celosvětovou kancelář pro etiku a
dodržování předpisů nebo na asistenční linku pro dodržování předpisů K-C.
Celosvětovou kancelář pro etiku a dodržování shody může s žádostí o
pomoc kontaktovat kdokoli.

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1

Internet
www.KCHelpLine.com
Telefonní číslo
1.844.KCHELP1
1.844.524.3571 (USA)
Pokud chcete číslo
mimo USA, navštivte
www.KCHelpLine.com
Pošlete dopis na
Compliance Office
Kimberly-Clark
351 Phelps Drive
Irving, TX 75038
United States
Pokud chcete další
informace, navštivte
domovskou stránku etiky a
dodržování shody na @K-C
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NAŠI LIDÉ
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Naším motorem je naše vášeň pro zaměstnance. Součástí
toho, kým jsme, je čestné chování jeden k druhému a život
podle našeho chování One K-C.
Od pochopení nejzákladnějších potřeb zaměstnanců, až po vytváření kultury
péče a podpory, zaměstnanci definují to, čím jsme a co děláme. Respektem a
vzájemnou péčí pokračujeme v odkazu K-C a usilujeme o udržení společnosti,
kde jsme pyšní na to, že zde pracujeme. Rozhodujeme se a pracujeme v
nejlepším zájmu společnosti K-C spíše než pro svůj osobní zisk. To, že budeme
těmito hodnotami a našimi zásadami chování One K-C žít, je důležité pro
náš úspěch.

Oceňování různorodosti
a začlenění
Řízení střetu zájmů
Externí sdělování
informací
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OCEŇOVÁNÍ RŮZNORODOSTI A ZAČLENĚNÍ
NAŠE SÍLA SPOČÍVÁ V TALENTOVANÝCH LIDECH
POCHÁZEJÍCÍCH Z RŮZNÝCH PROSTŘEDÍ

Sdílíme odpovědnost za posilování
respektujícího prostředí, které
začleňuje různé lidi a rozvíjí je
a zároveň i nám pomáhá dosáhnout
našeho potenciálu jako jednotlivců
a jako společnosti.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Oceňujeme vzájemné různé dovednosti a
zkušenosti a nabízíme a přijímáme různé pohledy
• Udržujeme respektující pracoviště a netolerujeme
žádné formy obtěžování či šikany. Snažíme se,
aby se každý zaměstnanec cítil vítaným
• Rozhodujeme o pracovních pozicích na základě
kvalifikace a zásluh
• Nediskriminujeme na základě chráněných
kategorií nebo chráněných činností
odpovídajících našim zásadám K-C
• Respektujeme právo na svobodu shromažďování
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Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
ZÁJMY K-C PATŘÍ NA PRVNÍ MÍSTO

Cokoli, co děláme, neohrožuje ani
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
nebudí dojem, že ohrožuje naši
odpovědnost vůči objektivnímu a
• Vyhýbejte se činnostem a rozhodnutím, které
vytvářejí nebo zdánlivě vytvářejí střety zájmů s K-C
nezaujatému rozhodování. Střet zájmů
• Nikdy nevyužívejte svou pozici ve společnosti K-C k
může vzniknout, pokud naše osobní
nepatřičnému osobnímu obohacení se
nebo pracovní vztahy zasahují do
• Nevyužíváme zdroje ani vliv K-C nevhodným
našich pracovních povinností. Pokud
způsobem, protože dokonce i dojem střetu zájmu
pečlivě nenakládáme se střetem
může mít negativní následky
zájmů, mohou tyto situace ovlivnit
• Chápeme, že střet zájmů může nastat například
v těchto situacích:
rozhodnutí, která činíme, narušit
důvěru v rámci našich týmů a poškodit
»» když ve společnosti K-C pracujete s příbuzným
pověst K-C.
»» když příbuzný pracuje pro dodavatele nebo
zákazníka K-C
»» při externí práci nebo konzultaci mimo K-C
»» když máte finanční zájem na dodavateli nebo
zákazníkovi K-C
• Další rady a příklady vám poskytnou naše zásady
o střetu zájmů
• Pokud vznikne možný střet zájmů, ihned je naší
povinností ho zveřejnit vedoucímu našeho týmu a
vyplnit formulář o zveřejnění střetu zájmu
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Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1

13

ETICKÝ KODEX

EXTERNÍ SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ
ODPOVĚDNÁ SDĚLENÍ

Chápeme, že vše, co sdělujeme
externě, dokáže ovlivnit naši
pověst. Poskytujeme jasné a přesné
informace a staráme se, aby nedošlo
k zveřejnění důvěrných informací.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Odpovědně se zapojujeme v rámci
sociálních médií
• Nemluvíme za K-C na sociálních médiích, pokud
nemáme oprávnění tak činit, a jasně uvádíme,
kdy sdělujeme náš osobní názor
• Nikdy nezveřejňujeme důvěrné informace nebo
informace o majetku K-C a dodržujeme naše
pokyny pro sociální média pro zaměstnance
• Zapojujeme se do závazků vůči externímu
sdělování informací, a to pouze se souhlasem
vice prezidenta, a neakceptujeme náhradu,
kromě té, která je povolena v souladu se
zásadami poskytování obchodních darů a
střetů zájmů
• Odkazujeme na kontakty v oddělení Vztahů
s médii a kontakty na investory a analytiky
v oddělení Vztahů s investory
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Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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NAŠE
FINANČNÍ
INTEGRITA

16

ETICKÝ KODEX

Neseme odpovědnost za naše podnikání a naši budoucnost.
Abychom mohli pokračovat v našem odkazu odpovědného růstu, musíme zjistit
a řídit naše rizika společnosti, abychom umožnili chytré podstupování rizik.
Pouze přesnost a čestnost v rámci našeho účetnictví a postupů ohlašování
nám umožňuje s jistotou činit rozhodnutí, která jsou třeba k úspěchu K-C.
Naše technologie a duševní vlastnictví jsou rovněž základním pramenem
našeho obchodního úspěchu a zdrojem naší konkurenční výhody. Všichni
neseme odpovědnost za ochranu a zajištění našeho cenného majetku.

Maria Henry, SVP a finanční ředitelka
Zachování
důsledných
interních kontrol
Pečlivý výběr
obchodních partnerů
Etické obchodování s
akciemi
Ochrana informací
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ZACHOVÁNÍ DŮSLEDNÝCH INTERNÍCH KONTROL
KAŽDÝ Z NÁS HRAJE ROLI

Společně chráníme majetek
společnosti K-C a informace a tak
zajišťujeme naši finanční integritu.
Zavázali jsme se uchovávat čestné,
úplné a přesné finanční záznamy a
včas zveřejňovat finanční informace.
Zachování přesných zájmů a interních
kontrol umožňuje dobrá obchodní
rozhodnutí a pomáhá plnit naše
povinnosti.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Čestné a přesné záznamy a ohlašování finančních
transakcí dle příslušných zákonů, nařízení a
účetních postupů
• Vhodným způsobem se rozhodujeme, získáváme
nezbytná schválení a řádně zaznamenáváme
finanční transakce v souladu s účetními postupy
K-C a instrukcemi k vedení financí společnosti
• Rozpočty, výdaje a další fondy spravujte přesně a
odpovědně
• Chráníme zdroje K-C před podvodem, plýtváním a
zneužíváním a ihned ohlašujeme podezřelé aktivity
• Nenabízíme velké slevy, neslibujeme s cílem
umožnit vrácení produktů nebo nepodporujeme
nákupy více produktů, než je nezbytné pro potřeby
opětovného prodeje
• Při předkládání nebo schvalování požadavků
na náhradu se řídíme směrnicemi o cestování
a výdajích
• Uchováváme a likvidujeme záznamy K-C podle
našeho plánu uchovávání záznamů společnosti
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ETICKÝ KODEX

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1

19

ETICKÝ KODEX

PEČLIVÝ VÝBĚR OBCHODNÍCH PARTNERŮ
OBCHODUJEME POUZE S DŮVĚRYHODNÝMI
DODAVATELI NEBO ZÁKAZNÍKY

Známe naše dodavatele a zákazníky,
abychom se vyhnuli spojení (dokonce
i nevědomému) s nezákonnými
aktivitami. Jsme pyšní na naši pověst
a pracujeme jen s dodavateli a
zákazníky, kteří se zapojili do etického
obchodování.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Obchodujeme pouze s dodavateli a zákazníky,
kteří se zapojují do zákonných obchodních aktivit
• Věnujeme čas odpovídající náležité péči o
potenciální dodavatele a zákazníky předtím, než s
nimi vstoupíme do kontaktu, a řídíme se zásadami
o nákupu, protikorupčními zásadami a zásadami o
spolupráci s třetími stranami
• Ihned ohlásíme jakoukoliv platbu, která vypadá
nepravidelně a vykazuje znaky zapojení
dodavatele nebo zákazníka do nezákonných
aktivit. Některé příklady:
»» neobvyklé objednávky, nákupy nebo platby
»» nezvykle komplikované struktury dohod
»» nezvyklé převody prostředků
• Zavázali jsme se dodržovat příslušné zákony a
nařízení ohledně praní špinavých peněz, korupce a
financování terorismu

20

Zachovávání důsledných
interních kontrol

Pečlivý výběr obchodních partnerů Etické obchodování s akciemi Ochrana informací

ETICKÝ KODEX

ETICKÉ OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI
RESPEKTUJEME FINANČNÍ ZÁKONY
PLATNÉ PO CELÉM SVĚTĚ

V rámci naší práce můžeme
si být vědomi důležitých
neveřejných informací o K-C
nebo společností, se kterými
obchodujeme. Nezveřejňujeme
nebo nepoužíváme tyto informace,
abychom porušili zákony nebo
zásady související s obchodováním
typu insider trading K-C. Usilujeme
o zachování dobré pověsti
K-C jako společnosti, které lze
důvěřovat, že obchoduje čestně
kdekoli, kde realizuje své
obchodní záměry.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Nikdy nekupujeme ani neprodáváme akcie na
základě důležitých neveřejných informací. Jedná
se o informace zevnitř společnosti, které by mohly
zapříčinit, že vzroste nebo poklesne cena akcií
• Nikdy neposkytujeme nikomu tipy ohledně nákupu
či prodeje akcií společnosti v případě, že vlastníme
důležité neveřejné informace
• Chráníme důvěrnost neveřejných informací K-C
a sdílíme je s jinými zaměstnanci K-C pouze na
základě toho, že je „nutné je znát“
• Nesdílíme závažné, neveřejné informace mimo
K-C, pokud se na ně vztahuje právní ochrana, jako
jsou smlouvy o zachování soukromí
• Řídíme se směrnicí o obchodování typu insider
trading a chápeme, kdy a za jakých situací
můžeme s akciemi obchodovat

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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ETICKÝ KODEX

OCHRANA INFORMACÍ
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Jsme zodpovědní za ochranu
technologických zdrojů K-C. Naše
informační technologie jsou důležité
pro naše provozy a umožňují nám
pracovat efektivněji, abychom splnili
naše obchodní cíle. Tyto zdroje patří
ke K-C a používáme je zodpovědně a
bezpečně, abychom se ochránili před
hrozbami a zranitelností související s
kybernetickou bezpečností.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Používáme hardware, software a jiné IT služby
výhradně schválené společností K-C
• Používáme dobrý úsudek při využívání zdrojů
technologií, které společnost poskytuje, a bráníme
tak neověřenému přístupu k informacím K-C, a to:
»» zabezpečením hardwaru a úložišť
»» pomocí silných hesel a jejich nesdílení s nikým
»» znalostí znaků phishingu a uvědoměním
IT podpory

»» odkazováním na IT zásady společnosti za
účelem získání další pomoci

• Nepoužíváme IT zdroje K-C, abychom se připojili
do nezákonné komunikace nebo přístupu na
stránky, které jsou urážlivé, nezákonné nebo
obscénní
• Omezujeme používání emailu K-C a internetu
k osobním účelům na minimální míru
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OCHRANA ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Chováme se transparentně
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
ohledně toho, jak nakládáme s
• Řídíme se příslušnými zákony na ochranu údajů
a soukromí
údaji a respektujeme soukromí
• Řádně zabezpečujeme osobní údaje
našich zaměstnanců, spotřebitelů
a obchodních partnerů, kteří s námi
• Osobní údaje shromažďujeme a používáme
výhradně pro zákonné obchodní účely a řídíme se
sdílí osobní informace. Osobní údaje
našimi zásadami na ochranu osobních údajů
jsou široce definovány, patří do nich
• Osobní údaje sdílíme v rámci K-C výhradně na
osobní informace (jako je například
základě toho, „co je nutné znát“
jméno, adresa a pohlaví), finanční
• Zajišťujeme, že se třetí strany řídí pravidly pro
ochranu údajů a bezpečnosti K-C
údaje (informace o výplatě nebo
• Osobní údaje uchováváme podle našeho plánu
kreditní kartě) a online identifikační
uchovávání informací a následně je bezpečně
znaky. Odpovědně nakládáme s
zlikvidujeme
těmito informacemi a dodržujeme
zákony na ochranu údajů a zachování
soukromí. Budujeme důvěrné prostředí,
kdy naši zaměstnanci, spotřebitelé a
obchodní partneři vědí, že chráníme
jejich soukromí a bezpečnost osobních
údajů, které sdílíme.

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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ETICKÝ KODEX

OCHRANA INFORMACÍ
DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ

Chráníme obchodní hodnotu
našich důvěrných informací a
duševní vlastnictví a nakládáme s
nimi opatrně. Rovněž chráníme a
respektujeme důvěrné informace a
duševní vlastnictví třetích stran včetně
konkurence, dodavatelů a zákazníků.
Důvěrné informace K-C a duševní
vlastnictví jsou důležité a pomáhají
nám vyvíjet naše produkty, přilákat
nové zákazníky a zachovat naši
konkurenční výhodu.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Neseme odpovědnost za ochranu práv na duševní
vlastnictví K-C a ochranu našich inovací
• Nakládáme pečlivě s našimi důvěrnými
informacemi a vyhýbáme se diskusím na veřejných
místech nebo s jinými, kteří o tom nemusí vědět
• Využíváme výhradně duševní vlastnictví K-C ku
prospěchu společnosti, nikdy k dosažení osobního
zisku nebo pro jiné mimo K-C
• Používáme výhradně nebo sdílíme duševní
vlastnictví K-C s lidmi mimo společnost, pokud jsou
přijaty řádné kontroly
• Důvěrnost údajů zachováváme i po ukončení
pracovního poměru u K-C a důvěrné informace a
duševní vlastnictví před ukončením práce vracíme
• Respektujeme důvěrnost a práva k duševnímu
vlastnictví třetích stran, včetně konkurence,
dodavatelů a zákazníků. Nepoužíváme jejich
informace bez předešlého právního souhlasu
• Řídíme se našimi zásadami o důvěrných
informacích
• Chápeme, že nic v Kodexu nám nezabrání ohlásit
možné porušení zákonů a nařízení příslušným
státním úředníkům
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Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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ETICKÝ KODEX

NAŠI

SPOTŘEBITELÉ
A PROVOZY
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ETICKÝ KODEX

Žádné obchodní výsledky nestojí za to, abychom porušili náš
závazek k dodržování pravidel.
Věříme, že čestnost a spolehlivost vytváří dlouhodobé vztahy s našimi
spotřebiteli, zákazníky, dodavateli a obchodními partnery. Čestné jednání
je v centru naší kultury. V každé situaci cítíme závazek konkurovat čestně
a odpovědně. Nikdy nenabízíme nebo nepřijímáme jakékoliv platby nebo
pobídky, které nezákonným způsobem ovlivňují obchodní rozhodnutí.

Čestná konkurence
Jednání se státními úředníky
Zabránění korupce a úplatkářství
Poskytování nebo přijímání
obchodních darů
Globální podnikání
Odpovědný marketing
a propagace
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ETICKÝ KODEX

ČESTNÁ KONKURENCE
VYTVÁŘÍME ENERGICKOU KONKURENCI A
ČINÍME NEZÁVISLÁ ROZHODNUTÍ

Jednáme se spotřebiteli a dodavateli
čestně a neseme odpovědnost za
volnou a férovou konkurenci. K-C
je postavena na víře, že žít našimi
hodnotami představuje konkurenční
výhodu, která má za následek vysoce
kvalitní a inovativní produkty za
konkurenceschopné ceny.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Nenavrhujeme a neúčastníme se činností, skrytých
ani oficiálních dohod, které se pokouší nebo by
mohly omezit konkurenci
• Vyhýbáme se kontaktům nebo diskusím s
konkurencí, které by mohly budit zdání nezákonné
činnosti, a nikdy nesdílíme ani nediskutujeme o
citlivých údajích s konkurencí. Pokud na takovéto
situace narazíme, ihned a zřetelně je ukončíme a
neprodleně upozorníme právní oddělení
• Výhradně využíváme, získáváme, přijímáme nebo
dostáváme informace, ke kterým je společnost
K-C oprávněna
• Nevyužíváme našeho postavení na trhu
• Jak je popsáno v zásadách čestné konkurence,
odesíláme požadavek na schválení dříve:

»» než se zapojíme do obchodních styků s

konkurencí, včetně setkání v rámci obchodních
asociací,

»» než zvážíme omezení jak, kde, kdy nebo komu
ze zákazníků nebo distributorů prodat naše
produkty,

»» než stanovíme podmínky prodeje produktů
K-C na nákup jiných produktů K-C,

Tato fotografie je jediný známý snímek, na kterém jsou všichni
čtyři zakladatelé společnosti Kimberly-Clark společně. Po
směru hodinových ručiček od vlevo nahoře: Charles B. Clark,
Frank C. Shattuck, Havilah Babcock a John A. Kimberly
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Čestná
konkurence

Jednání se státními
úředníky

Zabránění korupce a
úplatkářství

»» než poskytneme slevy nebo jiné strategie,

které jiným způsobem jednají se zákazníky.

Poskytování nebo přijímání
obchodních darů

Globální
podnikání

Odpovědný marketing
a propagace
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Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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JEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ÚŘEDNÍKY
NEJVYŠŠÍ ETICKÉ STANDARDY
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
K-C se řídí nejvyššími etickými
standardy při obchodování se státními • Nenabízíme, neslibujeme, nečiníme ani
nepověřujeme poskytováním čehokoliv
úředníky. Nikdy proces neurychlujeme
hodnotného státním úředníkům, pokud
by to bylo v rozporu s naším Kodexem a
a při jednání se státními úředníky se
protikorupčními zásadami
vždy chováme transparentně. Řídíme
• Zapojujeme právní oddělení předtím, než
se federálními, státními a místními
usilujeme o uzavření obchodu se státními
zákony, pokud to vyžadují záležitosti
úředníky, což může zahrnovat spolupráci
se státem řízenými společnostmi, jako jsou
veřejných zásad a při vytváření a
nemocnice, letecké společnosti nebo
veřejné služby
udržování vztahů se státními úředníky.
• Při spolupráci se státními úředníky věnujeme
patřičnou péči dodržování smluvních závazků
• Nekontaktujeme státní úředníky s cílem ovlivnit
veřejné zásady ve prospěch K-C, pokud
nemáme souhlas právního oddělení

Státní úředník
Pod tímto obecně koncipovaným pojmem
se myslí volení úředníci a zaměstnanci
federálního, národního, státního nebo
regionálního vládního úřadu, například
celní úředníci nebo pracovníci finančních
úřadů. Patří sem rovněž zaměstnanci
veřejných institucí a organizací ve
vlastnictví státu, například státní
nemocnice nebo univerzity. V některých
zemích jsou za státní úředníky považováni
i rodinní příslušníci.
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Čestná
konkurence

Jednání se státními
úředníky

Zabránění korupce a
úplatkářství

• Plně spolupracujeme při všech vládních
auditech a vyšetřováních
• Každý z nás má právo se účastnit politického
procesu v našem vlastním čase a za vlastní
výdaje, nelze však používat zdroje K-C pro
politické účely nebo příspěvky bez schválení
právního oddělení

Poskytování nebo přijímání
obchodních darů

Globální
podnikání

Odpovědný marketing
a propagace

ETICKÝ KODEX

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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ETICKÝ KODEX

ZABRÁNĚNÍ KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ
DŮVĚRA, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST

Stavíme naše obchodní vztahy
na důvěře, transparentnosti a
odpovědnosti. Zakazujeme
úplatkářství v rámci všech obchodních
jednání v každé zemi po celém světě,
s vládami a soukromým sektorem.
Způsob podnikání K-C spočívá
v čestném obchodování a budování
důvěry u zákazníků.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Nikdy nenabízíme ani neslibujeme, že komukoli
poskytneme nebo předáme cokoliv hodnotného,
abychom získali obchodní výhodu, jak je popsáno
v našem Kodexu a protikorupčních zásadách
• Zakazujeme dokonce i malé platby za usnadnění,
což jsou platby vládním činitelům za urychlení
administrativního úkonu (jako je zajištění povolení),
kromě mimořádných okolností, kdy je ohrožena
naše bezpečnost
• Prověříme u našeho vedoucího týmu nebo právního
oddělení, abychom pochopili požadované kroky
náležité péče předtím, než přijmeme třetí stranu,
a řídíme se postupy našich zásad o nákupu,
protikorupčních zásad a zásad o třetí straně
• Nežádáme třetí stranu o provedení něčeho,
co my sami nesmíme činit
• Uchováváme důkladnou a úplnou evidenci o všech
našich transakcích se třetími stranami v souladu
s naším plánem uchovávání záznamů společnosti
• Neposkytujeme obchodní dary (včetně zábavy)
státním úředníkům nebo jejich rodinám bez
dodržování našich zásad o obchodních darech
a protikorupčních zásad a vyplníme formulář o
zveřejnění obchodního daru
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Čestná
konkurence

Jednání se státními
úředníky

Zabránění korupce a
úplatkářství

Poskytování nebo přijímání
obchodních darů

Globální
podnikání

Odpovědný marketing
a propagace

ETICKÝ KODEX

POSKYTOVÁNÍ NEBO PŘIJÍMÁNÍ OBCHODNÍCH DARŮ
ETICKÉ BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

Obchodní dary, mezi které patří
cokoliv hodnotného, jako jsou
dárky, jídlo nebo zábava, mohou
posílit pracovní vztahy s našimi
obchodními partnery. Vyhýbáme
se ale i pouhému náznaku činění
obchodních rozhodnutí na základě
poskytování či přijímání obchodních
darů. Zavázali jsme se získávat
obchod na základě kvality našich
produktů a řešení. Vždy raději
ztratíme obchod, než si ho zajistíme
pomocí nezákonné platby.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Neposkytujeme ani nežádáme o obchodní dary,
aby se někdo jiný cítil zavázaný učinit něco
na oplátku
• Omezujeme přijímání nebo poskytování darů
na to, co je rozumné a vhodné v souladu s
okolnostmi, a vyhýbáme se častým darům
pro nebo od stejné osoby nebo společnosti,
a to v souladu s naším Kodexem a zásadami
poskytování obchodních darů
• Ujistíme se, že poskytnuté či přijaté obchodní
dary splňují naše zásady o obchodních darech a
že jsme získali souhlas, pokud je to požadováno,
pomocí vyplnění formuláře o zveřejnění
obchodního daru
• Nenabízíme, neslibujeme, nečiníme ani
nepověřujeme poskytováním čehokoliv
hodnotného státním úředníkům, pokud by to
bylo v rozporu s naším Kodexem a
protikorupčními zásadami
• Nikdy neposkytujeme ani nepřijímáme finanční
hotovost nebo peněžní ekvivalenty, jako jsou
šeky, peněžní poukázky nebo dárkové karty
• Pokud darujeme peníze na charitu, činíme tak
v souladu se zásadami K-C, abychom podpořili
oprávněné charitativní případy, ne jako součást
výměny za oplátku

Ozvěte se. Ptejte se. Získávejte odpovědi.
Email: KCHelpLine@kcc.com | Internet: www.KCHelpLine.com | Telefonní číslo: 1.844.KCHELP1
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GLOBÁLNÍ PODNIKÁNÍ
OBCHODUJEME VE VÍCE
JAK 175 ZEMÍCH SVĚTA

Jako celosvětová společnost neseme
odpovědnost za dodržování místních
a mezinárodních zákonů a nařízení,
která stanovují pravidla dovozu a
vývozu produktů K-C. Abychom
dostáli svým závazkům, vždy musíme
vědět, co dovážíme a vyvážíme a
místo dodání našeho zboží.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Dodržujeme všechny platné zákony o kontrole
exportu, ekonomických sankcích, zákony proti
bojkotu a celní zákony
• Používáme K-C schválení třetí strany, včetně
celních deklarantů a poskytovatelů logistických
služeb
• Zajišťujeme, že informace poskytnuté celníkům
nebo jiným najatým agentům, kteří zajišťují dovoz
a vývoz produktů K-C, jsou přesné a pravdivé
• Ohlašujeme jakékoliv problémy související s
celními poplatky, které se mohou zdát podezřelé
nebo nejsou běžné
• Evidenci o všech transakcích vývozu a dovozu
uchováváme podle našeho plánu uchovávání
záznamů společnosti
• Nahlížíme do našich Příruček o kontrole vývozu
a ekonomických sankcích a proti bojkotu, pokud
potřebujeme další pomoc
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ODPOVĚDNÝ MARKETING A PROPAGACE
DŮVĚRA A JISTOTA

Naše marketingová a reklamní tvrzení
jsou čestná a spočívají na faktech.
Každý den musíme získat důvěru a
jistotu našich zákazníků a usilovat
o udržení nejvyšších standardů v
oblasti marketingu a propagace
našich produktů.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Dodržujeme platné zákony a nařízení související s
marketingem
• Naše reklamní a propagační materiály jsou přesné
a neobsahují falešná tvrzení
• Zajišťujeme, že náš marketing je založen
na faktech
• Jsme si vědomi dopadu vývoje a balení našich
produktů na životní prostředí
• Držíme se příslušných pokynů K-C ohledně reklamy
a propagace a konzultujeme jakékoliv dotazy s
právním oddělením
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NAŠE PÉČE
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
BEZPEČNOST
A KOMUNITU
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Vše, co děláme, je motivováno naší vizí stát se jedničkou
v nezbytných produktech a službách pro lepší život.
Naše značky jsou nezbytnou součástí života lidí ve více jak 175 zemích. Každý
den téměř čtvrtina světové populace důvěřuje značkám a řešením K-C, které
poskytují, ke zvýšení zdraví, hygieny a obecného blahobytu. Abychom splnili
naše povinnosti, zavázali jsme se, že hodláme chránit naše životní prostředí,
podporovat naše komunity, zachovat bezpečné a zdravé pracoviště a zajistit
bezpečnost a kvalitu produktů. Jednáme s našimi obchodními partnery na
stejně vysokých standardech, jako bychom jednali sami se sebou.

Závazek vůči trvalé
udržitelnosti
Zajištění bezpečnosti
na pracovišti
Zajištění kvality produktů
Zapojení dodavatelů
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ZÁVAZEK VŮČI TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
POZITIVNÍ SPOLEČENSKÝ DOPAD

Respektujeme mezinárodní sociální
principy směřující k propagaci a
ochraně lidských práv. Usilujeme
o zlepšení životů lidí v nouzi. Zavázali
jsme se podnikat způsobem, který
chrání životní prostředí a podporuje
udržitelné využívání přírodních
zdrojů. Uvědomujeme si, že trvale
udržitelný dodavatelský řetězec
vytváří hodnotu pro naše zákazníky,
dodavatele i společnost K-C a
minimalizuje rizika, čímž zajišťuje náš
trvalý obchodní úspěch.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Řídíme se zákony, nařízeními a standardy
ochrany životního prostředí a zajišťujeme,
že naše kroky neovlivňují nepříznivě životní
prostředí a komunity, ve kterých působíme
• Podporujeme udržitelné používání přírodních
zdrojů, včetně snahy o zachování vodních
zdrojů, snižování a příznivé recyklace nebo
opětovné využívání odpadu a redukce emisí
skleníkových plynů
• Využíváme účinně materiály v rámci navrhování
a výroby produktů
• Zajišťujeme, že produkty a materiály, které
nakupujeme, pochází ze zjistitelných, pevných
a trvale udržitelných zdrojů
• Dodržováním našich pravidel v sociální
oblasti jsme odhodlání propagovat a chránit
lidská práva
• Prostřednictvím investic a partnerské
spolupráce ve společenské oblasti a v rámci
komunit zlepšujeme kvalitu života lidí v nouzi
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA PRACOVIŠTI
ZAVÁZALI JSME SE ZAJISTIT BEZPEČNOST

Zavázali jsme se dodržovat nejvyšší
standardy bezpečnosti, abychom
pečovali a chránili sebe navzájem,
naše obchodní partnery, naše
návštěvníky a naše komunity. Všichni
sdílíme odpovědnost za udržení
bezpečnosti, zabezpečení a zdraví
na pracovišti a za ochranu našich
zaměstnanců a našich provozů.

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Řídíme se příslušnými postupy bezpečnosti a
zabezpečení a sledujeme se navzájem, abychom
zajistili bezpečné pracoviště a zabránili zranění
• Činíme z bezpečnosti osobní hodnotu a staráme
se o naše vlastní bezpečnost, bezpečnost
„ostatních“ a stále zlepšujeme bezpečnost
• Sledujeme všechny postupy pro vstupy a výstupy
do závodů, včetně dotazování jednotlivců bez
označení a návštěvníků bez doprovodu a jejich
nahlašování
• Aktivně se účastníme při krizových a
bezpečnostních cvičeních v našich závodech,
abychom věděli, co dělat, pokud dojde k ohrožení
• Nevlastníme ani nepracujeme pod vlivem
nezákonných drog nebo alkoholu a vyhovíme
žádostem o testování na drogy a alkohol, pokud
je to požadováno
• Neříkáme ani neděláme nic, co ohrožuje
bezpečnost nebo zabezpečení nebo
nevyvoláváme strach, jako je vlastnictví nebo
používání zbraní v prostorech K-C nebo v rámci
akcí K-C
• Ihned ohlásíme nebezpečné situace vedoucímu
našeho týmu, vedoucímu pro bezpečnost závodu
nebo globálnímu oddělení bezpečnosti
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PRODUKTŮ
DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍCH VÝKONŮ V
REGULAČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Jsme jedničkou v oblasti nezbytných
produktů a služeb pro lepší život
a umožňujeme lidem z celého
světa zažít více toho, co je pro ně
nezbytné. Abychom splnili naše sliby,
zavazujeme se vyrábět bezpečné
výrobky vysoké kvality napříč všemi
našimi značkami. Naši zákazníci
spoléhají na tento závazek a důvěřují
nám, abychom poskytli produkty,
které splňují nejvyšší standardy
bezpečnosti a kvality.
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Závazek vůči trvalé
udržitelnosti

Zajištění bezpečnosti na
pracovišti

NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
• Splňujeme nebo přesahujeme všechny příslušné
standardy ohledně kvality a bezpečnosti
• Známe a řídíme se zásadami a postupy, které se
vztahují na výrobky a činnosti v našich závodech.
Nikdy nepoužíváme rychlých řešení
• Splňujeme všechny příslušné zákony a regulační
požadavky a řídíme se požadavky systému řízení
kvality K-C
• Vědomě nevyrábíme nebo nedistribuujeme
produkty, včetně propagačních předmětů a
služeb, které by mohly poškodit zdraví zákazníků,
životní prostředí nebo pověst značky K-C
• Pokud vidíme, slyšíme nebo jsme si vědomi
něčeho, co negativně ovlivňuje bezpečnost,
kvalitu nebo dodržování regulačních předpisů
produktů K-C, ozveme se a ihned to ohlásíme

Zajištění kvality produktů

Zapojení dodavatelů
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ZAPOJENÍ DODAVATELŮ
ETIČTÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

Spoléháme na mnoho dalších
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY
společností a jednotlivců, kteří nám
• Posuzujeme kvalifikaci a pověst našich
dodavatelů a jasně jim sdělujeme důvody, proč
poskytují zdroje, vyrábí a distribuují
je potřebujeme, předtím než je vybereme
naše značky. Naši dodavatelé,
• Vybíráme dodavatele na základě objektivních
poskytovatelé služeb, distributoři nebo
kritérií a etických obchodních postupů a
vystavujeme nákupní objednávky nebo smlouvy
smluvní výrobci jsou pečlivě vybíráni
předtím, než vykonají práci nebo dodají zboží
prostřednictvím férové konkurence.
• Zacházíme s našimi dodavateli čestně a férově,
Uzavíráme partnerské vztahy se
ceníme si smluvních podmínek a zajišťujeme
včasné platby
společnostmi, které nabízí nejlepší
celkovou hodnotu a sdílí náš závazek
• Konzultujeme a dodržujeme naše interní zásady
nákupu a kontrol, které jsou zdokumentovány v
vůči etickým obchodním postupům.
Průvodci nákupem CLEAR
• Všichni dodavatelé K-C musí zacházet se
svými zaměstnanci s respektem a způsobem,
který odpovídá našemu Kodexu, a dodržovat
příslušné zákony, nařízení a požadavky stejně
jako standardy dodržování sociálních pravidel
dodavatelů
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Pokud chcete vznést dotaz či předložit obavu,
vyberte si jakoukoliv možnost ohlašování, jejíž
použití se vám zdá nejvhodnější.
Ať zvolíte jakoukoliv možnost, vždy respektujeme
důvěrnost vašeho sdělení:
E-mail
KCHelpLine@kcc.com
Internet
www.KCHelpLine.com
Telefonní číslo
1.844.KCHELP1
1.844.524.3571 (USA)
Pokud chcete číslo mimo USA,
navštivte www.KCHelpLine.com
Pošlete dopis na
Global Ethics
& Compliance Office
Kimberly-Clark
351 Phelps Drive
Irving, TX 75038
United States
Pokud chcete další informace,
navštivte domovskou stránku
etiky a dodržování shody
na @K-C
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NAŠE ODPOVĚDNOST

Datum vystavení červenec 2018 © Kimberly-Clark Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Nejaktuálnější verze Etického kodexu je na @K-C

54

