Kodex chování pro distributory

Úvod
Kodex chování pro distributory společnosti Parker Hannifin (kodex)
stanovuje s ohledem na dodržování zákonů minimální požadavky,
očekávání a přijatelné obchodní chování distributorů společnosti Parker.
Požadavky a očekávání stanovené v tomto kodexu platí pro všechny
distributory společnosti Parker bez ohledu na to, kde mají sídlo nebo
místo podnikání. Distributoři jsou také povinni dodržovat platné zákony,
směrnice a předpisy. Distributoři jsou rovněž vybízeni k zavádění
zásad, standardů, postupů nebo kodexů, které jsou přísnější než lokální
předpisy.
Ve společnosti Parker si uvědomujeme, že náš úspěch není založen
jen na kvalitních produktech, ale také na prvotřídních zákaznických
zkušenostech, obchodní bezúhonnosti, dodržování předpisů
a zodpovědnosti. Plnění těchto zásad se očekává nejen od našich
zaměstnanců, ale také od našich distributorů.
Po obdržení informací o tom, že distributor nedodržel tento kodex,
společnost Parker upozorní vedení tohoto distributora a projedná
případná nápravná opatření. Nedodržení kodexu bude považováno za
závažné porušení povinnosti distributora vůči společnosti Parker a může
vést k nápravným opatřením, a to včetně ukončení obchodního vztahu
se společností Parker.
Kodex doplňuje, avšak nenahrazuje žádná práva společnosti Parker
založená na smlouvě s distributorem.Společnost Parker si vyhrazuje
právo kontrolovat a prověřovat dodržování tohoto kodexu ze strany
distributora.
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Ekonomické aspekty
Obchodní filozofie společnosti Parker spočívá v tom, že zakázky získává
pouze zásluhou svých produktů, služeb a zaměstnanců. Netolerujeme žádné
nezákonné ani korupční obchodní praktiky a to samé očekáváme od svých
distributorů.
1. Úplatkářství a korupce
Distributoři nesmí nikdy nabízet, poskytovat, slibovat ani přijímat cokoli
hodnotného, co by mohlo být vnímáno jako platba za získání nepatřičné
obchodní výhody. Zakázány jsou rovněž usnadňující platby (například
nominální platby za účelem urychlení běžných a závazných úředních úkonů).
Distributoři musí dodržovat americký zákon o zahraničních korupčních
praktikách, americký zákon zakazující nelegální provize, britský protikorupční
zákon (UK Bribery Act) a rovněž všechny zákony proti úplatkářství a korupci
ve všech zemích, ve kterých podnikají.
2. Poctivá hospodářská soutěž
Společnost Parker věří ve volnou a otevřenou hospodářskou soutěž a provádí
svou činnost v naprostém souladu s antimonopolními zákony a zákony
o hospodářské soutěži v každé zemi, v níž podniká. Distributoři nebudou
překrucovat vlastnosti produktů a služeb společnosti Parker, jednat
nepoctivě ani se podílet na jiných nepoctivých praktikách či jednáních
narušujících hospodářkou soutěž. Distributoři musí zabránit vzniku byť jen
pouhého zdání nevhodného chování.
Distributoři jsou povinni dodržovat veškeré platné antimonopolní zákony
a zákony a předpisy o hospodářské soutěži. Mezi solidní a poctivé praktiky
hospodářské soutěže patří:
•
Předkládání nabídek nezávisle na konkurenci,
• 	Neprojednávání postupů v oblasti předkládání nabídek s konkurencí,
• 	Neuzavírání smluv, koordinovaných postupů nebo ujednání, které by
mohly omezit hospodářskou soutěž,
•
Nevyměňování citlivých informací s konkurenty
		(včetně informací o cenách a nákladech, údajů o výrobě, trhu,
prodejních územích, distribučních kanálech, seznamech zákazníků
nebo jiných neveřejných informací o podnikání),
• 	Shromažďování informací o konkurenci pouze pomocí etických
a legálních prostředků.
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3. Podvody
Společnost Parker nebude tolerovat jakékoli jednání, které zahrnuje krádež,
podvod, padělání, zpronevěru nebo zneužití jakéhokoli majetku společnosti
Parker nebo zákazníka. Takové nečestné jednání je neslučitelné s hodnotami
a kulturou společnosti Parker. Distributoři se nebudou podílet na žádném
takovém nevhodném jednání, mimo jiné například na:
•
Krádeži prostředků nebo majetku,
•
Zneužití zdrojů pro soukromé účely,
•
Zveřejňování nebo předkládání nepravdivých tvrzení,
•	
Falšování faktur nebo vytváření podvodných zpráv či dokumentace,
•
Zkreslování povahy transakcí,
•	
Záměrném podávání nepravdivých finančních záznamů nebo výpisů.
4. Poskytování nebo přijímání darů, úhrad cestovních výdajů nebo
pohoštění
Poskytování darů, úhrad cestovních výdajů nebo pohoštění může být za
určitých okolností přijatelné, může však také vytvořit zdání nevhodnosti
nebo porušení zákonů. Distributoři společnosti Parker nesmí nikdy nabízet,
poskytovat, vyžadovat nebo přijímat cokoli hodnotného výměnou za
získání nevhodné obchodní výhody nebo nevhodného ovlivnění jednání či
rozhodnutí.
Distributoři zajistí, že veškeré dary, úhrady cestovních výdajů a pohoštění
budou v rámci kodexu a všech platných zákonů přípustné a že budou vždy
skromné a nepravidelné, přiměřené, řádně zaznamenané a budou sloužit
legitimnímu účelu. Dary, úhrady cestovních výdajů a pohoštění, které
vzbuzují zdání nevhodnosti nebo jsou nezákonné, okázalé, časté, vulgární
nebo jsou poskytovány výměnou za získání nevhodné obchodní výhody,
jsou přísně zakázány.
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5. Praní špinavých peněz / financování trestné činnosti
Distributoři se nesmí podílet na praní špinavých peněz ani financování
trestné činnosti, včetně terorismu, ani tyto aktivity umožňovat. Distributoři
podniknou kroky k zamezení neúmyslnému využívání obchodních
zdrojů k těmto účelům a musí si všímat neobvyklých nebo podezřelých
činností či transakcí. Může se jednat o pokusy o platby v hotovosti
nebo z neobvyklých finančních zdrojů, dohody, které zahrnují převod
finančních prostředků do/ze zemí či od subjektů nebo subjektům
nesouvisejících s transakcí nebo zákazníkem, neobvykle složité nabídky,
které neodrážejí skutečný obchodní účel, nebo pokusy vyhnout se
požadavkům na vedení záznamů nebo podávání zpráv.
Distributoři jsou povinni dodržovat platné zákony proti praní špinavých
peněz a terorismu.
6. Duševní vlastnictví a důvěrnost
Distributoři budou respektovat duševní vlastnictví a chráněné informace
společnosti Parker, nezveřejní je žádné třetí straně bez souhlasu
společnosti Parker a budou je používat pouze podle pokynů společnosti
Parker. Distributoři budou kromě toho chránit informace, které obdrží
od společnosti Parker a zákazníků využívajících produkty společnosti
Parker, a budou tyto informace zpracovávat při zachování přinejmenším
stejného stupně důvěrnosti, na jakém zachází s vlastními chráněnými
informacemi. Distributoři budou dále respektovat práva duševního
vlastnictví a důvěrné informace, které patří třetím stranám, a přijmou
vhodná opatření, která zamezí porušení práv duševního vlastnictví jiných
osob.
7. Obchodování zasvěcených osob
Distributoři mají povinnost zajistit, aby neveřejné informace získané
v rámci obchodního vztahu se společností Parker nebo jinými veřejně
obchodovanými třetími stranami nebyly použity pro žádný nevhodný
účel. Distributoři jsou povinni zajistit, aby jejich zaměstnanci a související
subjekty nikdy neobchodovali s akciemi žádné společnosti na základě
důvěrných informací, nikdy nezveřejnili důvěrné informace ani nevybízeli
jiné osoby k rozhodování o obchodování s akciemi na základě
důvěrných informací.
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8. Ochrana osobních údajů
Distributoři budou zachovávat důvěrnost a bezpečnost osobních údajů
zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců společnosti Parker. Distributoři
budou dále dodržovat veškeré platné zákony a předpisy týkající se
přenosu, zpracování a uchovávání osobních údajů. Přístup k osobním
údajům musí být omezen pouze na pověřené zaměstnance distributora,
kteří potřebují informace znát z oprávněných obchodních nebo
zákonných důvodů.
9. Obchodní zákony
Distributoři jsou povinni dodržovat všechny platné zákony, včetně zákonů
USA a dalších zemí, které upravují dovoz, vývoz a opětovný vývoz
zboží, služeb, softwaru a technologií společnosti Parker. Tyto zákony
zahrnují například obchodní embarga, ekonomické sankce, nařízení
pro kontrolu vývozu, předpisy USA proti bojkotu, daňové předpisy
a požadavky na zabezpečení nákladu. Distributoři musí podle potřeby
předem získat povolení k vývozu kontrolovaných produktů společnosti
Parker a nesmí používat, udržovat, převádět, dopravovat nebo opětovně
vyvážet produkty společnosti Parker v souvislosti s přímými či nepřímými
obchodními jednáními se zakázanými nebo sankcionovanými zeměmi
(včetně Kuby, Íránu, Severní Koreje, oblasti Dárfúr v Súdánu a Sýrie)
nebo s jakoukoli zakázanou stranou, která podléhá obchodním omezením
podle amerických, britských, evropských nebo jiných platných vývozních
předpisů.
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Lidské a ekologické aspekty
Jako sociálně odpovědná firma si společnost Parker dala závazek
smysluplně a pozitivně přispívat komunitám, ve kterých působí. Prosazování
lidských práv a ochrana životního prostředí jsou důležité tradice společnosti
Parker a očekáváme, že naši distributoři budou reflektovat stejné
závazky.
Následující položky obsahují klíčová očekávání společnosti Parker.
Společnost Parker však své distributory vybízí, aby tyto minimální
požadavky překonávali.
10. Lidská práva
Společnost Parker respektuje veškerá lidská práva a na podporu
lidských práv zavedla program založený na globálních standardech
a příslušných zákonech a předpisech, včetně britského zákona
o moderním otroctví z roku 2015. Očekáváme, že naši distributoři budou
tyto hodnoty sdílet a přinejmenším dodržovat všechny platné zákony
a předpisy, které prosazují a chrání práva pracovníků na celém světě.
Společnost Parker očekává, že se všemi zaměstnanci distributorů bude
zacházeno s respektem a důstojností a že tito zaměstnanci budou
pracovat v prostředí bez nezákonné diskriminace a obtěžování, ve
kterém budou dodržovány všechny platné zákony a předpisy týkající
se nucené nebo nevolnické práce, obchodování s lidmi, dětské práce,
pracovní doby, mezd, benefitů, zdraví a bezpečnosti. Distributoři ve
všech případech zajistí, aby zaměstnání v jejich společnostech bylo
projevem svobodné vůle a nejednalo se o nucenou, nedobrovolnou ani
dětskou práci.
Distributoři musí svým zaměstnancům přinejmenším poskytnout
pravidelnou pracovní dobu, která odpovídá zákonným nebo kolektivně
dohodnutým minimálním mzdám a průmyslovým standardům.
Distributoři budou poskytovat odměny a benefity, které jsou v souladu se
všemi platnými místními zákony a předpisy, včetně těch, které se týkají
minimálních mezd, přesčasů a dalších kompenzací.
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11. Bezpečnost
Distributoři musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Distributoři a jejich zaměstnanci
jsou povinni identifikovat a řešit zdravotní a bezpečnostní otázky
na pracovišti. Distributoři musí zaměstnancům zajistit bezpečné
a hygienické pracovní prostředí, odpovídající ochranné pomůcky
a dostatečné školení pro plnění příslušných úkolů.
12. Ekologické normy
Distributoři musí dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se životního
prostředí, které se vztahují k jejich podnikání, a usilovně pracovat
na minimalizaci dopadu svého podnikání na životní prostředí. Od
distributorů se očekává, že budou při svých obchodních postupech
šetřit a chránit životní prostředí, přispívat v komunitách, v nichž působí,
a prokazovat odpovědnost a transparentnost ve vztahu ke svým
zásluhám na poli životního prostředí.
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