
Etický kodex skupiny Schaeffler

Transparentnost, důvěra a týmová práce



Vážené dámy a pánové, milí zaměstnanci,

 
v dokumentu Roadmap 2025 jsme definovali strategii a program iniciativ pro příštích pět let. Základem pro tuto strategii se 
stal nově zformulovaný účel naší společnosti: posunujeme kupředu mobilitu a způsob, jakým se svět pohybuje. To je naším 
motorem a současně to vyjadřuje naši identitu. 
 
Žijeme v období zásadních změn. Schaeffler je společnost obchodovaná na burze a vyznačuje se svou jedinečnou identitou. 
Podobu jí vtiskli její zakladatelé a pyšní se dlouhou historií úspěchů, jasnou strategickou orientací a silným důrazem na 
hluboce zakořeněné hodnoty a zásady. To není v rozporu – právě naopak: žijeme podle hodnot globálních rodinných firem. 
Integrita, férovost a vzájemný respekt při obchodní činnosti vždy byly zásadní součástí naší DNA. To se odráží v našich 
osvědčených vůdčích zásadách, jimiž jsou transparentnost, důvěra a týmová práce, a také v našich hodnotách: udržitelnost, 
inovativnost, excelence a zápal. 
 
Pocit odpovědnosti za budoucnost skupiny Schaeffler a příštích generací vyjadřujeme tím, že jednáme odpovědně a s 
dlouhodobou perspektivou, respektujeme platné zákony a nařízení, spoléháme na rozmanitost a podporujeme ochranu 
životního prostředí a klimatu. Naše zásadní hodnoty jsou nám kompasem a ten nás i naše akcionáře, obchodní partnery a 
samozřejmě také naše zaměstnance vede kupředu zejména v těchto náročných dobách plných dalekosáhlých změn. 
 
Chceme dále rozvíjet obchodní aktivity a upřesňovat svůj firemní profil. Nikoli však za každou cenu. Žádná obchodní 
příležitost není tak lákavá, abychom kvůli ní jednali v rozporu se svými hodnotami a platnými zákony. Neetické chování 
může vést ke značným újmám. Integrita je nedílnou součástí naší firemní kultury. Tímto způsobem vytváříme důvěru, která 
má zásadní význam pro náš setrvalý obchodní úspěch. Abychom mohli nadále posunovat kupředu mobilitu a způsob, jakým 
se svět pohybuje, počínáme si čestně. 
 
Vážení zaměstnanci, aktualizovali jsme Etický kodex společnosti Schaeffler a sladili jsme jej s firemní strategií. Kodex 
poskytuje vodítko při našem chování a zároveň představuje důležitý příslib vnějšímu světu. 
 
Všichni společnými silami vedeme společnost Schaeffler do udržitelně úspěšné budoucnosti. Používejme tento Etický 
kodex k usměrňování svého každodenního chování k sobě navzájem, k obchodním partnerům i k veřejnosti. 
 
Jménem představenstva společnosti Schaeffler spoléhám na vaši součinnost a děkuji vám za podporu. 
 
 
S pozdravem 

Klaus Rosenfeld 
Generální ředitel 
Schaeffler AG

Předmluva

2 3



Obsah

Předmluva 3

Úvodní ustanovení 6

1  Základní zásady a pravidla chování

1.1 Integrita

1.2 Transparentnost, důvěra a týmová práce

1.3 Přístup k rizikům

1.4 Respekt k lidským právům

1.5 Dodržování platných zákonů

1.6 Vyhýbání se střetům zájmů

1.7 Nakládání s aktivy společnosti s řádnou péčí

1.8 Řádné účetnictví a finanční výkaznictví

1.9 Náležité chování na veřejnosti

8
9

9

9

10

10

10

10

11

11

2  Chování vůči obchodním partnerům a třetím stranám

2.1 Férová konkurence 

2.2 Potírání korupce 

2.3 Zamezování praní špinavých peněz a financování terorismu 

2.4 Zákony o vývozních omezeních a sankcích 

2.5 Daně a cla 

2.6 Dodržování technických předpisů

12
13 

13 

14 

14

14 

14

3  Nakládání s informacemi

3.1 Digitalizace 

3.2 Ochrana informací relevantních pro společnost  

3.3 Ochrana osobních údajů  

3.4 Zabezpečení IT 

3.5 Interní informace

16
17 

17 

17 

17 

17

4  Zacházení se zaměstnanci a kolegy

4.1 Férové pracovní podmínky a rozvoj zaměstnanců 

4.2 Rozmanitost a zásada rovného zacházení 

4.3 Slučitelnost práce a rodinného života 

4.4 Odmítnutí nucené a dětské práce 

4.5 Dialog se zaměstnanci a jejich zástupci

18
19 

19 

19 

19 

19

5  Udržitelnost, životní prostředí, zdraví a bezpečnost

5.1 Jednání s přihlédnutím k udržitelnosti 

5.2 Ochrana životního prostředí a klimatu 

5.3 Bezpečnost a ochrana práce při práci

20
21 

21 

21

6  Oznamování přečinů a kontaktní osoby

6.1 Oznamování přečinů

6.2 Kontaktní osoby na místní úrovni 

6.3 Systém pro oznamování přečinů

22
23 

23 

23

Kontakt 23

4 5

Obsah



Systém pro oznamování přečinů

INTEGRITA, FÉROVOST A VZÁ-
JEMNÝ RESPEKT JSOU PILÍŘE, 
O KTERÉ SE OPÍRAJÍ KROKY 
SKUPINY SCHAEFFLER.  
SCHAEFFLER NAPLŇUJE SVOU 
FIREMNÍ ODPOVĚDNOST, A 
VYTVÁŘÍ TAK PŘEDPOKLADY 
PRO SVŮJ SETRVALÝ ÚSPĚCH.  Tento Etický kodex byl schválen představenstvem Schaeffler AG s plnou podporou 

rodiny Schaeffler a svědčí o významu, který Schaeffler1 přikládá odpovědnému 
chování společnosti.

Etický kodex popisuje hodnoty a zásady chování, jejichž literu i ducha musíme 
respektovat všichni – představenstvo, manažeři a všichni zaměstnanci – a jejichž 
dodržování společnost Schaeffler očekává i od svých obchodních partnerů.

Tyto hodnoty a zásady chování představují povinný základ globálních obchodních 
aktivit skupiny Schaeffler.

Společnost Schaeffler tedy od všech svých zaměstnanců2 očekává, že budou 
pociťovat osobní odpovědnost za dodržování tohoto Etického kodexu a že k tomu 
budou podněcovat i ostatní.

1   Výraz „Schaeffler“ či „společnost Schaeffler“ se vztahuje na celou skupinu Schaeffler, tj. Schaeffler AG a všechny 
společnosti ze skupiny, v nichž Schaeffler AG přímo či nepřímo drží většinový podíl.

2   Výraz „Schaeffler“ či „společnost Schaeffler“ se vztahuje na celou skupinu Schaeffler, tj. Schaeffler AG a všechny 
společnosti ze skupiny, v nichž Schaeffler AG přímo či nepřímo drží většinový podíl.
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1 ZÁKLADNÍ  
ZÁSADY A  
PRAVIDLA  
CHOVÁNÍ

1.1  Integrita 
 
Integrita znamená, že obchodní postupy společnosti Schaeffler 
jsou vždy v souladu s jejími hodnotami a zásadami jednání. 
Společnost Schaeffler i její zaměstnanci dodržují jak platné 
zákony, tak interní předpisy společnosti. Jednají dle hodnot 
společnosti a řídí se svým vnitřním kompasem, aby předpisy 
byly skutečně uváděny v život. 
 
Společnost Schaeffler a její zaměstnanci si v jednání s ostat-
ními počínají čestně a totéž očekávají od svých obchodních 
partnerů. 
 
Společnost Schaeffler udržuje obchodní vztahy pouze se 
třetími stranami, jejichž obchodní praktiky jsou v souladu s 
hodnotami a zásadami chování zakotvenými v tomto Etickém 
kodexu, čímž společnost i její zaměstnance chrání před 
trestní i jinou odpovědností a zachovávají dobré jméno 
společnosti Schaeffler.

1.2  Transparentnost, důvěra a týmová práce 
 
Společnost Schaeffler je férový a spolehlivý partner. Společ-
nost Schaeffler a její zaměstnanci proto jednají transparentně 
vůči akcionářům a obchodním partnerům i vůči sobě navzá-
jem. Transparentnost generuje důvěru a ta je základem 
úspěšné týmové práce. 
 
Odpovědná spolupráce vyžaduje kroky a rozhodnutí, které 
jsou transparentní a srozumitelné. Jen tak mohou být přija-
telné. Pokud jde o spolupráci, znamená transparentnost také 
to, že problémy se otevřeně řeší a lidé spolu jednají čestně.

1.3  Přístup k rizikům 
 
Společnost Schaeffler obezřetně přijímá kalkulovaná obchod-
ní rizika, aby dosáhla svých strategických cílů a očekávaných 
přínosů. Platí, že obchodní úspěch předpokládá využívání 
příležitostí a včasné rozpoznání, hodnocení a řízení rizik. 
 
Společnost Schaeffler definuje riziko jako hrozbu, že jí jisté 
události či kroky znemožní dosažení cílů či úspěšnou imple-
mentaci strategií. 
 
Rizika jsou aktivně řízena pomocí systému pro řízení rizik, 
který byl ve skupině Schaeffler zaveden. Přístup k rizikům je 
na úrovni centrály i jednotek posílen jejich průběžným říze-
ním a pravidelným sledováním faktorů, které k nim vedou. 
 
Tak můžeme zajistit soustavné povědomí o celoskupinových 
rizicích na všech úrovních společnosti a posílit živoucí kulturu 
řízení rizik. Je na každém zaměstnanci, aby vhodně řídil ob-
chodní rizika v oblasti, za kterou odpovídá. Jednotlivá rizika, 
která by mohla ohrozit další existenci společnosti, nejsou 
přijímána. 
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1.4  Respekt k lidským právům 
 
Respekt k lidským právům je nedílnou součástí firemní od-
povědnosti společnosti Schaeffler. Společnost se zavázala 
dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, Obecné zá-
sady OSN v oblasti obchodu a lidských práv, deset zásad 
iniciativy OSN Global Compact a mezinárodně uznávané 
standardy osmi základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce (MOP). 
 
Všichni zaměstnanci tedy respektují důstojnost a osobní 
práva všech jednotlivců i všech stran, s nimiž má společnost 
co do činění s ohledem na své aktivity, obchodní vztahy a 
produkty. Společnost Schaeffler aktivně zamezuje porušo-
vání lidských práv a při svých prověrkách v této oblasti je 
eliminuje. Společnost Schaeffler usiluje o pozitivní vliv na 
osobní práva všech stran, s nimiž je jakkoli spojena.

1.5  Dodržování platných zákonů  
 
Společnost Schaeffler a její zaměstnanci respektují a dodržují 
veškeré platné místní, mezinárodní zákony a předpisy. Dodr-
žování těchto zákonů a předpisů je základem dlouhodobého 
úspěchu společnosti Schaeffler. Porušování těchto zákonů a 
předpisů může způsobit výraznou újmu a mít závažné dopady 
na společnost, její zaměstnance, obchodní partnery a ostatní 
zúčastněné strany.

1.6  Vyhýbání se střetům zájmů 
 
Společnost Schaeffler očekává od všech svých zaměstnanců 
loajalitu a integritu. To znamená, že všichni zaměstnanci mu-
sejí během zaměstnaneckého poměru jednat a rozhodovat v 
zájmu společnosti Schaeffler. Osobní zájmy (finanční či jiné) 
nesmějí mít negativní dopad na zájmy společnosti Schaeffler 
či jim stát v cestě. 
 
Zaměstnanci se tedy musejí vyhýbat situacím, ve kterých by 
jejich osobní zájmy či kroky byly v rozporu se zájmy společ-
nosti. Pokud nelze střetu zájmu zabránit, musejí jej oznámit 
a spolu s manažery najít řešení, které ochrání zájmy společ-
nosti Schaeffler.

1.7  Nakládání s aktivy společnosti s řádnou péčí 
 
Společnost Schaeffler a její zaměstnanci obezřetně a odpo-
vědně nakládají s aktivy společnosti. Patří k nim materiální 
hodnoty jako budovy, zařízení a provozní prostředky, ale také 
informační technologie, software, data a práva k duševnímu 
vlastnictví. 
 
Všichni zaměstnanci odpovídají za využívání zdrojů, provoz-
ních prostředků a informací, které jim jsou k dispozici, a to 
výlučně v zájmu společnosti. Jsou povinni chránit je proti 
negativním vlivům a udržovat je v řádném stavu. 
 
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a specifikace, 
co se týče používání a zabezpečení aktiv společnosti. 

1.8  Řádné účetnictví a finanční výkaznictví 
 
Společnost Schaeffler vždy dodržuje zásady správného účet-
nictví a používá systém správného finančního výkaznictví 
založený na těchto zásadách, aby vytvořila důvěru u svých 
smluvních partnerů, akcionářů a veřejnosti. 
 
Společnost Schaeffler vede své účty, záznamy a dokumentaci 
pravdivě, řádně, úplně a včasně a v souladu s požadavkem 
na transparentnost. Společnost Schaeffler pravidelně infor-
muje relevantní zúčastněné strany o svých finančních vý-
sledcích, které publikuje v souladu s mezinárodními standardy 
finančního výkaznictví. 
 
V zájmu správného finančního výkaznictví zavedla společnost 
Schaeffler systém interní kontroly, který sleduje a monitoruje 
rizika prostřednictvím účinných kontrolních mechanismů, 
čímž je zajištěna udržitelná tvorba hodnot.

1.9  Náležité chování na veřejnosti 
 
Společnost Schaeffler očekává, že její zaměstnanci nebudou 
na veřejnosti vyslovovat stanoviska jejím jménem a že veškeré 
dotazy předají oddělení podnikové komunikace. Společnost 
Schaeffler se pozitivně staví k tomu, že její zaměstnanci vyu-
žívají sociální média, a respektuje jejich právo na svobodné 
vyjadřování názorů. Při vyjadřování názorů na veřejnosti 
jsou zaměstnanci povinni dodržovat obecné normy chování 
a používat uctivý tón. Pokyny k patřičnému chování na soci-
álních sítích najdou zaměstnanci ve směrnici společnosti 
Schaeffler o sociálních médiích a etiketě na internetu.3

3 Ta je k dispozici na stránkách skupiny Schaeffler na adrese www.schaeffler.com.
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2 CHOVÁNÍ VŮČI 
OBCHODNÍM 
PARTNERŮM  
A TŘETÍM  
STRANÁM

2.1  Férová konkurence 
 
Společnost Schaeffler si zakládá na férové, nezkreslené hos-
podářské soutěži. Společnost Schaeffler i její zaměstnanci 
dodržují soutěžní předpisy na trzích, na kterých společnost 
působí nebo na které mohou její obchodní aktivity mít dopad. 
 
Takřka všechny země mají zákony a předpisy, jež zakazují 
dohody, ujednání a koordinované kroky mezi konkurenty, 
dodavateli, spotřebiteli a distributory, které mohou omezovat 
hospodářskou soutěž nebo to zamýšlejí. Totéž se vztahuje 
na zneužití tržního vlivu jednostrannými kroky. 
 
Společnost Schaeffler od svých zaměstnanců očekává, že se 
nebudou podílet na praktikách, které jsou v rozporu se sou-
těžním právem.

2.2  Potírání korupce 
 
Společnost Schaeffler netoleruje korupci v žádné podobě. 
Zaměstnanci a obchodní partneři se nesmějí chovat způso-
bem, který může dát vzniknout dojmu, že obchodní rozhod-
nutí jsou nepřípustným způsobem ovlivňována.

Společnost Schaeffler se chce vyhnout zdání, že obchodní 
rozhodnutí a finanční úspěch závisejí na poskytování výhod.

Dary a pohoštění 
 
Výhody jako dary, pozvání či jiná hodnotná plnění jsou pří-
pustné, jen pokud jsou vhodné a transparentní. 
 
Nabízení a přijímání výhod v libovolné podobě za účelem 
ovlivnění osob ve veřejném či soukromém sektoru je zakázá-
no. Poskytování výhod veřejným činitelům, vládním úředníkům 
či zástupcům těchto osob za účelem nezákonné podpory 
obchodní činnosti nebude tolerováno. Totéž se vztahuje na 
platby za zrychlené vyřízení a nepřímé výhody, např. prostřed-
nictvím obchodních partnerů a jiných třetích stran. Platby za 
zrychlené vyřízení jsou drobné platby vládním úředníkům, 
které nemají oporu v zákoně, s cílem podnítit je k provedení 
rutinních úkonů, které i tak spadají do jejich povinností. 
 
Všichni zaměstnanci společnosti Schaeffler jsou tedy povinni 
dodržovat protikorupční zákony zemí, v nichž společnost 
provádí obchodní aktivity. Na všechny zaměstnance se navíc 
vztahují zásady společnosti o potírání korupce.

Dary a sponzorování 
 
Společnost Schaeffler si zakládá na své společenské odpo-
vědnosti. Účelem darů je podpořit neziskové kauzy. Společ-
nost neposkytuje dary politickým stranám či jejich zástup-
cům, politikům, členům parlamentů a uchazečům o politický 
úřad ani jednotlivcům. 
 
Sponzorské aktivity společnost Schaeffler využívá, aby udr-
žitelným způsobem přispěly k jejímu pozitivnímu veřejnému 
obrazu a vnímání. 
 
K žádostem o dary a sponzoring je třeba přistupovat obe-
zřetně, jelikož příspěvky se dají interpretovat jako (skryté) 
uplácení. Každý dar a sponzorská aktivita tedy musejí být v 
souladu s platnými zákony a interními předpisy společnosti 
Schaeffler a vyžadují speciální souhlas se zapojením oddě-
lení pro dodržování předpisů. 
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2.3  Zamezování praní špinavých peněz a financování  
         terorismu 
 
Společnost Schaeffler naplňuje svou zákonnou povinnost 
potírat praní špinavých peněz a financování terorismu. Spo-
lečnost se na aktivitách spojených s praním špinavých peněz 
a financování terorismu ani nepodílí, ani je netoleruje a neu-
možňuje. Každý zaměstnanec je povinen oznámit finanční 
transakce, které zavdávají příčinu k domněnce, že dochází k 
praní špinavých peněz, a dát oddělení pro dodržování před-
pisů podnět k jejich prověření.

2.4  Zákony o vývozních omezeních a sankcích 
 
Dovoz, vývoz, obchod, zprostředkování, financování trans-
akcí, poskytování služeb a zasílání zboží (materiální statky, 
software a technologií) upravují národní a mezinárodní před-
pisy a směrnice. Společnost Schaeffler vhodnými prostředky 
zajišťuje, aby transakce a aktivity se třetími stranami i uvnitř 
skupiny Schaeffler neporušovaly vývozní omezení a zákony 
o sankcích.

2.5  Daně a cla 
 
Společnost Schaeffler si zakládá na dodržování veškerých 
platných daňových zákonů a celních předpisů. Nevyužívá ne-
patřičné strategie pro vyhýbání se daňovým povinnostem. 
 
Společnost Schaeffler si je vědoma své společenské odpo-
vědnosti a důležitosti toho, aby stát měl prostředky k finan-
cování veřejných potřeb. Je tak připravena v souladu se svou 
výkonností v Německu a zahraničí svým dílem přispívat k 
daňovým příjmům státu. 
 
Spolupráce s daňovými úřady probíhá otevřeně a s respektem.

2.6  Dodržování technických předpisů 
 
Primárním cílem bezpečnosti produktů ve společnosti 
Schaeffler je chránit zdraví a bezpečí lidí. Vynakládáme veš-
keré úsilí k zajištění souladu veškerých procesů, produktů a 
služeb s předpisy a směrnicemi, které platí v době uvedení 
na trhu. Jedná se zejména o zákony upravující bezpečnost 
výrobků, co se týče vývoje, výroby, používání a charakteristik. 
V této souvislosti zvažuje společnost Schaeffler aktuální 
stav znalostí a technologické možnosti i oprávněná očekávání 
koncových uživatelů ohledně bezpečnosti v průběhu celého 
životního cyklu. 
 
Společnost Schaeffler řeší problémy spojené s dodržováním 
technických norem průběžným ověřováním bezvadnosti svých 
výrobků. Dodržování technických předpisů ve společnosti 
Schaeffler se vztahuje ke správné kombinaci technické a 
právní odbornosti a k jejímu systematickému začleňování 
do struktury řízení.

Dů
vě

ra

Integrita,  
férovost a  

respekt

Lidská práva

Soutěžní zákony

Zabezpečení IT

Informační a kybernetická  
bezpečnost

Pracovní právo

Řízení kvality

 Hospodářská kriminalita

Opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti

Interní kontrolní systém

Udržitelnost

Potírání korupce

Zabezpečení ve 
společnosti

Ochrana osobních údajů

Řízení rizika

Finanční výkaznictví

Dodržování technických 
předpisů

Vývozní omezení

Transparentnost

 

Týmová práce

Daně
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3 NAKLÁDÁNÍ S 
INFORMACEMI 

3.1  Digitalizace 
 
Společnost Schaeffler považuje digitalizaci za strategický 
imperativ a je si vědoma toho, že špičkové informační tech-
nologie jako cloud, umělá inteligence, internet věcí a digitál-
ní dvojčata nabízejí spoustu příležitostí a velký potenciál. 
Digitální technologie jako automatizace obchodních proce-
sů, schopnost získávat další informace ze strukturovaných i 
nestrukturovaných dat a špičkové formy konektivity interně 
i s externími zúčastněnými stranami otevírají společnosti 
Schaeffler, jejím zaměstnancům a zákazníkům podél celého 
hodnotového řetězce nové příležitosti. 
 
Společnost Schaeffler nakládá s daty odpovědně. Digitální 
řešení využívá udržitelným způsobem zaměřeným na hodnoty. 
Ve všech interních i externích řešeních společnost Schaeffler 
plně zajišťuje maximální úroveň kybernetické bezpečnosti a 
ochrany dat.

3.2  Ochrana informací relevantních pro společnost 
 
Společnost Schaeffler chrání informace, které jsou pro ni 
relevantní, před zneužitím, ztrátou, zničením a manipulací. 
Využívá k tomu relevantní bezpečnostní standardy a zavádí 
vhodná opatření k zajištění důvěrnosti. 
 
To se netýká jen vlastních informací společnosti, ale také dů-
věrných informací, které společnosti Schaeffler svěřují její 
obchodní partneři. 
 
Informacím a kybernetické bezpečnosti přikládá společnost 
Schaeffler vysoký význam a jejím cílem je neustále zlepšo-
vat výsledky v následujících oblastech souvisejících s bez-
pečností: důvěrnost, dostupnost a integrita. Potřebný regu-
lační rámec poskytuje systém pro řízení zabezpečení 
informací.

3.3  Ochrana osobních údajů 
 
Společnost Schaeffler chrání a respektuje osobnostní práva 
svých zaměstnanců a obchodních partnerů. Vhodná opatření 
zajišťují respekt k platným předpisům a zákonům, zejména 
co se týče nakládání s osobními údaji.

3.4  Zabezpečení IT 
 
Systémy IT jsou ve společnosti Schaeffler koncipovány tak, 
aby splňovaly vysoké standardy zabezpečení. Firemní údaje, 
data zaměstnanců a obchodních partnerů, která společnost 
zpracovává, optimálně a v souladu se zákonem chrání tech-
nická a organizační opatření v oblasti zabezpečení IT.

3.5  Interní informace 
 
S interními informacemi, tj. specifickými informacemi, které 
by výrazně ovlivnily cenu kótovaných cenných papírů, pokud 
by se staly veřejně známými, je nutné nakládat přísně důvěrně. 
Manažeři a zaměstnanci, kteří takové interní informace mají 
k dispozici, je nesmějí využívat k obchodům s cennými papíry 
či jinými finančními nástroji, sdělovat je třetím stranám či je 
využívat k doporučování nákupů či prodejů cenných papírů 
či jiných finanční nástrojů. 
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4 ZACHÁZENÍ SE 
ZAMĚSTNANCI A 
KOLEGY 

4.1  Férové pracovní podmínky a rozvoj zaměstnanců 
 
Společnost Schaeffler si zakládá na dodržování osmi základ-
ních pracovních standardů MOP, uznává právo zaměstnanců 
na adekvátní odměnu za práci a dodržuje zákonem zaručené 
minimální mzdy na příslušných trzích práce. Společnost 
Schaeffler ve všech svých závodech dodržuje platné pracovní 
právo i maximální délku pracovní doby a poskytuje zaměst-
nancům zákonem stanovenou dovolenou. 
 
Společnost od svých obchodních partnerů (zejména posky-
tovatelů lidských zdrojů) očekává, že budou respektovat prá-
vo svých zaměstnanců na férovou odměnu i naše hodnoty a 
zásady chování, co se týče zacházení s ostatními. 
 
Společnost Schaeffler si zakládá na svých zaměstnancích a 
na spolupráci založené na důvěře. Rozvoj zaměstnanců po-
važujeme za investici do budoucnosti každého jednotlivce a 
konkurenceschopnosti celé společnosti. 
 
Nabízíme širokou škálu rozvojových a kariérních možností, 
takže společnými silami se zaměstnanci můžeme utvářet 
budoucnost společnosti Schaeffler. Zaměstnanci tak mají 
příležitost rozvíjet se dle svých individuálních schopností a 
profesních i osobních zájmů. Společnost Schaeffler si cení 
celoživotního vzdělávání, tj. učení pomocí nabývání zkuše-
ností, vzájemného učení a školicích kurzů, a podporuje je, 
aby si udržela inovativní přístup a úspěch. 
 
Vůdcovství hraje ústřední roli, pokud jde o sladění zájmů 
společnosti s potřebami jednotlivců.

4.2  Rozmanitost a zásada rovného zacházení 
 
Společnost Schaeffler si dlouhodobě zakládá na vytváření 
pracovního prostředí založeného na respektu, které je prosté 
předsudků a ve kterém je rozmanitost vnímána jako faktor 
přispívající k úspěchu. Každý by měl cítit, že si jej společnost 
váží, bez ohledu na věk, pohlaví, genderovou identitu, etnický 
a společenský původ, národnost, náboženské vyznání, 
světonázor, postižení a sexuální orientaci.

Společnost Schaeffler si cení multikulturního prostředí a roz-
manitosti a považuje je za své silné stránky ve své globální 
organizaci. Respektujeme se navzájem a usilujeme o vytvá-
ření pracovního prostředí, kde je aktivně uplatňována inkluze 
a kde není prostor pro diskriminaci, zastrašování a zneužívání.

4.3  Slučitelnost práce a rodinného života 
 
Jako globální rodinná společnost si Schaeffler obzvlášť za-
kládá na podpoře co nejlepších podmínek pro slučitelnost 
práce a rodinného života. 
 
Zohledňováním specifických potřeb rodin se společnost 
Schaeffler snaží zvýšit spokojenost a motivaci svých zaměst-
nanců, a tedy i svou výkonnost. 
 
Spolupráce založená na důvěře a transparentnosti poskytuje 
základy pro úspěšnou týmovou práci v zájmů zaměstnanců i 
společnosti.

4.4  Odmítnutí nucené a dětské práce 
 
Společnost Schaeffler ve svých obchodních vztazích důraz-
ně odmítá veškeré formy dětské práce, nucené práce, mo-
derního otroctví, nedobrovolné či vykořisťovatelské práce 
vězňů, obchodu s lidmi a dalších forem vykořisťování. Spo-
lečnost Schaeffler od svých obchodních partnerů důrazně 
požaduje totéž.

4.5  Dialog se zaměstnanci a jejich zástupci 
 
Společnost Schaeffler respektuje právo svých zaměstnanců 
na svobodu shromažďování a poskytuje jim právo na kolek-
tivní vyjednávání za účelem úpravy pracovních podmínek. 
V zájmu toho konstruktivně a v ovzduší důvěry spolupracuje 
se zástupci zaměstnanců. Bez ohledu na toto právo vždy 
umožňuje zaměstnancům, aby své zájmy vyjadřovali přímo. 
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5 UDRŽITELNOST, 
ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ, ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOST 

5.1  Jednání s přihlédnutím k udržitelnosti 
 
V hodnotách a chování společnosti Schaeffler je pevně zako-
tvena udržitelnost. Udržitelné vytváření přidané hodnoty je 
založeno na harmonii mezi hospodářskou, ekologickou a 
společenskou odpovědností, co se týče našich produktů, je-
jich výroby i dodavatelského řetězce. Schaeffler tedy chápe 
udržitelné jednání jako průřezovou otázku, která je relevantní 
ve všech oblastech společnosti. 
 
Zaměstnanci aktivně přispívají k udržitelnosti tím, že své 
chování zakládají na společenských hodnotách, pomáhají 
minimalizovat spotřebu zdrojů a ve svých každodenních 
krocích podporují veškeré aspekty udržitelnosti. 
 
Společnost Schaeffler uplatňuje ve svých výrobních závodech 
na celém světě komplexní systém řízení EHS (ochrana život-
ního prostředí, zdraví a bezpečnosti). Společnost si velice 
zakládá na ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti a na 
dodržování místních zákonů i mezinárodních předpisů na 
ochranu životního prostředí. Společnost Schaeffler ve spolu-
práci se svými obchodními partnery zajišťuje, aby i oni uzná-
vali a naplňovali svou odpovědnost za ochranu životního 
prostředí, klimatu, zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

5.2  Ochrana životního prostředí a klimatu 
 
Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí odpověd-
nosti společnosti Schaeffler. To se týká celého procesu prů-
myslové výroby a provozní činnosti, což zahrnuje veškeré 
aspekty dopravy, likvidace a recyklace. Zavedením ekologic-
kých procesů ve všech závodech minimalizuje společnost 
svůj dopad na životní prostředí a neustále vylepšuje své kro-
ky k jeho ochraně. V zájmu dodržování ekologických stan-
dardů implementovala společnost Schaeffler systémy, které 
zajišťují bezpečnost, kontrolu a měřitelnost. 
 
Zaměstnanci ve všech svých aktivitách nesou spoluodpo-
vědnost, např. omezováním plýtvání, spotřeby energie a vody 
a emisí skleníkových plynů. Pracujeme dle zásady cirkulární 
ekonomiky – od návrhu a výroby produktů přes prodlužování 
jejich životnosti až po recyklaci využitých materiálů. 
 

Produktové portfolio skupiny Schaeffler se zaměřuje také na 
řešení, která usilují o dosažení mobility s nulovými emisemi. 
Jako partner energetického sektoru podporuje společnost 
Schaeffler rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
Tímto způsobem společnost i její zaměstnanci aktivně pod-
porují společenskou změnu vytvářením technologií, které 
chrání životní prostředí a klima.

5.3  Bezpečnost a ochrana práce při práci 
 
Společnost Schaeffler poskytuje svým zaměstnancům 
bezpečné pracovní prostředí tím, že dodržuje či překonává 
požadavky platných zákonů, předpisů či interních směrnic, 
co se týče aktivního přístupu k ochraně zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti. Společnost Schaeffler vychází z toho, že nemo-
cem z povolání a pracovním úrazům lze v zásadě zabránit. 
Proto aktivně zavádí opatření s cílem omezit počet a závaž-
nost pracovních úrazů. Společnost Schaeffler navíc zacho-
vává a podporuje fyzickou a psychickou pohodu svých za-
městnanců. Manažeři mají konkrétně za úkol zajistit přijetí 
vhodných opatření pro zdraví a bezpečnost. 
 
Hlavní důraz klademe na zaměstnance, kteří mají zvýšenou 
potřebu ochrany, jako jsou mladí lidé, těhotné ženy a osoby 
s tělesným postižením. Tito zaměstnanci jsou chráněni před 
pracovními úkoly, které by mohly ohrozit jejich zdraví a bez-
pečnost. 
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6 OHLAŠOVÁNÍ  
PROBLÉMŮ A 
KONTAKTNÍ 
OSOBY 

6.1  Oznamování přečinů 
 
Společnost Schaeffler bude aktivně řešit nepatřičné chování 
libovolného druhu. Zaměstnanci i osoby mimo společnost 
se mohou ozvat bez obav z odvetných opatření. Odvetná 
opatření vůči zaměstnancům, kteří v dobré víře oznámí možné 
přečiny ve společnosti, jsou zakázána. To se vztahuje také 
na osoby zvnějšku, které jsou se společností Schaeffler v 
kontaktu. 
 
Zaměstnanci i třetí strany se mohou obrátit na následující 
kontaktní osoby.

6.2  Kontaktní osoby na místní úrovni 
 
S otázkami ohledně Etického kodexu či s podezřeními z mož-
ných přečinů se zaměstnanci mohou vždy obracet na osoby 
ve svém bezprostředním pracovním prostředí, kterými jsou 
např:

• nadřízený,

• regionální ředitel pro dodržování předpisů,

• personální oddělení, právní oddělení, auditní oddělení či

• zástupci zaměstnanců.

6.3  Systém pro oznamování přečinů 
 
Porušení Etického kodexu společnosti Schaeffler, zejména 
nezákonné obchodní postupy či možná porušení lidských 
práv, lze oznamovat pomocí systému, který společnost pro 
tento účel zřídila. Systém je k dispozici v řadě jazyků a 
umožňuje anonymní, důvěrnou, šifrovanou a zabezpečenou 
komunikaci s vyšetřovacím týmem v oddělení pro dodržování 
předpisů společnosti Schaeffler.

 
 

Systém pro oznamování přečinů lze využít následujícími 
způsoby: 
 

Poštovní adresa Schaeffler AG  

Forensics and Investigations 

Industriestrasse 1 – 3 

91074 Herzogenaurach

Německo 

Non-stop horká 
linka

+49 30 12095120   

(němčina, angličtina, francouzština)

Telefonický kontakt v jiných jazycích:

Španělština     +1 213 2791017

Portugalština  +55 21 20182964

Čínština              +86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Platforma pro 
oznamování 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler 

Společnost Schaeffler v souladu se zásadou přiměřenosti 
důkladně prošetří veškeré podněty upozorňující na možné 
přečiny. Na všechny podněty zareagujeme. V závislosti na 
výsledku šetření bude rozhodnuto o tom, jaké kroky jsou 
vhodné, potřebné a přiměřené.

Kontakt
Vedle uvedených kontaktních osob na místní úrovni se za-
městnanci mohou obrátit také přímo na oddělení Compliance 
& Corporate Security. 
 
Eric S. Soong 
Ředitel pro dodržování předpisů 
 
Compliance & Corporate Security 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Německo 
 
compliance@schaeffler.com
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Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Německo 
www.schaeffler.de 
info@schaeffler.com

V Německu: 
Telefon 0180 5003872 
Z jiných zemí:  
Telefon +49 9132 82-0

Na zajištění správnosti informací obsažených  
v této publikaci byla vynaložena maximální péče.  
Nepřijímáme však odpovědnost za případné  
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