
Kódex dodávateľa 
spoločnosti Fortive 
Náš spoločný záväzok 



Správa pre našich dodávateľov
Mottom spoločnosti Fortive je „nevyhnutné technológie pre ľudí, ktorí urýchľujú pokrok“. Je to 
náš spoločný účel a dôvod, prečo pracujeme. Zaviazali sme sa urobiť z nášho sveta lepšie a 
bezpečnejšie miesto. 

Aj keď meníme svet okolo nás, jedna vec, ktorá sa nikdy nezmení, je náš záväzok voči bezúhonnosti. 
Žiadame vás, aby ste ako organizácia, ktorá s nami spolupracuje alebo pre nás pracuje (ďalej len 
„dodávateľ“), prijali tento záväzok tým, že budete konať v súlade s očakávaniami stanovenými 
v tomto kódexe a zaistením toho, aby vaši dodávatelia robili to isté.

Ak každý z nás pracuje eticky, zodpovedne a legálne, nielenže dosiahneme výnimočné výsledky, ale 
dosiahneme ich výnimočným spôsobom.

Bob Mahlik 
korporátny viceprezident, Globálne obstarávanie  
a dodávateľský reťazec – Fortive Corporation

30. apríla 2021
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Náš spoločný záväzok 
Bezúhonné konanie  
V spoločnosti Fortive sme odhodlaní podnikať 
bezúhonne. Dodávatelia ako vy tvoria 
nevyhnutnú súčasť nášho úspechu. Pracujte 
správne, čestne a transparentne a zabezpečte, 
aby vaši dodávatelia a zamestnanci robili to 
isté. 

Dodržiavanie zákonov a predpisov  
Ako dodávateľ ste členom rodiny Fortive. 
Očakávame, že budete pracovať zákonne 
a eticky a dodržiavať všetky platné zákony, 
predpisy, smernice, kódexy odvetvia a 
podnikové kódexy (vrátane tohto kódexu). 
Ak zistíte, že sa na vás vzťahuje viac ako jeden 
zákon alebo predpis, dodržiavajte ten prísnejší. 
Vždy používajte zdravý úsudok a keď máte 
pochybnosti o tom, čo je správne, pýtajte sa. 

Dodržiavanie kódexu RBA  
Spoločnosť Fortive podporuje kódex správania 
združenia Responsible Business Alliance 
(ďalej len kódex RBA). Kódex RBA podporuje 
bezpečné a príjemné pracovné podmienky, 
ako aj environmentálne zodpovedné 
obchodovanie. Od vás ako od nášho 
dodávateľa očakávame, že si prečítate kódex 
RBA a budete ho dodržiavať.
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Ľudia a kultúra spoločnosti Fortive
Zaobchádzanie s ostatnými s rešpektom  
Podporujeme pracoviská, kde môžeme všetci 
pracovať čo najlepšie – bez šikanovania, 
zneužívania a obťažovania. Obťažovanie 
môže mať mnoho foriem (vrátane fyzického, 
verbálneho, písomného a sexuálneho 
obťažovanie) a môže k nemu dôjsť kdekoľvek. 
Obťažovať môžu zamestnanci, ale aj 
zákazníci, zmluvní partneri a iní dodávatelia. 
Očakávame, že všetci naši dodávatelia budú 
podporovať pracoviská bez obťažovania a 
iného nežiaduceho správania tak, že budú 
komunikovať pozitívnym a produktívnym 
spôsobom a ozvú sa, ak sa stanú svedkom 
obťažovania, zažijú ho alebo budú mať 
podozrenie na nesprávne konanie. 

Inkluzivita a rozmanitosť  
Oslavujeme rozmanitosť a rešpektujeme 
názory a kultúru ostatných. Veríme v rovnosť 
a dôrazne sa staviame proti akejkoľvek forme 
diskriminácie. Obraciame sa na vás ako na 
nášho dodávateľa a žiadame vás, aby ste 
urobili to isté. Buďte ku každému spravodliví 
a úctiví. Aktívne vyhľadávajte rôzne názory, 
zostavujte rôzne tímy a nikdy nerobte 
rozhodnutia súvisiace so zamestnaním (ako je 
najímanie a povýšenie) na základe chránených 
charakteristík, ako sú rasa, farba pleti, 
národnosť, náboženstvo, pohlavie, vek, rodinný 
stav, zdravotné postihnutie, status veterána, 
sexuálna orientácia, rodová identita alebo 
vyjadrenie rodovej identity.

Bezpečnosť a ochrana zdravia  
Bezpečnosť zamestnancov kladieme na 
prvé miesto a pracujeme na minimalizovaní 
bezpečnostných rizík (vrátane zneužívania 
návykových látok a porušení fyzickej 
bezpečnosti). Od našich dodávateľov 
očakávame, že budú dodržiavať všetky platné 
právne predpisy, nariadenia, usmernenia, 
kódexy odvetvia a podnikové kódexy, rovnako 
ako svoje vlastné bezpečnostné a zdravotné 
postupy (ako napríklad núdzové plány a 
školenia), aby predišli ujmám na zdraví.
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Zákazníci a dodávatelia 
spoločnosti Fortive
Spravodlivá hospodárska súťaž 
Veríme vo voľný a otvorený trh. Súťažíme 
spravodlivo a očakávame, že naši dodávatelia 
budú robiť to isté. Dodržiavajte všetky 
protimonopolné zákony a zákony o spravodlivej 
hospodárskej súťaži. Nikdy sa s konkurentmi 
nedohadujte, a to ani zdanlivo, na obmedzení 
obchodu, výroby alebo bojkote a nikdy si 
s konkurentmi nevymieňajte citlivé informácie 
(ako sú ceny, ponuky alebo náklady). 
Vo všetkých svojich rokovaniach buďte 
transparentní a úprimní, hlavne v súvislosti 
s našou spoločnosťou a vaším vzťahom s nami.

Boj proti úplatkárstvu a korupcii 
Náš úspech vychádza z kvality našich 
produktov a služieb a zakazujeme úplatkárstvo 
a korupciu. Ako náš dodávateľ musíte poznať 
a dodržiavať všetky platné protikorupčné 
zákony vrátane zákona USA o korupčných 
praktikách v zahraničí, zákona Spojeného 
kráľovstva o úplatkárstve a zákona OECD 
o boji proti korupcii. Nikdy neponúkajte, 
nedávajte ani neprijímajte nič hodnotné na 
získanie či udržanie si obchodu alebo získanie 
nespravodlivej výhody. 

Pri spolupráci s vládou sa často uplatňujú 
prísne pravidlá. Neponúkajte nič hodnotné 
úradníkovi ani zamestnancovi vlády bez 
získania predchádzajúceho súhlasu. Taktiež 
nikdy neponúkajte vládnemu úradníkovi platbu 
s cieľom urýchliť činnosti, ako je spracovanie 
dokumentov alebo vydávanie víz. Takéto platby 
sa nazývajú „platby za sprostredkovanie“ 
a podľa našich zásad nie sú povolené.
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Zákazníci a dodávatelia spoločnosti Fortive
Dary, obchodné pohostenie a cestovanie  
Veríme, že výmena darov a pohostenia môže byť 
bežnou súčasťou podnikania, ale neumožňujeme 
týmto praktikám ovplyvniť naše konanie alebo 
konanie iných. Keďže ste naším dodávateľom, 
ponúkajte alebo prijímajte dary, pohostenie a 
cestovanie len vtedy, keď sú primerané, obvyklé 
a nemajú žiadny vplyv na vaše rozhodnutia. 
Tiež sa uistite, že takéto ponuky nie sú časté, 
majú nominálnu hodnotu a nikdy nemajú 
formu hotovosti. Pred poskytnutím čohokoľvek 
hodnotného vládnym úradníkom a zdravotníckym 
pracovníkom požiadajte o schválenie a 
odmietnite alebo vráťte čokoľvek, čo nie je 
v súlade s našimi zásadami.

Zákony o zdravotnej starostlivosti a regulačné 
požiadavky  
Chápeme vyššie štandardy a prísnejšie právne 
predpisy, ktoré regulujú oblasť zdravotnej 
starostlivosti. Ako náš dodávateľ musíte poznať 
a dodržiavať všetky zákony, ktoré sa vzťahujú 
na schvaľovanie, výrobu, marketing a predaj 
zdravotníckych produktov a zariadení. 

Na interakciu s HCP alebo zdravotníckymi 
spoločnosťami sa vzťahujú osobitné 
požiadavky. Ak ste dodávateľom, ktorý pracuje 
v zdravotníctve, konajte bezúhonne a vždy 
dodržiavajte svoj záväzok voči starostlivosti 
o pacienta. Nikdy neponúkajte HCP nevhodné 
stimuly (vrátane platieb, provízií, úplatkov alebo 
rabatov) na ovplyvnenie predpisovania, nákupov, 
odporúčaní liekov alebo rozhodnutí ohľadne 
liekopisu.

Dodržiavanie predpisov v oblasti importu, 
exportu a obchodu  
Sme hrdí na to, že slúžime zákazníkom a klientom 
na celom svete. Od vás ako od nášho dodávateľa 
očakávame, že budete poznať a dodržiavať 
všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na predaj 
alebo distribúciu produktov, služieb a technológií 
cez hranice.

Pri našom globálnom podnikaní dodržiavame 
prístup nulovej tolerancie k akejkoľvek forme 
zneužívania ľudských práv. Náš záväzok 
rešpektovať ľudské práva a bojovať proti 
najhorším formám zneužívania ľudských práv, 
okrem iného, aj vrátane nútenej alebo povinnej 
práce, detskej práce a obchodovania s ľuďmi, 
je ďalej uvedený v časti „Ľudské práva“ tohto 
kódexu.
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Zabezpečenie kvality
Produktov spoločnosti Fortive  
Zaviazali sme sa k vývoju bezpečných, 
spoľahlivých produktov, ktoré spĺňajú alebo 
prekračujú očakávania našich zákazníkov v 
oblasti kvality. Ako náš dodávateľ sa musíte uistiť, 
že všetky produkty, služby a technológie spĺňajú 
príslušné požiadavky na kontrolu, testovanie, 
kritériá kvality a bezpečnostné predpisy všade, 
kde pôsobíme. 

Ste zodpovední za ich kvalitu a bezpečnosť 
a nikdy nesmiete robiť zmeny v špecifikáciách 
produktov, dizajne, materiáloch alebo procesoch 
bez nášho výslovného súhlasu a povolenia. 
Uistite sa, že všetky produkty sú správne 
označené a dodané včas a že výsledky kontrol 
a testov sú presne zaznamenané. 

Dôverné informácie a duševné vlastníctvo 
Informácie riadia každý aspekt nášho podnikania 
a všetci máme povinnosť ich chrániť. Ako 
náš dodávateľ musíte zbierať, používať a 
zaobchádzať s našimi dôvernými informáciami 
a duševným vlastníctvom zodpovedne. Medzi 
dôverné informácie patria informácie o našej 
spoločnosti, našich zamestnancoch, iných 
spoločnostiach, s ktorými spolupracujeme, 
a o zákazníkoch, pre ktorých pracujeme. Patria 
sem aj naše patenty, ochranné známky, autorské 
práva, obchodné tajomstvá a analýzy údajov/dát.

88ZABEZPEČENIE KVALITY



Zabezpečenie kvality
Ochrana súkromia a osobných údajov  
Podporujeme zákony na ochranu osobných 
údajov na celom svete a berieme vážne našu 
povinnosť chrániť osobné údaje, ktoré nám 
boli zverené. Uvedomujeme si, že každý človek 
má právo na súkromie. Od vás ako od nášho 
dodávateľa očakávame, že budete používať 
osobné údaje alebo informácie iba na základe 
dohodnutých účelov. Musíte zaviesť primerané 
bezpečnostné opatrenia na ochranu pred 
náhodným alebo nezákonným zničením, 
stratou, zmenou alebo neoprávneným 
zverejnením či prístupom k takýmto údajom. 
Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení ochrany 
údajov, okamžite to ohláste. Pri spracúvaní 
našich údajov dodržiavajte všetky platné 
právne predpisy a nariadenia o ochrane údajov 
(vrátane všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov EÚ). Uistite sa, že každá strana, ktorú 
zapojíte a ktorá má prístup k našim údajom, 
tiež dodržiava platné právne predpisy 
o ochrane údajov.

Konflikt záujmov  
Zaviazali sme sa robiť obchodné rozhodnutia, 
ktoré sú objektívne a nestranné, a od našich 
dodávateľov očakávame to isté. Vyhýbajte 
sa akejkoľvek situácii alebo vzťahu, ktoré 
vyvolávajú alebo môžu vyvolávať dojem 
potenciálneho konfliktu medzi vašimi vlastnými 
záujmami a záujmami našej spoločnosti. 
Konflikty môžu vzniknúť kvôli externému 
zamestnaniu, osobným vzťahom, finančným 
záujmom, členstvu v správnej rade alebo 
obchodným podnikom. Ak sa dozviete 
o potenciálnom konflikte záujmov, ihneď to 
oznámte a požiadajte o radu, aby sa mohol 
určiť ďalší vhodný postup.
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Zabezpečenie kvality
Finančné a obchodné záznamy 
Chápeme, že presné a úplné záznamy vedú 
k dobrým obchodným rozhodnutiam a 
vzájomnej dôvere. Ako náš dodávateľ musíte 
vytvárať a udržiavať dokumentáciu, ktorá 
preukazuje dodržiavanie všetkých platných 
zákonov, nariadení, smerníc, kódexov odvetvia 
a podnikových kódexov. Nikdy nemeňte, 
nefalšujte, nemanipulujte, neodstraňujte ani 
neničte informácie v žiadnom zázname alebo 
dokumente a nikdy neklamte nikomu, kto 
pracuje v našom mene. Čestným a presným 
zaznamenaním transakcií a nahlásením 
akejkoľvek podozrivej činnosti pomôžete 
zachovať našu finančnú bezúhonnosť. 

Obchodovanie s použitím interných informácií 
Počas našej práce sa môžeme dozvedieť 
informácie, ktoré nie sú verejne známe a mohli 
by ovplyvniť cenu cenných papierov („interné 
informácie“). Nikdy neobchodujeme s použitím 
interných informácií, nedávame obchodné 
tipy iným ani nezdieľame interné informácie 
s tými, ktorí tieto informácie nepotrebujú na 
vykonávanie svojej práce. Od našich dodávateľov 
očakávame to isté. Ak poznáte interné 
informácie, nesmiete obchodovať s akýmikoľvek 
verejne obchodovateľnými cennými papiermi 
vrátane cenných papierov spoločnosti Fortive. 
Interné informácie môžu zahŕňať informácie 
o zmenách vo vedení, finančných výsledkoch, 
plánoch nových produktov, plánovaných fúziách 
alebo akvizíciách alebo predaji aktív či dcérskych 
spoločností spoločnosti.
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Interakcia vládnych podnikov a komunít 
spoločnosti Fortive
S vládami  
Obchodovanie s vládnymi agentúrami môže 
byť zložité a je dôležité pracovať čestne, 
transparentne a bezúhonne. Musíte poznať 
a dodržiavať všetky platné pravidlá týkajúce 
sa procesu uzatvárania zmlúv s vládnymi 
inštitúciami všade, kde pôsobíte. Musíte súťažiť 
čestne, chrániť akýkoľvek vládny majetok alebo 
citlivé informácie, ktoré vám boli zverené, 
riadne vykonávať všetky testy a kontroly a uistiť 
sa, že všetky vyhlásenia a osvedčenia, ktoré 
predložíte, sú presné a pravdivé.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť  
Chápeme, aký vplyv môže mať naše 
podnikanie na životné prostredie, a preto ho 
starostlivo chránime. Ako náš dodávateľ musíte 
pracovať čisto, efektívne a udržateľne. Mali by 
ste propagovať úsporu zdrojov a recykláciu, 
striedať svoje zdroje energie a likvidovať 
odpad spôsobom, ktorý je šetrný k životnému 
prostrediu. Ak dôjde k incidentu, ktorý ohrozuje 
zdravie a bezpečnosť ľudí alebo životné 
prostredie na miestach, kde pôsobíme či v ich 
blízkosti, okamžite to oznámte príslušným 
orgánom.

Ľudské práva  
Veríme, že každá osoba si zaslúži dôstojné 
zaobchádzanie. Zaviazali sme sa rešpektovať 
ľudské práva v súlade s hlavnými princípmi 
podnikania a ľudských práv, a to najmä vrátane 
základných princípov a práv pracujúcich, ako 
ich definuje Medzinárodná organizácia práce 
(International Labor Organization, ILO). Aby 
sme tento záväzok splnili, neustále pracujeme 
na zaistení náležitých kontrol v riadení celého 
nášho dodávateľského reťazca. To nám pomáha 

lepšie pochopiť, predchádzať, zmierňovať 
a v prípade potreby napraviť akékoľvek 
potenciálne problémy. 

Je dôležité, aby sme spolupracovali s rovnako 
zmýšľajúcimi partnermi. Ako náš dodávateľ 
musíte rešpektovať ľudské práva vo všetkom, 
čo robíte. Musíte podporovať medzinárodné 
úsilie na ochranu ľudských práv vrátane 
zrušenia nútenej alebo povinnej práce, detskej 
práce a obchodovania s ľuďmi. Musíte bojovať 
proti diskriminácii vo všetkých formách 
a poskytovať zamestnancom primeraný 
pracovný čas, spravodlivé mzdy, bezpečné 
pracovné podmienky a ochranu pred 
obťažovaním a násilím. Musíte rešpektovať 
práva zamestnancov na voľné združovanie a 
pripojenie sa k odborom a otvorene hovoriť 
o pracovných podmienkach. Svojich vlastných 
dodávateľov by ste si tiež mali vyberať 
zodpovedne, pozorne ich monitorovať a 
v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia. 
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Speak Up! (Ozvite sa!) Dodržiavanie  
tohto kódexu
Výber správnych obchodných partnerov je pre 
nás dôležitý. Tento kódex odráža naše princípy 
a to, čo od našich dodávateľov očakávame. 
Očakávame, že ako náš dodávateľ budete 
dodržiavať naše hodnoty bezúhonnosti a 
zákonnosti a že sa zaviažete rešpektovať ľudské 
práva a dodržiavať najvyššie etické normy, ako 
je uvedené v tomto kódexe. Preto očakávame, 
že tento kódex sprístupníte všetkým 
pracovníkom vo vašich prevádzkach na celom 
svete.

V spoločnosti Fortive výslovne vyzývame 
každého, aby nahlásil akékoľvek skutočné 
alebo domnelé nedodržanie tohto kódexu 
alebo akýchkoľvek súvisiacich platných 
právnych predpisov či zásad. Očakávame, 
že dodávatelia zavedú svoje vlastné postupy 
„Speak Up!“, ktoré rešpektujú dôvernosť 
ohlasovateľa v súlade s miestnymi právnymi 
predpismi a poskytujú ochranu pred odvetnými 
opatreniami. Dodávatelia a ich zamestnanci 
môžu tiež využiť postupy spoločnosti Fortive 
bez ohľadu na to, či sa vaša otázka alebo 
obava týka zamestnancov spoločnosti 
Fortive alebo jedného z dodávateľov, 
s ktorým spolupracujeme. Môžete to urobiť 
prostredníctvom telefonickej linky nášho 
programu „Speak Up!“ alebo online. 

Obe tieto možnosti hlásenia sú k dispozícii 
24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vyhradení 
zamestnanci programu hovoria viac ako 
20 jazykmi a hlásiť môžete anonymne, pokiaľ to 
povoľujú miestne právne predpisy.

Zaviazali sme sa poskytnúť spravodlivý a 
transparentný proces vyšetrovania a v prípade, 
že je akýkoľvek prípad nedodržania tohto 
kódexu, súvisiacich právnych predpisov alebo 
zásad odôvodnený, zabezpečíme, aby boli 
prijaté vhodné opatrenia na riešenie tohto 
problému. 

12DODRŽIAVANIE TOHTO KÓDEXU
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Požiadavky na dodávateľov
Poslať späť pred začatím práce.

Tento Kódex správania sa dodávateľa sa musí podpísať na najvyššej úrovni vašej 
organizácie.

MENO

PODPIS DÁTUM

13POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽOV


