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mám tu čest Vám představit nejnovější verzi 
etického kodexu společnosti ICL. Kodex 
popisuje základní hodnoty společnosti 
ICL a směrnice etického chování našich 
manažerů a zaměstnanců.

Jedná se o důležitý dokument, protože 
v těchto hodnotách spočívá podniková 
kultura společnosti ICL. Tyto hodnoty 
zahrnují čestné a transparentní podnikání, 
přijetí zodpovědnosti za své činy, snahu 
o dokonalost, respekt vůči ostatním 
a neustálý závazek vůči bezpečnosti, 
životnímu prostředí a pohodě komunit, ve 
kterých pracujeme.

Tyto hodnoty společně s naší oddaností 
dodržovat všechny zákony, předpisy, 
programy a postupy dodržování předpisů 
nejsou pouze podstatné pro náš neustálý 
růst a úspěch, ale slouží také jako jednotná 
pravidla chování pro naše zaměstnance 
žijící a pracující v různých kulturách po 
celém světě.

Protože je krajně důležité, aby se kodex stal 
součástí našeho pracovního života, rozeslali 
jsme jej všem našim zaměstnancům po 
celém světě. Kromě toho jsme vyškolili 
všechny zaměstnance a místním etickým 
komisím a úředníkům pro dodržování 

předpisů jsme poskytli vedení ve věci 
implementace postupů a mechanismů 
interních hlášení, aby bylo možné začlenit 
principy a hodnoty kodexu.

Každý den, kdy pracujeme na zvýšení 
zemědělských výnosů, zvyšujeme kvalitu 
potravin, poskytujeme čistou energii a vodu 
a zlepšujeme výkon tisíců průmyslových 
materiálů, čelíme rozhodnutím, která 
mají etické důsledky. Chceme-li, aby se ze 
společnosti ICL stala skutečně celosvětová 
společnost, chceme-li zvýšit provozní 
schopnosti a zlepšit výkonnost, musíme 
se neustále soustředit nejen na to, kam 
směřujeme, ale i na to, jak se tam dostaneme. 
Tento etický kodex nám může pomoci dělat 
správná rozhodnutí a správně jednat.

Abychom byli nejlepší, jací dokážeme být, 
musí organizační kultura společnosti ICL 
přinášet touhu neustále se učit, měnit 
a vynikat a odhodlání uspět. Budeme-li 
tento kodex dodržovat, tuto kulturu si 
vypěstujeme a dosáhneme svých cílů.

S pozdravem
 

Mr. Stefan Borgas 
Prezident a generální ředitel

Vážení Zaměstnanci 
Společnosti ICL,

Od Generálního
   Ředitele
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Poctivé Podnikání
Při provozování veškeré obchodní činnosti 
jednáme přímo, čestně, transparentně 
a férově.

odpovědnost
Neseme plnou odpovědnost za své jednání 
a výkonnost a za splnění toho, co od nás 
očekávají zainteresované subjekty. 

Znamenitost a Neustálé 
Zdokonalování
Neustále usilujeme o to být nejlepší. 
Podporujeme každého, kdo s námi 
pracuje – naše zaměstnance, zákazníky, 
dodavatele, obchodní partnery. Zaručujeme, 
že v odváděné práci uplatňujeme postupy 
a poskytujeme služby nejvyšší kvality. 
Klademe vysoké nároky na sebe i na ostatní 
a zůstáváme otevření konstruktivní kritice 
a návrhům na zlepšení. 

Respektujeme ostatní
Se všemi jednáme slušně a s respektem, 
oceňujeme odlišné názory, přijímáme diverzitu 
a dáváme lidem prostor, aby se vyjádřili. 
Jde nám o blahobyt všech a respektujeme 
potřebu lidí vést soukromý život.

Úsilí o Zvyšování 
Bezpečnosti
ICL chrání zdraví a usiluje o bezpečnost 
všech osob, které jsou součástí jejího 
provozu, a lidí žijících v oblastech, v nichž 
působí. Nebudeme spokojeni, dokud se 
nám nepodaří eliminovat veškerá zranění, 
nemoci z povolání a nebezpečné pracovní 
podmínky.

Závazek k Životnímu 
Prostředí
Všude, kde působíme, podnikáme 
způsobem, který se vyznačuje respektem 
jak k místnímu, tak globálnímu životnímu 
prostředí, a péčí o něj, a systematicky 
řídíme rizika s cílem dosáhnout trvale 
udržitelného růstu podniku. Nebudeme 
spokojeni, dokud se nám nepodaří 
eliminovat všechny případy, kdy má 
naše činnost negativní dopad na životní 
prostředí. Usilujeme o neustálé zlepšování 
ekologických aspektů našich produktů 
a naší činnosti.

dodržování Zákonů, Předpisů, 
Profesních Pravidel, Postupů 
a Programů V oblasti 
dodržování Předpisů
Všichni zaměstnanci a ředitelé společnosti 
ICL jsou povinni za každých okolností 
bezpodmínečně dodržovat požadavky všech 
platných zákonů, předpisů, profesních pravidel, 
postupů a programů společnosti ICL v oblasti 
dodržování předpisů vztahujících se k jejich 
činnosti ve společnosti ICL. Po žádném 
zaměstnanci není nikdy požadováno, aby 
v rámci svých povinností ve společnosti ICL 
porušil jakékoli platné zákonné požadavky nebo 
profesní pravidla. Nezapomeňte, že dodržování 
zákonů a etického kodexu je vždy v nejvyšším 
zájmu společnosti ICL a jejích zaměstnanců. 

Naše
   Hodnoty
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Etika odkazuje na zásady, které nám 
ukazují směr, pokud se sami sebe ptáme, 
jak bychom měli vhodně a správně jednat 
vzhledem k dilematu nebo situaci, na než se 
nevztahují žádná pravidla ani pokyny. 

Etický kodex společnosti je dokument, 
který vyjadřuje hlavní hodnoty společnosti 
a vytváří pro zaměstnance společnosti 
na všech pozicích pravidla etického 
a vhodného jednání.

Všichni jsme každý den nuceni přijímat 
rozhodnutí s etickými důsledky. Cílem 
etického kodexu je, aby nás vedl v situacích, 
které nás staví před etická dilemata, 
a pomáhal nám činit správná rozhodnutí, 
která odrážejí hodnoty společnosti ICL 
a sbližují nás napříč společností.

Co je Etický
   Kodex?

My všichni, zaměstnanci, vedení 
a představenstvo společnosti ICL, jsme 
za každých okolností povinni přijímat 
rozhodnutí v souladu s etickým kodexem 
společnosti ICL. Dodržování kodexu bude 
přísně vyžadováno a jeho porušení budou 
neprodleně postihována.

Následující odstavce vykreslují hodnoty 
a zásady společnosti ICL a způsob, jakým 
je aplikujeme na jednotlivé oblasti činnosti 
společnosti ICL. Jsou rozděleny do pěti 
kapitol: Společnost ICL a její zaměstnanci 
– pojednává o vztazích v rámci společnosti 
a povinnostech společnosti vzhledem ke 
svým zaměstnancům; Řádné používání 
a ochrana majetku společnosti; Čestné 
a poctivé podnikání – pojednává o našem 
vztahu k různým externím subjektům; Náš 
závazek k ochraně životního prostředí; 
a Náš závazek ke komunitám žijícím 
v oblastech, v nichž působíme.
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Společnost ICL a Její Zaměstnanci
 Zaměstnanecká práva
 Zdraví a bezpečnost v pracovním prostředí
 Zákaz diskriminace a obtěžování
 Respekt vůči ostatním
 Právo zaměstnanců na soukromí
 Činnost v souladu s programy a postupy týkajícími se dodržování předpisů
 Bránit střetu zájmů

Řádné Používání a ochrana Majetku Společnosti
 Ochrana vlastnictví společnosti ICL
 Ochrana důvěrných údajů společnosti ICL

Čestné a Poctivé Podnikání
 Společnost ICL a její zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři
 Zaměstnanci dodavatelů
 Soutěžení v obchodní aréně
 Oznamování záležitostí vládním orgánům a jednání s nimi
 Úplatkářství a korupce

Závazek k ochraně Životního Prostředí

Závazek ke komunitám Žijícím v oblastech, 
v Nichž Působíme 

Souhrnný Obsah
   Našeho Etického
     Kodexu
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Společnost
   ICL a její 
     Zaměstnanci



Úspěch společnosti ICL je přisuzován 
dovednostem, pracovitosti a obětavosti jejích 
zaměstnanců. Ceníme si svých zaměstnanců 
coby nejdůležitějšího aktiva společnosti. 

Zaměstnanecká Práva
Základní podmínkou pokračujícího 
růstu, rozvoje a pokroku společnosti ICL 
je respektování a uznávání práv našich 
zaměstnanců. 

Zdraví a Bezpečnost 
v Pracovním Prostředí
Ochrana života a zdraví osob je prvořadou 
hodnotou a tento princip bezpodmínečně 
ctíme. Společnost ICL musí svým 
zaměstnancům zajišťovat bezpečné 
a zdravé pracovní prostředí. V oblasti 
bezpečnosti neděláme žádné kompromisy. 

Při vykonávání svých pracovních funkcí 
musíme postupovat obezřetně, protože 
riskování se životy našich zaměstnanců 
není možné nijak ospravedlnit. 
Porušování bezpečnostních postupů 
ohrožuje nás všechny.

Zákaz diskriminace a 
obtěžování
Všude, kde působíme, respektujeme 
a chráníme zákonem stanovená lidská práva.
Netolerujeme žádnou formu diskriminace 
nebo obtěžování. Nejenže je takové 
jednání protizákonné, ale odporuje rovněž 
typu pracovního prostředí, které se ve 
společnosti ICL snažíme vytvořit. 

Proto my, zaměstnanci a ředitelé 
společnosti ICL, nebudeme za žádných 
okolností tolerovat jakoukoli diskriminaci 
nebo obtěžování v žádné formě, fyzické ani 
verbální.

Společnost ICL se dále zasazuje 
o poskytování rovných příležitostí všem svým 
zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání 
bez rozlišování nebo diskriminace. 

Proto se my, zaměstnanci a ředitelé 
společnosti ICL, nebudeme dopouštět 
žádného druhu diskriminace vůči jakékoli 
osobě včetně mimo jiné diskriminace na 
základě náboženského přesvědčení, rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku nebo postižení.

otázka: V našem týmu máme zaměstnance, který trpí poruchou řeči, 
a když mluví, působí směšně. Někteří kolegové si ho proto dobírají a dělají si 
z něj legraci. Nechci se s nimi pouštět do sporu, ale jejich chování se mi nelíbí. 
Jak bych se měl zachovat?

odpověď: Náš etický kodex říká: “My, zaměstnanci a ředitelé 
společnosti ICL, nebudeme za žádných okolností tolerovat jakoukoli 
diskriminace nebo obtěžování v žádné formě, fyzické ani verbální.” Proto 
nesmíte takové obtěžování tolerovat. Udělejte vše, co je ve Vašich možnostech, 
abyste nového zaměstnance chránili, a o incidentu informujte svého přímého 
nadřízeného, zaměstnance personálního oddělení, osobu odpovědnou za 
dodržování předpisů nebo etickou komisi, pokud je ve Vaší organizaci zřízena.

Uvedení kodexu do Života...

Uvedení kodexu do Života...
otázka: Jeden ze smluvních partnerů, s nimiž pracujeme, mě pozval na 
večírek, který pořádá. Měl bych se dostavit?  

odpověď: V případě takové akce je potřeba dodržovat politiku společnosti 
s ohledem na dárky a laskavosti. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte 
na svého přímého nadřízeného, zaměstnance personálního oddělení, osobu 
odpovědnou za dodržování předpisů nebo etickou komisi, pokud je ve Vaší 
organizaci zřízena.

Společnost ICL se dále zasazuje o poskytování rovných příležitostí všem svým 
zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání bez rozlišování nebo diskriminace.

Společnost ICL musí zajistit 
bezpečné a zdravé pracovní 
prostředí pro všechny osoby 
podílející se na našich operacích. 
V oblasti bezpečnosti neděláme 
žádné kompromisy. 
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 Osobně neprofitujeme z obchodních příležitostí, které se nám mohou naskytnout jako 
zaměstnancům nebo ředitelům ICL. 

Nastane-li střet zájmů, skutečný nebo potencionální, měli byste o záležitosti informovat 
svého přímého nadřízeného, zaměstnance personálního oddělení, osobu odpovědnou 
za dodržování předpisů nebo etickou komisi, pokud je ve Vaší organizaci zřízena, aby 
Vám sdělili, jak dále postupovat.

otázka: Jeden z dodavatelů, s nímž spolupracujeme, mě pozval na svatbu 
svého syna. Měl bych pozvání přijmout?   

odpověď: Osobní vztahy mezi našimi zaměstnanci a dodavateli, s nimiž 
spolupracujeme, jsou přirozené a společnost je vnímá pozitivně. S cílem 
předcházet zdání nevhodného jednání však musíte splňovat politiku společnosti 
s ohledem na dárek, který na akci přinesete. V případě jakýchkoli pochybností 
se obraťte na svého přímého nadřízeného, zaměstnance personálního 
oddělení, osobu odpovědnou za dodržování předpisů nebo etickou komisi, 
pokud je ve Vaší organizaci zřízena.

Uvedení kodexu do Života...

otázka: V rámci své práce ve společnosti ICL jsem navázal vztahy 
s dodavateli společnosti. Je v pořádku, pokud u nich nakupuji produkty za 
stejné ceny jako společnost ICL?

odpověď: Náš etický kodex říká: “Osobně neprofitujeme z obchodních 
příležitostí, které se nám mohou naskytnout jako zaměstnancům nebo 
ředitelům ICL...”Pokud dodavatel neposkytuje tyto ceny všem zaměstnancům 
ICL a nejsou schváleny společností ICL, nebylo by správné z takové nabídky 
profitovat.

Uvedení kodexu do Života...

Respekt vůči ostatním
My, zaměstnanci a ředitelé společnosti ICL, 
budeme respektovat své kolegy a budeme 
s každým jednat zdvořile a čestně. 

Právo Zaměstnanců na 
Soukromí
Respektujeme právo zaměstnanců na 
soukromí, a proto nepovolané třetí straně 
nesdělíme žádné informace, které by mohly 
narušit soukromí jiné osoby.

Činnost v Souladu 
s Programy a Postupy 
Společnosti ICL týkajícími 
se dodržování Předpisů
ICL disponuje celou řadou interních 
programů v oblasti dodržování předpisů. 
Cílem těchto programů je objasnit právní 
předpisy a postupy a vytvořit mechanismy, 
které mají zajistit jejich dodržování. 
Dodržování těchto programů a postupů je 
jednak vyžadováno jako součást našeho 
zaměstnaneckého poměru ve společnosti 
ICL a jednak tvoří základ naší postupující 
organizační výtečnosti a dlouhodobé 
udržitelnosti vývoje, růstu a pokroku.

Bránit Střetu Zájmů
Musíme zamezit skutečným i domnělým 
střetům zájmů, které mohou nastat mezi 

naší úlohou ve společnosti ICL a našimi 
osobními zájmy, včetně následujícího:

 Nebudeme požadovat ani nepřijmeme 
žádný dar ani osobní službu od 
zákazníků, dodavatelů, prodejců nebo 
dalších třetích stran napojených na 
společnost ICL ani jim je nenabídneme 
a neposkytneme, pokud tak nestanoví 
příslušný postup společnosti.

 Nepoctíme zaměstnance ani ředitele 
společnosti ani jejich příbuzné 
žádnou osobní laskavostí, s výjimkou 
běžných a přiměřených osobních darů 
u příležitosti osobních nebo rodinných 
událostí, jak stanoví příslušný postup 
společnosti.

 Žádný zaměstnanec, ředitel nebo 
funkcionář společnosti nesmí svou 
činností společnosti konkurovat. 
Konkurování společnosti může 
znamenat podnikání ve stejném oboru 
jako společnost nebo jakoukoliv situaci, 
kdy zaměstnanec, funkcionář nebo 
ředitel společnosti využije pro své 
účely příležitost k prodeji nebo nákupu 
majetku, produktů, služeb a dalších 
zájmů společnosti.
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Řádné Používání
   a Ochrana
     Majetku
       Společnosti



ochrana důvěrných údajů 
společnosti ICL
V moderním a konkurenčním světě 
dnešního podnikání může mít jakákoli 
informace, s níž se v rámci své práce 
setkáme, obrovskou hodnotu pro naše 
konkurenty, investory nebo širokou 
veřejnost. Boj proti únikům informací ze 
společnosti významně a přímo přispívá 
k našemu úspěchu. 

Musíme zachovat maximální důvěrnost 
všech informací, které se dozvíme v rámci 
oblasti naší odpovědnosti ve společnosti 
ICL a které nebyly společností zveřejněny, 

a jednat v souladu s politikami a postupy 
společnosti ICL v této oblasti. 

Obchodování s cennými papíry zaměstnanci 
společnosti ICL, kteří znají nezveřejněné 
informace, se řídí naší Strategií 
obchodování s cennými papíry interními 
zaměstnanci společnosti.

My, zaměstnanci a ředitelé společnosti ICL, 
jednáme vždy v dobré víře a ku prospěchu 
společnosti ICL. 

ochrana majetku 
společnosti ICL 
Společnost ICL disponuje hmotným 
majetkem (jako jsou budovy, vybavení 
atd.) a nehmotným majetkem (jako jsou 
informace, smlouvy, obchodní tajemství, 
patenty atd.). Tento majetek musíme 
chránit, aby z něj měla prospěch společnost 
ICL i její zaměstnanci. 

Naše kroky, pokud jde o vlastnictví společnosti, 
by měly mimo jiné zahrnovat toto:

 Vždy zajistíme, aby byl majetek 
společnosti ICL používán efektivně 
s cílem dosahovat cílů společnosti.

otázka: Mám na starosti významný projekt společnosti ICL, který vyžaduje, 
abych v kanceláři trávil mnoho času. Za měsíc se mám ženit a před svatbou je 
potřeba zařídit ještě mnoho věcí. Protože zastávám v tomto projektu vedoucí 
úlohu, nemohu si vzít den volna, abych vše zařídil. Mohu ve své kanceláři 
v pracovní době používat telefon a uskutečňovat hovory kvůli organizaci 
blížící se svatby?

odpověď: Náš etický kodex říká: “Majetek společnosti ICL musí být 
vždy používán efektivně s cílem dosahovat cílů společnosti.” Je potřeba 
zvážit osobní a speciální okolnosti a správné a rozumné využívání majetku 
společnosti ICL. Tyto záležitosti je potřeba konzultovat s Vašimi nadřízenými.

Uvedení kodexu do Života...

Boj proti únikům informací ze 
společnosti významně a přímo 
přispívá k našemu úspěchu.

 Použijeme veškeré přiměřené prostředky 
s cílem zamezit krádeži majetku 
společnosti, nedbalému zacházení s ním 
nebo jeho plýtvání, a příslušné osobě 
nahlásíme jakékoli porušení bezpečnosti 
nebo nepatřičnou činnost. 

 V prostorách společnosti ani při 
využívání majetku, vybavení nebo jmění 
společnosti ICL nebudeme sledovat 
žádné osobní zájmy, pokud jsme k tomu 
neobdrželi příslušný souhlas vedení 
společnosti.
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Čestné a Poctivé
   Podnikání



Společnost ICL a její zaměstnanci a ředitelé 
podnikají čestně a poctivě. 
Pověst společnosti ICL se zakládá 
na důvěře, již do ní vkládají naše 
zainteresované subjekty (tj. všechny osoby 
a entity, které společnost ovlivňují nebo 
které jsou společností ovlivňovány, včetně 
zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů 
a obchodních partnerů, konkurentů, 
vládních orgánů, komunit lidí v oblastech, 
v nichž působíme, fyzického prostředí atd.). 

Naše každodenní chování a každé 
rozhodnutí, které na své pozici ve společnosti 
ICL učiníme, může přispět ke zlepšení nebo 
poškození této pověsti.

Společnost ICL, její 
Zákazníci, dodavatelé a 
obchodní Partneři
Naše vztahy se zákazníky, dodavateli 
a obchodními partnery jsou základním 
kamenem našeho provozu a předpokladem 
našeho dlouhodobého úspěchu. Musíme 
posilovat jejich důvěru ve společnost ICL 
a jednat s nimi s respektem, poctivě a čestně.

Dodržujeme dohody, své kroky podnikáme 
v dobré víře a při jednáních se ke všem 
smluvním stranám chováme slušně.

Zaměstnanci dodavatelů
Smluvní zaměstnanci zahrnují agenturní 
zaměstnance a zaměstnance třetích stran, 
které společnost najala k vykonávání 
vedlejších služeb ve svých prostorách. 

Zaměstnance dodavatelů a poskytovatele 
služeb, kteří pracují spolu s námi, 
považujeme za dlouhodobé partnery, 
ctíme a dodržujeme veškerá jejich práva 
stanovená zákonem a jednáme s nimi 
s respektem, zdvořile a čestně. 

Soutěžení v obchodní 
oblasti
ICL si uvědomuje důležitost volné 
hospodářské soutěže a dodržuje veškeré 
zákonné požadavky týkající se spravedlivé 
hospodářské soutěže. Nepomlouváme ani 
neočerňujeme své soupeře, jejich kroky 
ani produkty. Všichni příslušní zaměstnanci 
se musí seznámit s příslušnými a platnými 
antimonopolními zákony i politikou 
a postupy společnosti v těchto otázkách. 

oznamování záležitostí 
vládním orgánům 
a jednání s nimi 
Společnost ICL respektuje vztahy 
k vládním a úředním orgánům a dodržuje 
veškeré zákony, předpisy a normy 
týkající se jejího provozu. Jako veřejná 

společnost je ICL povinna poskytovat 
úplné a přesné informace o své finanční 
situaci a provozních výsledcích ve svých 
zveřejňovaných finančních výkazech.  
Zprávy a dokumenty ICL předkládané 
izraelské burze cenných papírů a americké 
komisi pro burzy cenných papírů a 
další veřejná sdělení společnosti musí 
obsahovat úplná, pravdivá, přesná, včasná 
a srozumitelná sdělení. 

Úplatkářství A korupce
ICL vykonává obchodní činnost, která se 
zakládá na kvalitě a integritě. 

Nebudeme tolerovat žádnou formu 
nepatřičného vlivu na rozhodování, kromě 
jiného včetně nabízení úplatků nebo 
jakékoli jiné nezákonné činnosti. 

Nikdy v žádné formě, přímo ani nepřímo, 
nenabídneme, nezaplatíme, nepřijmeme 
úplatek, ani o něj nepožádáme. 

otázka: Vedu jednání s jedním z našich dodavatelů a pokouším se snížit 
požadovanou cenu za produkt, který potřebuji. Dodavatel chce vědět, jaké 
množství daného produktu u něj ročně koupím, aby mohl příslušně snížit 
cenu. Je nepatřičné, pokud množství nadsadím a slíbím, že koupím více, než ve 
skutečnosti plánuji, abych dosáhl potřebné slevy? 

odpověď: Náš etický kodex říká: “Dodržujeme dohody, své kroky 
podnikáme v dobré víře a při jednáních se ke všem smluvním stranám 
chováme slušně.” Nadsazování v rámci jednání s cílem zlepšit podmínky obchodu 
je v rozporu s jednáním v dobré víře, a proto je takové jednání nepřijatelné.

Uvedení kodexu do Života...

Naše vztahy se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery společnosti 
ICL jsou základním kamenem našeho provozu a předpokladem našeho 
dlouhodobého úspěchu.
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Společnost ICL chce chránit životní prostředí 
a předcházet poškozování přírodních zdrojů. 
Neustále usilujeme o snižování negativního 
vlivu, který máme na životní prostředí. 
Proto jsme se zavázali k prosazování různých 
norem, jimiž se činnost společnosti ICL 
řídí a jejichž cílem je chránit veřejné blaho 
a předcházet znečišťování životního prostředí, 
a k dodržování veškerých příslušných zákonů, 
které se k naší činnosti vztahují. 

  Závazek k
    Ochraně Životního
       Prostředí



Velmi si ceníme probíhajícího dialogu 
s lidmi, kteří žijí v našich provozních 
oblastech. Neustále jednáme tak, 
abychom minimalizovali škody a zhoršení 
kvality života lidí žijících v místech, v nichž 
působíme, a aktivně investujeme do 
různých projektů a programů, které mají 
za cíl zlepšit kvalitu jejich života. 

Závazek k
  Lidem v 
    Oblastech,  
       v nichž
         Působíme



  Jak by měl být
    Etický 
      Kodex Používán?



Používání a Zavádění

Interní Používání
ICL Group je nadnárodní skupina, která je 
aktivní v mnoha zemích. Společnost ICL 
a její zaměstnanci respektují různé kultury, 
zákony a zvyky, které jsou obecně přijímány 
v zemích, v nichž ICL působí. Tento etický 
kodex s příslušnými doplňky a náležitými 
přizpůsobeními místním zákonům je pro 
společnost a její zaměstnance ve všech 
zemích, v nichž ICL působí, závazný. 

Zavádění našeho Etického 
kodexu
Etický kodex byl přijat představenstvem 
a managementem společnosti ICL a jejími 
obchodními divizemi. Jedná se o součást 
kultury managementu společnosti. Každý 
zaměstnanec a ředitel společnosti musí 
v rámci svých pravomocí a polí působnosti 
plně usilovat o zavedení etického kodexu 
společnosti na všech úrovních organizace.
Zrušení platnosti ustanovení tohoto 
Etického kodexu pro výkonné vedení nebo 
ředitele společnosti může být provedeno 
pouze představenstvem nebo výborem 
představenstva a musí být neprodleně 
sděleno akcionářům společnosti. 

V různých oblastech činnosti podniku ICL 
existují předpisy, nařízení a právní normy, 
jež jsou pro zaměstnance a management 
společnosti závazné. ICL dále disponuje 
interními předpisy, postupy a programy 
v oblasti dodržování předpisů, které obsahují 
mnoho pravidel chování, instruujících 
zaměstnance, jak jednat v situacích, do nichž 
se při plnění pracovních úkolů dostávají.

Základní povinností podniku ICL a všech 
jeho zaměstnanců je respektovat zákony 
a všechny příslušné postupy a nařízení, 
včetně našich pravidel etického chování. 
Cílem etického kodexu není nahradit tyto 
předpisy, nařízení a pokyny a postupy, 
ani zahrnout všechny situace, do nichž 
se můžete dostat. Má odrážet principy 
a hodnoty, které bychom chtěli prosazovat, 
a měl by pro Vás být kompasem, který Vám 
ukáže správnou cestu. 

Pozorně si etický kodex přečtěte a proberte 
ho se svými kolegy a nadřízenými. 
Měl by Vám pomáhat při rozhodování 
a každodenních pracovních činnostech.

Pokud si nejste jisti, jak se v určité situaci 
správně zachovat, pokud narazíte na 
případ, kdy nejsou postupy Etického 
kodexu nebo jeho použití jasné, nebo 
pokud máte obavy, že určité jednání může 
porušovat Etický kodex nebo platné zákony, 
pravidla či nařízení, poraďte se o problému 
se svým nadřízeným nebo s osobou, která 
je ve společnosti odpovědná za dodržování 
předpisů. Ti mohou věc vyřešit v souladu 
s postupy nebo problém nahlásit osobě, 
která je oprávněna se jím zabývat. 

Vaším dotazem se budeme zabývat rychle, 
důkladně a diskrétně. Pokud jste dotaz 
vznesli s dobrým úmyslem, Vaše postavení 
ve společnosti nebude nijak ohroženo ani 
poškozeno.
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Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne, stále není jasné

Řiďte se 
zákonem

Řiďte se příslušnou 
politikou/postupem/
pravidlem

Řiďte se etickými 
kodexem

Existuje zákon, který 
se zabývá tímto 
tématem?

Existuje politika, 
postup nebo pravidlo, 
které se vztahuje k této 
situaci?

Řeší tuto situaci 
etický kodex?

Co se stane, když…?
toto schéma je návodem, kterým byste se měli řídit v situacích, kdy 
jste postaveni před etické dilema:

“Pravidla v oblasti 
Etického Chování” 
Pokud si nejste jisti, jak byste se měli 
v určité situaci zachovat, vzpomeňte 
si, že základní pravidla etiky je možné 
shrnout do třech jednoduchým otázek, 
které si vzhledem ke zvolenému způsobu 
jednání můžete položit: 

 Pokud by nastala opačná situace, chtěl 
byste, aby s Vámi někdo zacházel 
stejným způsobem, pokud jde o Vaše 
práva nebo Váš majetek, jako se 
chystáte jednat s ostatními, pokud jde 
o jejich práva, peníze nebo majetek?

 Pokud by byl Váš způsob jednání 
zveřejněn nebo veřejně odhalen, byli 
byste Vy nebo společnost ICL za takové 
činy kritizováni?

Obraťte se na svého přímého nadřízeného, pracovníka 
osobního oddělení, osobu odpovědnou za dodržování 
předpisů nebo etickou komisi, pokud je ve Vaší organizaci 
zřízena, nebo na vaši místní horkou linku.

 Pokud by veřejnost přezkoumávala Vaše 
jednání a byla seznámena s veškerými 
skutečnostmi, považovala by Vaše kroky 
a kroky společnosti ICL za správné, 
čestné a rozumné?

V případě pochyb nebo podezření 
naznačujících nedodržování 
předpisů etického kodexu oznamte 
tuto skutečnost svému přímému 
nadřízenému, pracovníkovi osobního 
oddělení, osobě odpovědné 
za dodržování předpisů nebo etické 
komisi, pokud je ve Vaší organizaci 
zřízena.
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Poznámky
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