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Tento etický kodex vychází z Obecných zásad OSN pro podnikání a z deseti univerzálních zásad Globální dohody OSN v 
oblasti pracovních norem, lidských práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci –
https://www.unglobalcompact.org

Společnost ENGEL nabízí kompletní řešení vstřikování plastů z jednoho zdroje. Jako jeden 
z předních výrobců vstřikovacích strojů se zasazujeme o vývoj a výrobu vstřikovacích strojů 
a jejich automatizaci zaměřenou na budoucnost. Díky inovativním technologiím, moderním 
výrobním zařízením a udržitelnému servisu a podpoře umožňujeme našim zákazníkům být 
konkurenceschopní a úspěšní.

Stejně jako jsou pro naše stroje samozřejmostí určitá kritéria kvality, platí jasně definované 
hodnoty i pro naše chování vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a dalším ob-
chodním partnerům.

Tento kodex chování představuje základní hodnoty, které se vztahují na celou skupinu 
ENGEL, a tvoří tak základ pro udržitelné, eticky správné a právně vyhovující jednání.

Tento kodex považujeme nejen za závazný soubor pravidel našeho chování, ale také 
za základní součást naší firemní filozofie, a tedy za pilíř našeho dalšího úspěchu a 
naší budoucnosti.

Vedení společnosti
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Závazný soubor pravidel

Tento kodex chování a všechny předpisy z něj vyplývající představují závazná ustanovení 
pro všechny ředitele, manažery a zaměstnance celé skupiny ENGEL a vztahují se rovněž 
na všechny osoby, které pro ni pracují v jakékoli podobě. Bez ohledu na výše uvedené 
skutečnosti tento soubor pravidel odráží především konkrétní povinnosti vedení skupiny 
a společnosti, které má za povinnost aktivně ztělesňovat a sdělovat hodnoty tohoto ko-
dexu chování.

Jakékoli nedodržení ustanovení tohoto kodexu chování bude mít za následek discipli-
nární řízení a případné další právní kroky.  Pokyny, které jsou zjevně v rozporu s tímto 
kodexem, nejsou závazné a nemohou ospravedlnit jednání nebo opomenutí, které před-
stavuje porušení tohoto kodexu chování. Naši zaměstnanci jsou vyzváni, aby porušení 
těchto zásad hlásili právnímu oddělení skupiny prostřednictvím linky důvěry pro bezúhon-
nost. Při tom všem je deklarovaným cílem společnosti ENGEL nulové porušování tohoto 
kodexu chování.

Tento kodex chování může být podle potřeby upraven a změněn.

Kodex
Soulad s předpisy

Organizační pokyny

Služební pokyny

(Obchodní) rozhodnutí

Hlavní zásady

Závazek

CÍLE
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Dodržování zákonů

S vědomím možných negativních důsledků je pro společnost ENGEL samozřejmostí – a tedy i 
součástí firemní filozofie, kterou se řídí – jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy. 
Jakékoli porušení práva proto nebudeme za žádných okolností tolerovat. 

V případě podezření na porušení zákona bude společnost ENGEL bezpodmínečně spolupra-
covat se státními orgány. 

Všichni naši zaměstnanci jsou povinni informovat se o platných právních předpisech a dodržo-
vat je. Kromě toho vyzýváme naše zaměstnance, aby hlásili případná porušení pravidel. 

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti ENGEL jsme plně odhodláni dodržovat zásady ochrany osobních údajů a zajistit 
soulad s platnými regulačními předpisy. Osobní údaje jsou proto shromažďovány, zpracová-
vány a předávány pouze tehdy, pokud existuje odpovídající právní základ. Naše technická 
a organizační opatření jsou přitom přísně sladěna se zásadami platného zákona o ochraně 
osobních údajů.
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Korupce a úplatkářství

Prevence podvodů

Jakékoli přijetí nebo i nabídka přímých či nepřímých peněžních výhod nepochybně představuje 
hrozbu pro nestranný projev vůle, a tím i pro svobodnou hospodářskou soutěž. Korupce a 
úplatkářství se proto z oprávněných důvodů považují za nezákonné a trestné.

Ve společnosti ENGEL se jasně stavíme proti korupci a úplatkářství a přijímáme veškerá ne-
zbytná opatření proti tomuto neetickému, morálně odsouzeníhodnému a rizikovému chování.

V souladu s platnými zákony mají všichni zaměstnanci společnosti ENGEL zakázáno přijímat, 
požadovat, nabízet nebo poskytovat peněžní výhody, které by mohly jakýmkoli způsobem 
ovlivnit obchodní rozhodování. Výjimky týkající se propagačních darů, darů v nominální hodnotě 
nebo jiných obvyklých obchodních zdvořilostí vždy podléhají internímu posouzení a schválení.

Nabízení nebo přijímání peněz či přímo peněžních výhod zaměstnanci ENGEL je v každém 
případě zakázáno.

Jakékoli podvodné jednání vůči obchodním partnerům, ale i v rámci skupiny ENGEL, je v roz-
poru s našimi zásadami etického a právního chování, a proto nebude za žádných okolností 
tolerováno. Všichni zaměstnanci ENGEL jsou seznámeni se specifickými riziky podvodných 
obchodních praktik a jsou rovněž povinni hlásit potenciální podvody. 

Všechny nahlášené nebo jinak odhalené podvody budou ve společnosti ENGEL prošetřeny a 
budou mít za následek disciplinární opatření vůči všem stranám bez výjimky. V případě úřed-
ních vyšetřovacích úkonů nebo jiných opatření platí ve společnosti ENGEL zásada bezpodmí-
nečné spolupráce s úřady. 



Ocenění, bezúhonnost a spravedlivé pracovní podmínky

Střet zájmů

Jakýkoli střet mezi soukromými zájmy našich zaměstnanců a obchodními zájmy společnosti 
ENGEL představuje potenciální hrozbu pro náš budoucí úspěch. Takovému střetu zájmů je 
proto třeba se pokud možno vyvarovat. 
Vedlejší aktivity našich zaměstnanců proto bez výjimky vyžadují souhlas společnosti ENGEL. 
Aktivity, které konkurují podnikání společnosti ENGEL, nejsou za žádných okolností akcepto-
vány. 
Naši zaměstnanci mají zakázáno využívat zdroje společnosti ENGEL k osobnímu prospěchu 
nebo vázat rozhodnutí na získání osobních ekonomických výhod. 

Ve společnosti ENGEL jsou lidé vždy na prvním místě, proto se plně hlásíme k mezinárodně 
uznávaným lidským právům a nepřipouštíme jejich porušování. V duchu lidské různorodosti 
nebude společnost ENGEL za žádných okolností tolerovat povýšené, obtěžující nebo diskrimi-
nační chování na základě pohlaví nebo sexuální orientace. Vyslovujeme se také proti jakékoli 
formě diskriminace v souvislosti s původem a národností, vírou, ideologií, politickými názory a 
zdravotním postižením.

Zavazujeme se k dodržování svobody sdružování a shromažďování, práva na kolektivní vyjed-
návání, odstranění všech forem nucené a dětské práce1 a odstranění diskriminace v zaměstná-
ní a povolání. Za všech okolností se řídíme Úmluvou OSN o právech dítěte a všemi vnitrostát-
ními i mezinárodními závaznými předpisy, které s ní souvisejí. Kromě toho výslovně odmítáme 
jakoukoli formu obtěžování nebo povýšeného chování na základě pohlaví i sexuální orientace.

Každý z našich zaměstnanců má nárok na odměnu, která je dostatečná k uspokojení jeho 
základních potřeb a navíc k zajištění přiměřeného příjmu. Společnost ENGEL vždy vyměřuje a 
vyplácí mzdy v souladu se všemi zákonnými požadavky. 

Našim zaměstnancům zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí, abychom předešli 
všem úrazům a nemocem, které by mohly být způsobeny pracovními činnostmi nebo provo-
zem zařízení na pracovišti a v souvislosti s nimi. Všechny příslušné právní předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou plně dodržovány. Naši zaměstnanci jsou 
povinni přísně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a okamžitě hlásit a odstraňovat pří-
padné závady. Zvláštní odpovědnost zde mají příslušní nadřízení. Bezpečnostní předpisy navíc 
podléhají průběžné kontrole dodržování a účinnosti.

V žádném případě neakceptujeme případy nedodržování všech těchto zásad, které jsou pro 
společnost ENGEL zásadní.

1   V souladu s Úmluvou MOP o minimálním věku pro vstup do zaměstnání (1973) se dítětem rozumí každá 
osoba mladší patnácti let, pokud právní předpisy daného státu nestanoví vyšší věk pro práci nebo povinnou 
školní docházku, v takovém případě platí vyšší věk. Pokud je minimální věk pro zaměstnání podle výjimek pro 
rozvojové země v některém státě stanoven na čtrnáct let, platí nižší věk. 7



Bezpečnost výrobků, udržitelnost 
a odpovědnost k životnímu prostředí

Pro naše výrobky platí pouze nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Proto neustále sle-
dujeme výkonnost a kvalitu našich výrobků a považujeme za samozřejmost spolupracovat s 
našimi zákazníky v oblasti prevence rizik. 

Jako inovativní a přední výrobce si uvědomujeme výzvy spojené se změnou klimatu a přikládá-
me velký význam odpovědnému a efektivnímu využívání energie a ochraně životního prostředí. 
Hospodárnost, energetická účinnost a udržitelnost jsou proto nezbytnou součástí našich ob-
chodních aktivit. Ochrana životního prostředí, hospodárné využívání zdrojů a zajištění podmí-
nek k životu budoucích generací jsou základní zásady, které nekompromisně uplatňujeme od 
vývoje a výroby až po přepravu našich výrobků.

Ochrana životního prostředí je tak pevně zakotvena v naší firemní filozofii, pro naše zaměstnan-
ce je samozřejmostí a je zajišťována průběžnými interními environmentálními audity i naším sys-
témem optimalizace procesů (EPOS). Snažíme se tak plnit současné požadavky, aniž bychom 
obětovali potřeby budoucích generací.

Jsme partnerem iniciativy pro udržitelnost Blue Competence. Blue Competence (www.blue-
competence.net) je iniciativa sdružení VDMA (www.vdma.org), jejímž cílem je propagovat 
udržitelnost ve strojírenství a výrobě zařízení a seznámit odvětví s udržitelnými řešeními. Na-
ším partnerstvím se zavazujeme k dodržování 12 zásad udržitelnosti strojírenského průmyslu 
(www.bluecompetence.net/about).

Zahraniční obchod a kontrola vývozu

Jako globálně působící skupina jsme si vědomi jak rámcových podmínek, tak rizik přeshranič-
ního obchodu. Dodržování všech příslušných národních a mezinárodních předpisů je proto pro 
nás samozřejmostí.

Ve všech obchodních procesech – od přijetí poptávky zákazníka až po dodání našich výrobků 
– dodržujeme všechny předpisy o kontrole obchodu a vývozu, včetně všech platných sankcí 
a embarg.

Dodržování předpisů v dodavatelském řetězci

Uznání a dodržování základních zásad tohoto kodexu chování našimi obchodními partnery je 
naším hlavním zájmem. Od našich dodavatelů proto očekáváme, že budou podporovat naši 
politiku firemní odpovědnosti a také dodržovat 10 univerzálních principů iniciativy OSN Global 
Compact a Směrnic OECD pro nadnárodní podniky jako principy tohoto kodexu.
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Pravidla hospodářské soutěže a antimonopolní právo

Odpovědný marketing

Společnost ENGEL vždy přesvědčovala kvalitou, inovacemi a orientací na zákazníka. Silné 
stránky, které lze plně využít pouze ve spravedlivém a regulovaném konkurenčním prostředí.

Proto jsme naše obchodní aktivity zakotvili v poctivém a transparentním tržním chování a neto-
lerujeme žádné porušování národních ani mezinárodních zákonů o hospodářské soutěži nebo 
antimonopolních zákonů.

Ve společnosti ENGEL je zakázáno jakékoli jednání, které vede nebo může vést k určování cen 
nebo obchodních podmínek, rozdělování trhů nebo území, rozdělování zákazníků nebo koordi-
naci strategií dodávek, vývoje nebo výroby. 

Kromě toho odmítáme jakékoli jednání, které používá nekalé prostředky nebo opatření a slouží 
ke klamání zákazníků nebo znevažování konkurenta.

Výrobky ENGEL mluví samy za sebe. Zásada etického a právního jednání se proto přirozeně 
vztahuje i na marketingová opatření společnosti ENGEL. Marketing ve společnosti ENGEL se 
proto řídí příslušnými regulačními požadavky. Společnost ENGEL se zejména staví proti jakékoli 
formě agresivního nebo klamavého marketingu, protože pouze zodpovědný a poctivý marke-
ting dokáže naše výrobky spravedlivě ocenit.
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K zajištění trvalého a zejména udržitelného dodržování základních zásad tohoto 
kodexu chování byla zřízena linka důvěry pro bezúhonnost. Ta je dostupná na adrese  
www.engelglobal.com/integrity-helpline a compliance@engelglobal.com a má být 
ústřední adresou pro všechny dotazy a hlášení týkající se dodržování předpisů ve 
společnosti ENGEL.

Prevence praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je celosvětový fenomén. Společnost ENGEL takové praktiky bezvý-
hradně odmítá a všechny obchodní případy zkoumá z hlediska možných rizik praní špinavých 
peněz. Od prověřování obchodních partnerů až po kontrolu podezřelých způsobů plateb. Praní 
špinavých peněz a související obchodní praktiky nejsou ve společnosti ENGEL tolerovány. Je 
samozřejmé, že dodržujeme všechny příslušné vnitrostátní a mezinárodní předpisy a plně spo-
lupracujeme s příslušnými orgány. 

Utajení a důvěrnost

Know-how je motorem naší inovační síly, a tedy jedním z našich nejdůležitějších aktiv. Společ-
nost ENGEL proto klade velký důraz na ochranu obchodního a podnikového tajemství a jakých-
koli důvěrných informací. Vzhledem k zásadnímu významu těchto informací se ve společnosti 
ENGEL zavazujeme s nimi zacházet zodpovědně a důvěrně, ať už se jedná o naše vlastní 
údaje, nebo o citlivé údaje našich obchodních partnerů.

Dodržování daňových předpisů

Globální obchodní činnost přirozeně vyžaduje také komplexní znalost daňové problematiky. 
Proto se řídíme nejvyššími standardy daňového práva a bez výjimky odmítáme jakoukoli formu 
daňového úniku nebo podvodu. 

Pro společnost ENGEL je dodržování daňových předpisů a plná spolupráce s příslušnými da-
ňovými a finančními úřady součástí řádného chování na trhu.

Linka důvěry pro bezúhonnost
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