
Etický 
kodex 
Globální Verze

ČÍNA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

ITÁLIE

POLSKO

ČESKÁ 
REPUBLIKA

MEXIKO

ŠPANĚLSKO

Chcete nahlásit porušení kodexu? 
Podejte hlášení / zavolejte / využijte 
schránku

01800 00 37 447
(01800 00 ES GIS)
FAX (55) 52 55 1322
reportalogis@tipsanonimos.com
comité.auditoria@gis.com.mx
https://www.tipsanonimos.com/reportalogis

reportalogis@tipsanonimos.com
https://tipsanonimos.com/reportalogis

40 08 80 14 96
infun@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

900 9 95 233
reportalogis@tipsanonimos.com
http://www.tipsanonimos.com/reportalogis

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com



55

HODNOTY

ORIENTACE 
NA ZÁKAZNÍKA

INOVACE ČESTNOST A 
ZODPOVĚDNOST

UDRŽITELNÝ
 ROZVOJROZVOJ 

LIDSKÝCH
 ZDROJŮ

ETICKÝ 
KODEX 

Etický kodex GIS je dokumentem, jehož záměrem 
je poskytnutí doporučení všem spolupracovníkům, 
poradcům, zaměstnancům, klientům a doda-
vatelům spolu se souborem pokynů ohledně 
chování a opatření u všech činností týkajících se 
firmy tak, aby se stala společností světové úrovně.

Všichni spolupracovníci GIS zodpovídají za to, aby 
si tento Etický kodex přečetli, porozuměli mu, 
uplatnili jej, seznámili se s ním a nechali jej vejít ve 
známost. Z tohoto důvodu je nutné se s veškerými 
dotazy týkajícími se tohoto kodexu obracet na 
svého přímého nadřízeného, a stejně tak je nutné 
řádně informovat o jakémkoli porušení kodexu vůči 
třetí straně, nebo jej nahlásit. 
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Existence a uplatňování Etického kodexu, stejně jako závazek k 
dodržování jeho zásad, ukazuje na náš smysl pro úctu, čest, zásado-
vost a zodpovědnost. Tyto zásadní hodnoty jsou základními kameny 
naší Podnikové kultury, které podporují harmonický průběh naší práce. 

Již od svého založení před 90 lety se Grupo Industrial Saltillo vyznačuje 
jako organizace, která prosazuje zdravé vzájemné vztahy mezi lidmi, 
kteří pracují v jejích společnostech, a rovněž čestným a transparentním 
zacházením s jednotlivci a organizacemi, s nimiž je ve styku.

S hrdostí vám předkládáme tuto aktualizovanou verzi Etického kodexu, 
jejímž účelem je upevnění hodnot, kterým věříme a které nastavují stan-
dardy naší práce jako členů Grupo Industrial Saltillo Corporate Com-
munity. Začlenili jsme do ní některé nové koncepce a změny, které us-
nadňují porozumění a prosazování Kodexu.

I nadále si uvědomujeme, jak je důležité, abychom se věnovali pro-
sazování Etického kodexu GIS mezi našimi spolupracovníky, zákazníky 
a dodavateli, kteří si musejí být vědomi důležitosti chování v souladu s 
Etickým kodexem GIS, protože tím získáme zdroje nezbytné pro jeho 
prosazování.

Výbor pro bezúhonnost, který je pověřeným orgánem, sestává z jednot-
livců, kteří prokázali svou bezúhonnost a profesionální chování a kteří 
také zodpovídají za prosazování tohoto Etického kodexu jako standardu 
pro chování v každodenním životě. Úspěšné společnosti, které naplňují 
své poslání, se vyznačují vnitřně zakořeněnou podnikovou kulturou.

Etický kodex posiluje Podnikovou kulturu a podporuje příkladné chování 
našich spolupracovníků. Vzhledem k zodpovědnosti, která je spojena s 
mou pracovní pozicí, vždy budu dbát na to, abych zajistil dodržování a 
prosazování tohoto Etického kodexu.



Kodex je uspořádaným a strukturovaným 
souborem norem a chování v určitém 
společenství. Etika je odvětvím filozofie, 
které se zabývá morálkou, ctností, povinnostmi, 
štěstím a řádným způsobem života.

Hodnoty jsou zásady, které nám umožňují 
usměrňovat naše chování tak, abychom se 
mohli realizovat a dosáhnout osobního růstu. 
Tyto stěžejní myšlenky jsou nezbytné k tomu, 
abychom měli správné preference, porozu-
mění a preferovali volbu určitých věcí namís-
to jiných, a také abychom upřednostňovali 
určité vzorce chování před jinými. Poskytují 
nám vodítko, díky němuž formulujeme naše 
cíle a záměry, a to jak osobní, tak společné. 
Jsou odrazem našich nejvýznamnějších zá-
jmů, pocitů a přesvědčení, jsou základem 
pro to, abychom mohli žít ve společenství a 
vztazích k ostatním lidem, protože nám také 
umožňují usměrňovat naše chování v zá-
jmu blaha celé společnosti a jejího mírového 
soužití. Když přijdete do organizace, jako je 
Grupo Industrial Saltillo, která již má určený 
soubor hodnot, je nutné je bezvýhradně  
přijmout a uplatňovat v praxi.

ÚVOD
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Z etického hlediska je čestnost způsob, jak 
můžeme zásadově a konzistentně jednat a 
zároveň brát v úvahu své osobní hodnoty 
i hodnoty společnosti, v níž žijeme. Čestnost 
je systematický a standardizovaný soubor 
povinností, které jsou uplatňovány v GIS 
za účelem prosazování životních hodnot, 
oddanosti a respektu k Etickému kodexu. 
V GIS je zavedena řada zásad, kterými se 
řídí chování členů organizace v různých 
oblastech. Spolupracovníci se s těmito 
zásadami mohou seznámit na GIS.net, v 
oddíle o zásadách a postupech. 
Tento Etický kodex GIS má všeobecnou 
platnost pro všechny spolupracovníky 
a země, kde GIS působí, a kromě toho 
slouží také jako referenční dokument 
a zdroj inspirace, který pomáhá našim  
spolupracovníkům, poradcům, zákazníkům 
a dodavatelům, aby volili vždy eticky vhod-
ná řešení. Pokud by některá část tohoto 
Etického kodexu byla v rozporu s právními 
předpisy místní legislativy, budeme se 
vždy řídit právoplatnou místní legislativou. 
GIS se vždy řídí a nadále bude řídit zákony 
platnými v každé zemi.

GLOBÁLNÍ 
ETICKÝ KODEX 
GIS
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GIS je odhodlána zavádět odpovědné a 
transparentní obchodní postupy, které 
neporušují lidská práva a které vycházejí z 
dalších norem podnikatelského prostředí. 
Sem patří Všeobecná deklarace lidských práv 
a Deklarace ILO o základních principech a 
právech v práci. Díky tomuto kodexu jsme 
lepšími světovými občany.
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GIS má několik kanálů, jimiž komunikuje s okol-
ními subjekty (mimo jiné s akcionáři, investory, 
společníky, klienty, spotřebiteli, sousedy,  
médii, církvemi, společenskými sdruženími a 
nevládními organizacemi). Z tohoto důvodu 
je naší hlavní povinností sdělovat včasně a  
zodpovědně naše myšlenky, obavy a/nebo  
starosti jasným, přesným a čestným způsobem, 
a také získávat a poskytovat zpětnou vazbu, 
díky níž budeme moci udržovat i vylepšovat 
image GIS uvnitř i navenek.

KOMUNIKACE



Zpochybňování, zkreslování, zatajování 
nebo zadržování informací týkajících 
se stavu podnikání nebo takových infor-
mací, na nichž se zakládá rozhodování o 
jeho průběhu. 

Vystupování jménem GIS a jejích  
podniků bez potřebného oprávnění. 

Nedodržování pokynů týkajících se  
komunikace stanovených společností. 

Nedodržování pokynů stanovených v 
Identity Manual (Příručce ohledně prez-
entace identity společnosti) ohledně 
šíření logotypů a značek společnosti. 

Neplnění požadavků ohledně šíření  
informací důležitých pro podnikání. 

Záměrné lhaní a podávání nepravdivých 
informací v hlášení týkajícím se ne-
dodržení tohoto Etického kodexu nebo v 
průběhu vyšetřování a/nebo vyjasňování 
takového nedodržení. 

Nenahlášení jednání, o němž víme a 
které není v souladu s Etickým kodexem.

KOMUNIKACE

Zajistěte, aby byla sdělení předávána efektivně 
a účinně, aby byly informace pravdivé, relevantní, 
včasné, přesné a aby proudily mezi lidmi, jimž 
 jsou určeny.
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V GIS musejí být nové pracovní příležitosti řízeny 
spravedlivě a musejí být přístupné všem zaměst-
nancům, aniž by docházelo k diskriminaci  
na základě pohlaví, rasy, náboženství, sociál-
ního zařazení, sexuální orientace, vzhledu nebo  
tělesného stavu, a to včetně těhotenství. Výběrové 
řízení je založeno především na pracovních  
dovednostech a schopnostech, které jsou pro  
danou pracovní pozici nezbytné, a také na  
aspektech týkajících se odborného výkonu a na 
kladném vztahu daného uchazeče či zaměstnance k 
hodnotám GIS.



Nezveřejnění pracovních příležitostí v souladu 
se zásadami GIS. 

Uplatňování protekce při nabízení příležitostí k 
osobnímu růstu a rozvoji. 

Najímání lidí z jediného preferovaného 
zdroje pracovních sil (z určité školy, univerzity 
či vysoké školy). 

Vytváření skupiny oblíbenců, aniž by byl brán 
ohled na lidi z dalších společností či podniků.

Slibování budoucího pracovního postupu 
zaměstnancům výměnou za zdržení se účasti 
na výběrových řízeních. 

Prodlužování lhůty nutné k nastoupení 
zaměstnance na novou pozici, jejíž délka je 
stanovena v institucionálních postupech bez 
oprávněného důvodu.

Poskytujte zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání 
příležitosti k pracovnímu uplatnění a rozvoji podle jejich 
pracovní výkonnosti a dovedností a také v souladu s 
Etickým kodexem bez ohledu na pohlaví, vyznání nebo 
rasu.
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V GIS podporujeme vytváření takového pracovního 
prostředí, kde je nejen respektována důstojnost 
všech zaměstnanců, ale kde ani není vyvíjen žád-
ný nátlak nesouvisející s požadavky fungování 
společnosti.



Použití posunků či verbální komunikace, ať už 
formou skrytých či otevřených výroků, které 
urážejí důstojnost lidí nebo je obtěžují, a rovněž 
vyvolávání nepřátelského pracovního prostředí.
 
Používání přezdívek a diskriminačního 
jednání na základě pohlaví, náboženství, 
původu, sexuální orientace, věku nebo 
manželského stavu. 

Nespravedlivé či nepřátelské chování vůči 
spolupracovníkům v prostorách GIS i mimo 
ně. 

Neslušné nebo ponižující poznámky ohledně 
fyzického vzhledu jiného člověka.

Zneužívání postavení v hierarchii společnosti  
k řešení záležitostí, které se netýkají vaší 
pracovní pozice, např. k řešení osobních 
problémů vedoucích.

V GIS si ceníme respektu k ostatním, k podnikovým 
zdrojům, institucím, životnímu prostředí a společno-
sti jako takové a tyto hodnoty prosazujeme. 

V GIS netolerujeme žádné otevřené ani skryté jed-
nání, které by uráželo něčí důstojnost nebo vytvářelo 
nepřátelské pracovní prostředí.
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V GIS zakazujeme, odsuzujeme a zavrhujeme 
veškeré druhy napadání, stalkingu a sexuálního 
obtěžování, a to jak na pracovišti, tak mimo něj.



Používání slovní nebo neverbální  
komunikace, ať už otevřeně či skrytě, 
která uráží důstojnost dané osoby, 
obtěžuje ji /ho, nebo která způsobí, 
že se daná osoba cítí sexuálně  
obtěžována.

Vystavování vyobrazení nebo předmětů 
se sexuálním obsahem kdekoli uvnitř 
společnosti. 

Požadování sexuálních služeb výměnou 
za jakýkoli prospěch.

Neslušné návrhy a vyprávění vtipů 
se sexuálním podtextem.

15

Vzhledem k výše uvedenému GIS zakazuje a 
postihuje veškeré jednání nebo situace spojené 
se sexuálním obtěžováním. Všichni zaměstnanci 
odpovídají za to, aby zajistili vyhovující pracovní 
prostředí, v němž se nebudou vyskytovat obtěžující 
verbální narážky, ani fyzické, psychické nebo sexuální 
obtěžování.
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V GIS jsme se zavázali vytvářet a udržovat  
profesionální, poctivou a čestnou podnikovou 
správu. Naše organizace je místem, kam 
naši akcionáři mohou s důvěrou investovat 
a kde jsou naši lidé hrdí na to, že zde mohou  
pracovat. Zaměstnanci tedy nesmějí využívat 
zdroje k GIS k jiným účelům, než k účelům podnikání, 
ani poškozovat dobrou pověst a jméno GIS.



Používání majetku, informací nebo zdrojů 
společnosti k osobnímu prospěchu nebo k 
prospěchu jiných. 

Přijímání peněz nebo dárků od dodavatele, 
klienta nebo konkurenta GIS, kromě reklamních 
předmětů. (Podrobnosti viz Zásady ohledně 
přijímání darů a odměn). 

Využívání jakýchkoli informací, duševního 
vlastnictví, zdrojů, a/nebo pracovní doby ve 
společnosti k osobním záležitostem. 

Členství v představenstvu podniku, který je 
konkurentem, dodavatelem nebo zákazníkem 
GIS.
 
Být přímým nebo nepřímým nadřízeným 
blízkého příbuzného
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Naše společnost si je vědoma, že zaměstnanci 
mohu vykonávat v rámci svých profesních životů 
různé činnosti, pokud jsou legitimní a nejsou v 
rozporu s povinnostmi spojenými s jejich pra-
covní pozicí.

Příbuzní v prvním stupni: prarodiče, rodiče, děti, vnuci, sourozenci, 
pokrevní strýcové a tety. 
Příbuzní získaní sňatkem nebo spřízněním: manžel, manželka, tchán 
a tchýně, švagr/švagrová, zeť, snacha, manžel/ka sourozence mé/ho 
manžela/ky, manžel/ka bratra mé/ho manžela/ky, , , rodiče manžela/ky 
dítěte.



Pokud má spolupracovník či spolupracovnice rodinný nebo  
blízký vztah s dodavatelem, zákazníkem, obchodním  
partnerem, poradcem nebo zaměstnancem konkurentů GIS, 
má povinnost okamžitě informovat Oblastního manažera nebo 
Přímého nadřízeného. 

Pokud spolupracovník či spolupracovnice v rámci svých 
povinností v GIS vykonává obchodní transakce s bývalými 
zaměstnanci GIS (Výjimky jsou podrobně uvedeny v 
Zásadách týkajících se střetu zájmů - Conflict of Interest 
Policy). 

Nákup výrobků společnosti GIS za účelem jejich nabízení 
na trhu, kromě případů, kdy jsou spolupracovníci výslovně 
vyzvání k uvádění výrobků společnosti na trh.
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Přijímání osobních slev, rabatů, výhodných koupí 
nebo zvláštních podmínek od stávajících a/nebo 
potenciálních dodavatelů nebo klientů, jejichž  
podmínky jsou výhodnější než ty, které jsou veřejně 
nabízeny, vyjma projektů podporovaných přímo ze 
strany GIS.

Využívání patentů, vynálezů, vylepšení,  
inovací a vývoje, které byly realizovány personálem 
společnosti, pro sebe nebo svým jménem, protože 
vše výše uvedené je majetkem GIS podle mexických 
právních předpisů.

19



20

Kvalita je základním principem všech provozních 
postupů, transakcí a služeb prováděných v GIS. 
Stejně tak musíme plnit požadavky, které jsou na 
nás jako na společnost světové úrovně kladeny 
naší administrativní a provozní technologií.



Neupozornění klienta na stávající nebo 
potenciální problémy, které by naše 
výrobky mohly způsobit. 

Neřešení stížností klientů včas a efektivně. 

Nezajištění měření, norem, a/nebo nedodržení 
postupů a parametrů stanovených GIS. 

Nedodržení specifikací a/nebo kontrol 
požadovaných našimi klienty nebo našimi 
systémy řízení jakosti. 

Nedodržení Požadavků a oficiálních norem a 
předpisů.

Nevhodné doplňování nebo pozměňování 
výsledků zkoušek a kontrol v protokolech a v 
oblasti jakosti a výkonnosti výrobků.

21

V GIS je velmi důležité znát a naplňovat potřeby 
našich zákazníků a také plnit sjednané podmínky, 
specifikace a úroveň služeb. Z tohoto důvodu je 
naší prioritou poskytovat všem klientům ty nejlepší 
služby a vždy s nimi jednat s úctou a respektem.
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Pro GIS je zajištění fyzického a duševního zdraví 
všech, kteří s námi spolupracují, stejně jako péče 
o životní prostředí a jeho ochrana, jednou z priorit. 
Díky dodržování, identifikaci a plnění našich zásad 
tedy můžeme předcházet nehodám a negativním 
vlivům na životní prostředí. Využíváme svých práv k 
tomu, abychom se zodpovědně chovali. Kromě toho 
GIS spolupracuje s úřady na realizaci komplexních 
zákonů a právních předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí.



Nebezpečné chování. 

Neupozornění na nebezpečné nebo rizikové 
podmínky na pracovišti. 

Nedodržování bezpečnostních postupů při 
vykonávání práce.

Neúčast na Bezpečnostních školeních. 

Najímání nového personálu pro společnost 
nebo převádění lidí mezi různými odděleními 
/ pracovními pozicemi, aniž by jim bylo 
poskytnuto školení ohledně Pokynů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v 
oblasti ochrany životního prostředí.

Nezapojování se do vyšetřování nehod nebo 
mimořádných událostí, nebo zkreslování při 
jejich nahlašování.

Požívání, spotřeba nebo držení zakázaných 
látek a předmětů (zbraní), které nejsou v 
našich prostorách povoleny.

Nedodržování politik v oblasti Bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí, které zavedla sama společnost, 
nebo které jsou stanoveny státními právními 
předpisy.
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GIS je ochotna posílit svůj závazek v oblasti  
provozování bezpečných prostor a postupů, 
které zamezí zraněním a rizikům pro lidi a  
postupy, které mají vliv na aktiva společnosti 
nebo na životní prostředí.
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Kdykoli provádíme naše obchodní operace, 
musíme zajistit, aby byly dodržovány příslušné 
vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy a 
mezinárodní smlouvy v zemích, kde provozujeme 
své podnikání. Stejně tak musíme dodržovat to, 
co jsme si ujednali s našimi zákazníky.



Nedodržení lhůt, množstevních požadavků 
a/nebo cen sjednaných ve smlouvách bez 
souhlasu druhé strany a vrcholového vedení 
společnosti.

 Zpřístupňování informací o jednom klientovi 
(např. ohledně odebíraných množství nebo 
obchodních podmínkách) jinému klientovi, 
které by mohly poškodit obchodní vztahy 
klienta se společností. 

Posouvání každodenních vztahů s klienty a/
nebo dodavateli na osobnější úroveň, která 
ohrožuje zájmy Společnosti. 

Přeprava ilegálního zboží společně se 
zásilkami hotových výrobků pro zákazníky. 

Vedení diskuzí či jednání s konkurenty ohledně 
cen, objemů, prodeje zákazníkům atd.

DOBRÁ OBCHODNÍ PRAXE

Když se v GIS zabýváme formálními požadavky 
na naše podnikání, usilujeme o to, abychom se 
vždy řídili právními předpisy různých států, v 
nichž provozujeme naše podnikání.
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VZTAHY S DODAVATELI

V naší obchodní praxi zaujímají vztahy s našimi 
dodavateli velmi důležité místo. Dodavatelé 
tedy musejí být vybíráni s ohledem na příslušné 
zásady a postupy, podle přísných standardů v 
oblasti kompetencí a profesionálního chování a s 
cílem navazovat dlouhodobé vztahy.
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Ovlivňování osob, které činí rozhodnutí 
ohledně dodavatelů tak, aby upustily od své 
nestrannosti a objektivity.

Přijímání dárků, vyjma propagačních předmětů, 
a to včetně výhod a pozvání k jiným účelům, 
než jsou obchodní návštěvy nebo profesionální 
obchodní vztahy.

Poskytování vedlejších nebo odborných 
služeb jakémukoli dodavateli. 

Požadování nebo přijímání protislužeb, slev 
nebo zvláštních podmínek od stávajících nebo 
potenciálních dodavatelů GIS k vlastnímu 
prospěchu nebo ku prospěchu třetích stran, 
kromě dohod, které mají všeobecnou platnost 
pro všechny zaměstnance GIS. 

Přijímání pozvání od dodavatelů, kromě 
případů všeobecných akcí, na něž jsou zvaní 
všichni klienti.

Požadování darů od dodavatelů pro  
charitativní instituce, kromě darů schválených 
předsednictvem představenstva GIS, kdy 
je poskytovatelům umožněno se svobodně 
účastnit.

Neposkytnutí dostupných informací  
nutných k odsouzení možného nevyhovujícího 
jednání vůči členovi skupiny GIS z důvodu 
nespokojenosti dodavatele nebo prodejce.

VZTAHY S DODAVATELI

27

Pro GIS je důležité zajistit, aby byla podnika-
telská filozofie našich dodavatelů v souladu s 
našimi hodnotami a naším Etickým kodexem.
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Praní špinavých peněz nebo legalizace nezákonného 
kapitálu spočívá v začleňování finančních prostředků 
z organizovaného zločinu do podnikání za účelem 
zastření jejich původu, což znamená, že jde o způsob 
zavádění příjmů z organizovaného zločinu do 
legálních transakcí. Z tohoto důvodu musí být v GIS 
každý záznam na seznamu zákazníků nebo doda-
vatelů, a to včetně smluvních dodavatelů a posky-
tovatelů služeb, schválen oddělením financí nebo 
oddělením pro řízení dodavatelů, které musí potvrdit 
finanční solventnost a morální bezúhonnost těchto lidí 
u každého jednotlivého případu. Platby a inkasa se 
musejí provádět pomocí bankovního systému a GIS 
v žádném případě nesmí platit hotově ani hotovost 
inkasovat.



Uhrazení šeku na účet jakékoli jiné stany, 
než je fakturující dodavatel. 

Placení dodavateli, který je právnickou osobou, 
na účet jednotlivce. 

Přijetí šekové platby z účtu, který nepatří 
klientovi. 

Přijetí platy zahraničním šekem od 
domácího klienta, kterému bylo fakturováno 
v mexické měně.

Placení nebo inkasování plateb v hotovosti.

29

Zabraňujeme účasti GIS a jejích společností na praní 
špinavých peněz a legalizaci nezákonného kapitálu 
tím, že se vždy ujistíme, že dobře známe všechny 
fyzické i právnické osoby, s nimiž podnikáme, a to 
především naše partnery, zákazníky a dodavatele. 
Kromě toho musíme věnovat zvláštní pozornost 
všem případným varovným signálům.
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Pokud jsou záznamy přesné a včasné, mohou 
správně zaevidované informace týkající se naší 
účetní, finanční nebo jiné činnosti, umožnit 
správné rozhodování. Tyto informace stejně tak 
usnadňují úplné plnění našich podnikatelských 
povinností včetně daňových a stejně tak nám 
umožňují vymáhat naše práva. GIS musí také 
poskytovat informace z takových záznamů třetím 
stranám s tím, že tyto informace musejí být nejen 
přesné, ale i včasné.



Nucení úseků finančních oddělení k tomu, 
aby prezentovaly výkazy, aniž by byly 
dodrženy platné účetní postupy a zásady. 

Schvalování a nařizování pořizování takových 
účetních záznamů, které nejsou v souladu s 
vnitřními zásadami GIS. 

Uvádění nesprávných nebo neúplných  
informací oddělením v oblasti financí, které 
by mohly zabránit správnému uplatnění 
účetních zásad nebo příslušných daňových 
předpisů. 

Nedodržování planých daňových předpisů.

Všichni zaměstnanci GIS musí striktně dodržovat 
naše zásady a interní pokyny, ale také veškeré právní 
předpisy a normy týkající se výpočtu, záznamu, 
nahlašování a šíření finančních informací společností 
v GIS.

31



32



Veškeré informace, k nimž máme přístup a s nimiž pracujeme 
při našich každodenních činnostech, jsou důvěrné. Důvěrné 
informace jsou takové informace, které neznají ani naši 
konkurenti, ani veřejnost nebo jiné třetí strany GIS. Mezi  
takové informace mohou mimo jiné patřit nákresy a postupy, 
technologické informace, obchodní informace, finanční  
informace, ceny výrobků, suroviny, výrobní náklady, marže, 
objemy prodejů, příjmy, plány na expanzi, strategie, platové 
výměry a rozhodnutí přijímaná správními orgány GIS, které 
jsou vlastnictvím GIS nebo které byly získány, vytvořeny 
nebo vyvinuty jejich spolupracovníky, vedoucími, řediteli a 
akcionáři v jako výsledek jejich činností, bez ohledu na to, 
zda jsou zaznamenané písemně, elektronicky nebo jinak. V 
případě, že se vyskytnou pochybnosti ohledně toho, zda jsou 
určité informace důvěrné, musejí být za takové považovány. 
Informace musí být řízeny a využívány zodpovědně a pouze 
tak, aby plnily funkce týkající se oblasti odpovědnosti svěřené 
každému z nás, protože tyto informace jsou cenným aktivem 
a mohou být rozhodující konkurenční výhodou GIS vůči 
konkurentům. Musí tedy být chráněny a dobře využívány, musí 
s nimi být rozumně nakládáno a nesmějí být ani z žádného 
důvodu sdělovány, vyjma případů, kdy to požaduje způsobilý  
státní úřední orgán, který si je musí vyžádat písemně, a  
jejich poskytnutí musí být provedeno se souhlasem právního 
oddělení GIS a přímého nadřízeného osoby, která je má 
poskytnout. Žádné informace GIS, které již byly zveřejněny 
v publikacích nebo tiskových prohlášeních, článcích či na 
propagačních událostech, nebudou považovány za důvěrné.
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V GIS respektujeme soukromí našich zaměstnanců, zákazníků 
a dodavatelů, stejně jako důvěrnost informací, které nám byly 
svěřeny třetími stranami. S osobními údaji, které shromažďujeme, 
musíme při jejich využívání i likvidaci nakládat zodpovědně 
a podle stejných pravidel, jako u informací GIS. Společnost je  
zodpovědná za ochranu osobních údajů svých spolupracovníků 
a musí se řídit ustanoveními příslušných právních předpisů  
Podrobnější informace o tom, jak s těmito informacemi nakládat, 
jsou dostupné ve Firemní politice o ochraně osobních údajů GIS 
(Personal Data Protection Policy of GIS). Bez ohledu na výše 
uvedené může sdílení důvěrných informací představovat trestný 
čin a může podléhat tvrdým trestním sankcím. Je přísně zakázáno 
sdílet určité informace s konkurenty.

VYUŽÍVÁNÍ TAJNÝCH
INFORMACÍ

GIS je akciovou společností obchodovanou na burze. Všichni 
zaměstnanci se musí za všech okolností chovat bezúhonně, 
což mimo jiné znamená dodržovat zákony týkající se příslušné 
burzy, takže nebudeme tolerovat využívání tajných informací 
(zneužívání informací v obchodním styku).

Využíváním  tajných informací se rozumí provádění operací s cen-
nými papíry za účelem dosažení zisku na základě informací, které 
nebyly zveřejněny v médiích, která jsou využívána burzou, na níž jsou 
obchodovány, a které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit ceny  
takových cenných papírů, nebo jsou považovány za důležité k 
tomu, aby se investor mohl rozhodnout, zda má koupit, prodat 
nebo držet cenné papíry (Tajné informace). 

Sdílenín takových informací, abychom umožnili někomu jinému 
jejich využití k  provedení operací s cennými papíry GIS na  
jejich základě (dávání tipů) nebo informací týkajících se jakékoli 
prodejní či nákupní transakce je také zakázáno a je trestné.

34



Mezi případy zneužívání informací v obchodním styku (zneužívání 
tajných informací – insider trading) mimo jiné patří také odhady 
úrovně tržeb, zisku nebo hospodářských výsledků nebo jiné  
finanční informace, informace o expanzi na nové trhy, informace 
o potenciálních fúzích, akvizicích, plánech odkupů, joint venture 
nebo změnách úrovně aktiv, o zavádění nových výrobků nebo 
významných služeb nebo o rozvoji podnikání, o změnách ovláda-
jících subjektů nebo změnách ve vyšším managementu GIS a o 
určitých událostech, o nichž se vedou významná jednání.
Kdokoli, kdo má přístup k tajným informacím, má povinnost je 
chránit a vyvarovat se jejich využívání nebo předávání, vyjma 
případů, kdy: 

(I) z důvodu plnění pracovních povinností, z titulu své pracovní 
pozice nebo pověření musí určitá osoba znát informace, jež jí 
jsou sdělovány, přičemž tato osoba musí podepsat Dohodu o 
zachování mlčenlivosti; a 

(II) když si tyto informace vyžádá jakýkoli veřejný orgán podle 
podmínek stanovených v příslušné legislativě, přičemž tento 
požadavek bude písemně oznámen přímému nadřízenému a 
právnímu oddělení GIS. 

V případě, že dojde k nevhodnému nebo neoprávněnému využití 
tajných informací v obchodním styku proti zájmům GIS, musí tuto 
okolnost kdokoli, kdo si je toho vědom, okamžitě nahlásit svému 
nadřízenému, pokud je zaměstnancem GIS, nebo Správní radě, 
pokud se to týká jakéhokoli člena GIS.
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Sdílení tajných nebo důvěrných informací s 
třetími stranami bez předchozího oprávnění. 

Zpřístupňování informací o významných 
událostech ještě před jejich zveřejněním 
na trhu.
 
Zanedbání ochrany a bezpečného uchovávání 
tajných nebo důvěrných dokumentů, ať už 
jsou tištěné nebo elektronické. 

Zanedbání nebo ohrožení bezpečnosti 
databází obsahujících důvěrné informace 
o spolupracovnících a akcionářích. 

Předávání osobních údajů společnostem, 
organizacím nebo jednotlivcům mimo GIS 
bez výslovného souhlasu vlastníka informací.

Nákup či prodej akcií GIS nebo jeho 
doporučování, ať už přímo či nepřímo, na 
základě znalostí informací o důležitých 
událostech, které ještě nebyly zveřejněny na 
trhu.

Doporučování jakékoli transakce zahrnující 
nákup či prodej akcií společnosti.
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Sdílení důvěrných informací s konzultanty, 
poradci nebo dodavateli jakéhokoli druhu, 
aniž by byla předtím podepsána Dohoda o 
zachování mlčenlivosti a bez odpovídajícího 
oprávnění. 

Použití informací považovaných za výhradní 
vlastnictví jakékoli společnosti GIS k  
osobnímu prospěchu, nebo umožnění  
takového použití třetím stranám.

Krádež, kopírování nebo předávání informací 
týkajících se společnosti jakékoli osobě bez 
písemného oprávnění.
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BOJ PROTI KORUPCI

Korupce je na celém světě považována za trestný 
čin, který je v rozporu se spravedlivou hospodářskou 
soutěží a poškozuje hospodářskou stabilitu a pověst 
společnosti. Z tohoto důvodu GIS zakazuje svým 
spolupracovníkům, manažerům, poradcům a všem 
subjektům, které vystupují jejím jménem nebo ji zas-
tupují, nezákonně nabízet, slibovat nebo předávat 
cenné předměty, ať už přímo či nepřímo, jakýmkoli 
vládním úředníkům nebo pracovníkům v soukromém 
sektoru za účelem získání jakéhokoli prospěchu.
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Nabízení peněz nebo jakýchkoli hodnot 
jakékoli osobě za účelem jejího ovlivnění 
nebo vyvíjení nátlaku na takovou osobu.

Slibování pracovních příležitostí nebo dalších 
laskavostí výměnou za jakýkoli prospěch.

BOJ PROTI KORUPCI
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Zaměstnanci, manažeři, poradci GIS a 
všechny subjekty, které vystupují jménem GIS 
nebo ji zastupují, se musí vždy a zcela řídit 
všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se 
boje proti korupci a přizpůsobit se tomu, co je  
kulturně přípustné v zemích, kde působí, a 
vždy si uvědomovat hodnotu cti.
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ETICKÝ 
KODEX GIS

Etický kodex podporuje chování, které  
vychází z hodnot, které sdílíme při našich 
každodenních činnostech tak, aby naše 
společnost byla finančně zdravá, přičemž je 
nutné dodržovat všechny předpisy a zásady 
poctivosti. Jde o nejlepší způsob, jak vést 
společnost světové úrovně. 

Tento dokument může být upravován a  
aktualizován podle potřeb společnosti. 

Etický kodex GIS není smlouva. Není založen 
na žádném specifickém pracovním právu, ani 
nezaručuje přijímání zaměstnanců na určité 
období.

Máte-li pochybnosti ohledně výkladu 
Etického kodexu nebo ohledně jeho  
porozumění, doporučujeme se obrátit na 
přímého nadřízeného, nebo na zástupce 
personálního oddělení.
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Nedodržení Etického kodexu GIS vede k  
disciplinárnímu postihu v závislosti na rozsahu 
daných skutečností a jejich závažnosti. 
GIS očekává, že se budete Etickým kodexem 
řídit, uplatňovat jej, aplikovat jeho hodnoty v 
běžném životě, respektovat zásady společnosti 
a právní předpisy země, kde působíte. 

Mezi uplatněná disciplinární opatření může 
patřit:

Slovní napomenutí nebo upozornění. 
Písemné varovné napomenutí nebo  
upozornění. Jeho kopie je součástí Vaší  
osobní složky 
Ukončení výkonu funkce nebo dočasné 
propuštění z disciplinárních důvodů. 
Podle závažnosti provinění může dále 
dojít k zrušení pracovní smlouvy nebo 
propuštění. 
Kromě propuštění zaměstnance/ uplatnění  
Etického kodexu může také dojít k  
trestnímu řízení.



KOMISE PRO 
INTEGRITU
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Abychom zajistili dodržování Etického kodexu  
GIS a mohli analyzovat a vyjasnit případná 
PORUŠENÍ KODEXU, k nimž došlo, a 
případně stanovit odpovídající sankce,  
zavedli jsme v GIS SYSTÉM PRO ZACH-
OVÁNÍ INTEGRITY, který sestává z Hlavní 
komise a lokálních komisí v každé ze 
společností GIS. Tyto komise se skládají 
ze spolupracovníků, kteří v nich zastávají 
různé role a jsou ochotni naslouchat a dále 
postoupit nahlášená obvinění týkající se 
nedodržení pravidel GIS. 

Komise pro integritu a její členové jsou  
povinni chránit dané informace i identitu lidí, 
kteří podávají stížnosti, a rovněž odpovídají 
za podání podnětu k prošetření nahlášených 
skutečností, stejně jako za navrhnutí 
případných odpovídajících sankcí a trestů.



POZICE V KOMISI PRO 
INTEGRITU
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PŘEDSEDA (Vedoucí): 
Osoba, která podporuje 
zavedení Postupů pro 
zachování integrity a jejich 
soustavné uplatňování.

ADMINISTRÁTOR: 
Osoba, která je zodpovědná 

za kontrolu a zaznamenávání 
případů a problémů týkajících 

se činnosti výboru, tato osoba je 
první kontaktní osobou Hlavní 

komise GIS.

VEDOUCÍ TÝMU (Zástupce pro 
zajišťování shody): 
Osoba, která ověřuje plnění a 
dodržování firemních zásad a 
politik a také fungování postupu 
zachování integrity.

VÝKONNÝ PRACOVNÍK PRO 
ZACHOVÁNÍ INTEGRITY:  

Osoba, která zajišťuje standardizaci 
procesu zajišťování čestnosti a integrity 

v celé GIS.

OMBUDSMAN (Zástupce):
 Osoba, která naslouchá spolupracovníkům 
a poskytuje jim rady a pokyny, pokud jde o 

pochybnosti v oblasti bezúhonnosti 
čestnosti a integrity, aby stížnosti a hlášení 

porušení byly řešeny. Také podává hlášení o 
opatřeních přijatých během tohoto procesu.



Stížnost  
(Spolupracovník, 
dodavatel, zákazník, 
poradce GIS)

Komise pro audit

Obchodní komise. 
Interní audit.

Výkonný pracovník. 
Postup zachování 
čestnosti a integrity 
Hlavní komise GIS

Kontaktní centrum 
(externí)

Zjistí jakékoliv 
nesrovnalosti ve 
Společnosti

Zaznamenává a 
zpracovává 
stížnosti

Obdrží 
stížnosti 
emailovým 
hlášením

Ověřuje 
dodržování shody 
s předpisy při 
daném postupu

Stanoví pokyny a 
doporučení ohledně 
procesu

Dává pokyny

Komise pro integritu v 
podnikání

Vedení interního auditu

Vyhodnotí a určí, 
kdo bude stížnost 

řešit.

ano

ne

Zasílá zprávy Hlavní 
komisi GIS pro 
zachování integrity a 
Komisi pro audit

Podá stížnost dostupnými 
prostředky (emailem, na 
webových stránkách, přes 
horkou linku, do poštovní 
schránky)
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Systém zachování bezúhonnosti



Vyšetří a vysloví 
závěr a doporučení

Provede šetření, 
vysloví závěry a  
sepíše doporučení

Šetření (průzkum)

Sdělí závěry 
všem dotčeným 
osobám v 
Podniku

Sdělí závěry všem 
dotčeným osobám v 
Podniku.

Zajistí skutečnou 
realizaci 
doporučení

Vysloví závěry
průzkumu 
ve zprávě

Doručí zprávu 
Generálnímu 
ředitelství Podniku 
a Hlavní komisi pro 
integritu. 

Provede 
následnou 
kontrolu, aby se 
zajistilo plnění 
doporučení

Dokumentuje 
každý měsíc 
indikátory a 
sděluje je 
Generálnímu 
ředitelství 
Podniku

Dokumentuje 
každý měsíc 
indikátory a 
sděluje je 
Generálnímu 
ředitelství 
Podniku

Můžete se také o informace podělit 
osobně

Můžete zůstat v anonymitě
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(Možnost uzavření 
záležitosti)

(Možnost uzavření 
záležitosti)

(Možnost uzavření 
záležitosti)
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Místo, kde k události došlo. 
Uveďte název nebo obchodní 
název místa, kde k události 
došlo, včetně adresy provozu 
a umístění v prostorách  
podniku. Pokud k události  
nedošlo na žádném určitém 
místě, uveďte a napište 
podrobnosti. 

Byli jste přítomni, když k 
události došlo? Ano / ne 
Měla na vás přímý dopad? 
Ano / ne 

Uveďte jméno osoby (nebo 
více osob). Které se dopustily či 
dopouštějí tohoto PORUŠENÍ 
spolu s pracovní pozicí, kterou 
ve společnosti zastávají. 

Máte nějaké dokumenty, 
kterými chcete vaši stížnost 
doložit? Pokud ano, zašlete 
je, prosím.

Stížnost můžete podat telefonicky, prostřednictvím našich webových 
stránek, zasláním emailu nebo vhozením do poštovní schránky s 
názvem “Integrity of the Company” – Integrita společnosti. 
Pokud chcete, můžete také zajít za představiteli místní komise.
Kontaktní informace jsou uvedeny na zadní straně tohoto 
Etického kodex.

5

6

7

8

Výrobní závod a lokalita 

Můžete uvést své jméno nebo 
zůstat v anonymitě. 

Která ze zásad GIS je 
porušována? 

Uveďte prosím co nejpod-
robněji co, jak, kdy a kde se 
stalo, koho se událost týkala 
(jméno a pracovní pozice), 
stejně jako co dotčená osoba 
získala. Uveďte také veškeré 
informace, které by mohly 
být cenné při vyšetřování a 
řešení této situace. 

Lidé, kteří o případu vědí: 
Jména lidí, kterým je váš 
případ znám (ať už se jich 
stížnost týká, či ne)

1

2

3

4

INFORMACE 
NUTNÉ K PODÁNÍ 
STÍŽNOSTI
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PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ 
O ZÁVAZKU SPOLUPRACOVNÍKA GIS

ETICKÝ KODEX GRUPO 
INDUSTRIAL SALTILLO

Já,                                                                        , jsem obdržel/a Etický 
kodex GIS a bylo mi vysvětleno, jak se používá a uplatňuje, rovněž 
jsem si ho přečetl/a a pochopil/a jej. 

Souhlasím s tím, že se budu účastnit informačních schůzek ohledně 
tohoto Kodexu, a také že se budu na GIS obracet ohledně případných 
pochybností, a zavazuji se, že seznámím s Kodexem zaměstnance, 
kteří jsou ve styku s GIS. 

Souhlasím s tím, že se budu řídit všemi zásadami GIS kdekoli a kdykoli 
a zajistím jejich plnění ostatními. 

Zavazuji se k tomu, že buď osobně, nebo anonymně nahlásím jakékoli 
porušení Etického kodexu, jehož budu svědkem, o němž budu mít po-
dezření nebo o němž se jakkoli jinak dozvím. 

Nikdy se nebudu nijak mstít nikomu, kdo nahlásí porušení Zásad v 
souladu se svou povinností nahlašovat porušování zásad a firemních 
politik GIS. 

Dne

Podpis

Společnost
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Podnik Zákazníka nebo Dodavatele (Název Společnosti)

Já,                                                        , jsem obdržel/a Etický 
kodex GIS a bylo mi vysvětleno, jak se používá a uplatňuje, rovněž 
jsem si ho přečetl/a a pochopil/a jej.

Zavazuji se k tomu, že buď osobně, nebo anonymně nahlásím 
jakékoli porušení Etického kodexu, jehož budu svědkem, o němž 
budu mít podezření nebo o němž se jakkoli jinak dozvím.

ETICKÝ KODEX GRUPO 
INDUSTRIAL SALTILLO

Dne

Podpis

Společnost
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Výrobní podnik a místo

Anonymní podání Jméno

O které zásadě či zásadách GIS se domníváte, že byla nebo je porušována?

Uveďte co nejpodrobněji jak, kdy a kde k dané události došlo, koho se týkala 
(jméno a pracovní zařazení) a také to, co tím dotčená osoba získala. Uveďte 
veškeré informace, které by mohly být užitečné při hodnocení:

Jména osob, které o případu vědí: (ať už se jich stížnost týká, či ne)

Místo a název závodu, kde k události došlo, včetně adresy provozu a 
umístění v prostorách závodu:

Uveďte jméno osoby (nebo osob), které se tohoto PORUŠENÍ dopustily nebo 
dopouštějí spolu s pracovní pozicí, kterou ve společnosti zastávají.

Máte nějaké dokumenty, které vaši stížnost dokládají? 
      Ano (zašlete je prosím)        Ne
  

Byli jste přítomni, když k události došlo?           Ano            Ne

Měla na vás událost přímý vliv?        Ano         Ne





ETICKÝ KODEX GRUPO 
INDUSTRIAL SALTILLO
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Já,                                                                     , jsem obdržel/a Etický 
kodex GIS a bylo mi vysvětleno, jak se používá a uplatňuje, rovněž 
jsem si ho přečetl/a a pochopil/a jej.

Souhlasím s tím, že se budu účastnit informačních schůzek ohledně 
tohoto Kodexu, a také že se budu na GIS obracet ohledně případných 
pochybností, a zavazuji se, že seznámím s Kodexem zaměstnance, 
kteří jsou ve styku s GIS. 

Souhlasím s tím, že se budu řídit všemi zásadami GIS kdekoli a kdykoli 
a že zajistím jejich plnění ostatními.

Zavazuji se k tomu, že buď osobně, nebo anonymně nahlásím jakékoli  
porušení Etického kodexu, jehož budu svědkem, o němž budu mít  
podezření nebo o němž se jakkoli jinak dozvím. 

Nikdy se nebudu nijak mstít nikomu, kdo nahlásí porušení Zásad v 
souladu se svou povinností nahlašovat porušování zásad a firemních 
politik GIS.

Podpi

Společnost

Dne



Zohledňuji potřeby a očekávání 
našich klientů. 

Dodržuji podmínky, specifikace 
a úroveň služeb, které byly 
dohodnuty s klientem.

Vážím si našich výrobků
a jejich přínosu. 

Moje činy a rozhodnutí vždy 
směřují k zajištění spokojenosti 
zákazníků.

Přijímám odpovědnost za svůj 
osobní rozvoj. 
Podporuji vůdcovské dovednosti 
a další kompetence svých 
spolupracovníků. 
Podporuji spolupráci a týmovou 
práci. 
Podílím se na vzniku takového 
prostředí, v němž mohou naši 
spolupracovníci naplnit svůj 
potenciál a realizovat se. 
Respektuji lidskou důstojnost.

Pečuji o životní prostředí. 

Záleží mi na správném 
využívání surovin. 

Usilujeme o využívání 
obnovitelných zdrojů.

Zlepšujme kvalitu života.

Naplňujeme potřeby ostatních 
zainteresovaných stran.

.

Abych dosáhl/a 
lepších výsledků, zkouším 
nové postupy. 
Podporuji kreativitu. 
Otevřeně naslouchám 
a předkládám nové nápady,
které podporují růst 
podnikání.

Mluvím pravdu. 

Chovám se čestně a 
transparentně. 

Chovám se v souladu s 
hodnotami GIS. 

Přijímám problémy jako 
výzvu a pracuji na jejich řešení.

Správně využívám zdroje. 

Požaduji, abychom já i ostatní 
dodržovali, co bylo dohodnuto.

BEZÚHONNOST 
A ZODPOVĚDNOST

ORIENTACE NA 
ZÁKAZNÍKA

INOVACE

ROZVOJ 
LIDSKÝCH 
ZDROJŮ

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ
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HODNOTY

ORIENTACE 
NA ZÁKAZNÍKA

INOVACE ČESTNOST A 
ZODPOVĚDNOST

UDRŽITELNÝ
 ROZVOJROZVOJ 

LIDSKÝCH
 ZDROJŮ

ETICKÝ 
KODEX 

Etický kodex GIS je dokumentem, jehož záměrem 
je poskytnutí doporučení všem spolupracovníkům, 
poradcům, zaměstnancům, klientům a doda-
vatelům spolu se souborem pokynů ohledně 
chování a opatření u všech činností týkajících se 
firmy tak, aby se stala společností světové úrovně.

Všichni spolupracovníci GIS zodpovídají za to, aby 
si tento Etický kodex přečetli, porozuměli mu, 
uplatnili jej, seznámili se s ním a nechali jej vejít ve 
známost. Z tohoto důvodu je nutné se s veškerými 
dotazy týkajícími se tohoto kodexu obracet na 
svého přímého nadřízeného, a stejně tak je nutné 
řádně informovat o jakémkoli porušení kodexu vůči 
třetí straně, nebo jej nahlásit. 

6. vydání



Etický 
kodex 
Globální Verze

ČÍNA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

ITÁLIE

POLSKO

ČESKÁ 
REPUBLIKA

MEXIKO

ŠPANĚLSKO

Chcete nahlásit porušení kodexu? 
Podejte hlášení / zavolejte / využijte 
schránku

01800 00 37 447
(01800 00 ES GIS)
FAX (55) 52 55 1322
reportalogis@tipsanonimos.com
comité.auditoria@gis.com.mx
https://www.tipsanonimos.com/reportalogis

reportalogis@tipsanonimos.com
https://tipsanonimos.com/reportalogis

40 08 80 14 96
infun@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

900 9 95 233
reportalogis@tipsanonimos.com
http://www.tipsanonimos.com/reportalogis

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com


