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Globální kodex chování a etiky skupiny JAEGER 
 

 

 

Jako mezinárodně působící společnost má skupina JAEGER povinnost a sebevědomí jednat odpovědně a v souladu se 
zákonem. Jako společnost a součást společnosti se k této odpovědnosti stavíme čelem, čímž si dlouhodobě zajišťujeme 
hospodářský úspěch. 

Pověst a důvěra, které se těšíme u našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a ve společnosti, může být vážně 
poškozena nevhodným chováním, a to i jednotlivců. Proto jsme všichni spoluodpovědní za pověst naší společnosti. 

Globální kodex chování a etiky skupiny JAEGER shrnuje základní zásady a pravidla našeho jednání. Představuje požadavek 
na nás samotné, který musí být naplněn životem všech zaměstnanců při jejich každodenní činnosti. 

Globální kodex chování a etiky skupiny JAEGER je závazným vodítkem pro skupinu JAEGER. Popisuje zásady, které 
dodržujeme při každodenním jednání mezi sebou, se zákazníky a obchodními partnery. Společnosti skupiny JAEGER sdělují 
obsah Kodexu chování a etiky zaměstnancům, smluvním partnerům a v případě potřeby i třetím stranám. Smluvnímu 
partnerovi by mělo být srozumitelné, že dodržování Kodexu chování a etiky je zásadně zaručeno.  

 

S pozdravem 

 

 

Andreas J. Schmid  Annemarie Wegmeth 

CEO    CFO 

 

 

Friedberg, 01.01.2023 
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1. Rozsah použití 
 

Globální kodex chování a etiky skupiny JAEGER platí pro všechny společnosti skupiny. Kromě toho je 
dodržování našich standardů uvedených v tomto dokumentu absolutním požadavkem pro naše 
obchodní partnery a třetí strany, které jednají jménem společností skupiny JAEGER nebo ve spojení s 
nimi (např. dodavatelé, distributoři, konzultanti, externí pracovníci, obchodní zástupci atd.). 

2. Zásady naší spolupráce ve skupině JAEGER 
 

Vzájemný respekt, komunikace, odpovědnost 
Snažíme se vytvářet pracovní prostředí založené na vzájemném respektu, komunikaci, profesionalitě, 
poctivosti, zdvořilosti a spravedlnosti. Respektujeme názory těch, kteří s námi nesouhlasí a/nebo je 
zpochybňují. Komunikace probíhá na základě faktů. Nešíříme fámy. Každý zaměstnanec skupiny nese 
odpovědnost za své činy a skutky. 

 
Ochrana před diskriminací, obtěžováním a šikanou 
Rovné zacházení se všemi zaměstnanci je základním principem naší firemní politiky. Skupina JAEGER 
netoleruje diskriminaci svých zaměstnanců. Nikdo nesmí být diskriminován, zvýhodňován nebo 
obtěžován na základě vlastností, jako je pohlaví, barva pleti, náboženství, národnost, politické nebo jiné 
přesvědčení, etnický původ, zdravotní postižení, věk, sexuální orientace nebo jiné vlastnosti chráněné 
místními zákony, jako je příslušnost k národnostní menšině, těhotenství, bývalá příslušnost k armádě 
nebo alternativní služba.  

 
Rozmanitost 
Podporujeme multikulturní spolupráci a rozmanitost a považujeme ji za silnou stránku naší globální sítě. 
Usilujeme o pracovní prostředí bez diskriminace, zastrašování a obtěžování. Netolerujeme diskriminaci 
na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, 
sexuální identity, věku a/nebo zdravotního postižení. 

 
Týmová práce 
Podporujeme týmovou spolupráci v otevřené atmosféře a máme vysoce motivované zaměstnance, kteří 
se chtějí učit, jsou vysoce kvalifikovaní a pracují v mezinárodních týmech. 

 
Celoživotní vzdělávání 
Podporujeme profesní a osobní rozvoj a kariérní úspěch našich zaměstnanců a podporujeme 
individuální motivaci a celoživotní vzdělávání. 

 
Naše zaměstnance podporujeme bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské 
přesvědčení, ideologii, sexuální identitu, věk a/nebo zdravotní postižení. 

 
Systém zpětné vazby 
Očekáváme a poskytujeme pravidelnou, upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu v rámci pravidelných 
hodnocení zaměstnanců a jejich rozvoje. 

 
 
 
 



 

3.  Spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery 
 

Výběr obchodních partnerů 
Výběr našich dodavatelů, prodejců a dalších obchodních partnerů probíhá na základě jejich kvalifikace, 
zkušeností a dalších oprávněných obchodních zájmů. Osobní vztahy nebo důvody nemohou tento výběr 
ovlivnit. Vůči našim zákazníkům, dodavatelům nebo třetím stranám se chováme čestně a poctivě. 

Vyvarujeme se spolupráce se zákazníky, dodavateli a dalšími třetími stranami, jejichž standardy nejsou 
v souladu s naším Kodexem chování a etiky. 

Soutěžíme spravedlivě v souladu s mezinárodními úmluvami, vnitrostátními zákony a interními předpisy 
a neseme odpovědnost za své jednání. 

 
Úplatkářství a nezákonné platby 
Přijímání plateb, hotovosti, drahých darů, pozvánek na významné zábavy/akce nebo výlety a jiných darů 
od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů je všem zaměstnancům přísně zakázáno. 
Stejně tak naši zaměstnanci nesmí nabízet ani dávat úplatky, ať už přímo nebo nepřímo. 

Jakékoli vyžadování nebo poskytování úplatků musí zaměstnanec odmítnout a neprodleně to oznámit 
svému nadřízenému. 

 
Obchodní zdvořilosti 
Drobné pozornosti, jako je pozvání na jídlo, jsou vyňaty z působnosti pravidel o "úplatkářství a 
nezákonných platbách", pokud se jedná o zanedbatelné částky a pokud tyto pozornosti nijak neovlivňují 
obchodní rozhodnutí. 

Další drobné pozornosti (např. reklamní dárky před Vánocemi) jsou předávány na centrálním místě ve 
firmě, kde se rozhoduje o jejich dalším využití. 

 
Prevence korupce Veřejní činitelé  
Definice "veřejného činitele" se může v jednotlivých zemích lišit. 

To se týká všech osob, které jsou ve veřejnoprávním pracovním poměru. Jedná se zejména o státní 
zaměstnance, soudce a osoby v jiném veřejnoprávním vztahu, jakož i osoby, které jsou pověřeny 
výkonem veřejné správy u orgánů veřejné moci nebo u jiného orgánu jejich jménem. Veřejnými činiteli 
mohou být i zaměstnanci veřejnoprávního rozhlasu a televize nebo (částečně) znárodněného podniku, 
stejně jako zaměstnanci mezinárodních organizací nebo institucí (např. na evropské úrovni). 

Výše uvedené cílové skupině nenabízíme platby ani jiné služby se záměrem uzavřít nebo pokračovat v 
obchodní transakci s kýmkoli nebo zprostředkovat obchodní transakci třetím stranám. Stejně tak nikomu 
nedáváme pokyny, nepovolujeme ani nepodporujeme porušování této zásady. 

 
Konkurenti a soupeři 
Vůči konkurenci se chováme férově. Obchodních výhod se dosahuje výhradně prostřednictvím lepšího 
výkonu. Nelegální nebo neetické obchodní praktiky jsou našim zaměstnancům výslovně zakázány. 

Našim zaměstnancům zakazujeme účastnit se aktivit, diskusí a kontaktů s konkurencí nebo jinými 
externími osobami o důvěrných informacích a údajích o společnosti. To zahrnuje mimo jiné dohody 
narušující hospodářskou soutěž, pokud jde o ceny, zvyšování cen, podmínky nebo kapacity, včetně 
zisku, ziskových rozpětí, nákladů, způsobů prodeje a marketingu. Takové jednání považuje společnost 
za škodlivé. 

Neprovádíme průmyslovou špionáž, úplatkářství, krádeže ani šíření vědomě nepravdivých informací o 
našich konkurentech, jejich výrobcích nebo službách. 

Nepomáháme třetím stranám v protisoutěžním chování. 

 



 

Kontroly vývozu a hospodářské sankce 
Dodržujeme všechny platné zákony o kontrole dovozu a vývozu, sankce a embarga, které ukládají 
omezení vývozu nebo zpětného vývozu zboží, softwaru, služeb a technologií do určitých destinací a 
zákazy transakcí s určitými zeměmi, regiony, organizacemi a jednotlivci, na které se vztahuje omezení. 

Pro naše dodavatele jsou příslušné předpisy uloženy v našich nákupních podmínkách. V případě 
potřeby přezkoumáme všechny obchodní partnery, kterých se to může týkat. 

 
Plagiátorství a duševní vlastnictví 
Úspěch našich výrobků a služeb na trhu je neoddělitelně spjat s jejich kvalitou. Naše snaha o maximální 
kvalitu, kterou se důsledně snažíme poskytovat všem našim zákazníkům po celém světě, klade na 
všechny zaměstnance vysoké nároky na kreativitu, pečlivost, čistotu a přesnost. Netolerujeme úmyslné 
nebo nedbalé chování, které vede ke snížení naší kvality.  

Z tohoto důvodu je zakázáno používat plagiáty nebo padělky. Tím, že naše suroviny získáváme z 
oficiálních a certifikovaných zdrojů/dodavatelů, minimalizujeme pravděpodobnost, že se do našich 
výrobků dostanou padělky a plagiáty. 

Pokud však budou během pravidelných opatření k zajištění kvality zjištěny padělky nebo plagiáty, budou 
okamžitě izolovány a bude informován výrobce originálního vybavení (OEM) a/nebo případné orgány 
činné v trestním řízení.  

Prodej zákazníkům, kteří nejsou OEM, je v souladu s vnitrostátními zákony. V rámci našich možností 
zajišťujeme, aby tyto prodávané výrobky byly používány v souladu se zákonem.  

Respektujeme také duševní vlastnictví, jako jsou vynálezy, literární a umělecká díla, návrhy a symboly, 
jména a obrázky používané v obchodě, a nebudeme je používat ani zveřejňovat bez povolení.  

To se týká zejména duševního vlastnictví chráněného patenty, autorskými právy nebo ochrannými 
známkami. 

 

4. Pracovní podmínky a lidská práva 
 

Etika a lidská práva 
Odpovědné, udržitelné a zákonné jednání je jednou ze základních hodnot skupiny JAEGER a je pevně 
zakotveno v jejích etických zásadách. Odpovídá to sebepojetí skupiny JAEGER a je deklarovaným 
cílem zamezit porušování lidských práv.  

Odpovědnost skupiny JAEGER v oblasti lidských práv se zaměřuje na témata a oblasti činnosti, v nichž 
může uplatnit svůj vliv jako obchodní podnik.  

Lidská práva jsou základními normami, které slouží k zajištění důstojnosti a rovnosti všech a jako 
univerzální, nezcizitelná a nedělitelná práva náleží stejně každému člověku. Tato definice je uvedena v 
Mezinárodní listině lidských práv. 

 
Dětská práce a mladí pracovníci 
Skupina JAEGER dodržuje minimální věk pro zaměstnávání a netoleruje žádnou formu dětské práce. 
Výdělečná činnost nesmí dětem bránit ve vzdělávání a omezovat je tak v jejich rozvoji.  

Je třeba respektovat důstojnost dětí a chránit jejich bezpečnost a zdraví. To platí zejména pro nejhorší 
formy dětské práce, jako je nebezpečná práce, která může poškodit zdraví, bezpečnost nebo morálku 
dětí. 

 
Moderní otroctví, nucená práce a obchodování s lidmi 
Skupina JAEGER netoleruje žádnou formu nucené nebo povinné práce. V souladu se základními 
pracovními normami MOP odmítá skupina JAEGER ve své podnikatelské činnosti využívání nucené 
nebo nezákonné povinné práce. 



 

Konfliktní materiály 
Skupina JAEGER se zavazuje k odpovědnému získávání konfliktních materiálů v souladu s lidskými 
právy, zákonnými povinnostmi a mezinárodními standardy. Dodavatelé skupiny JAEGER musí potvrdit 
dodržování těchto zásad u sebe a ve svém dodavatelském řetězci. 

 
Mzdy a sociální dávky 
Skupina JAEGER nabízí svým zaměstnancům konkurenceschopné odměny závislé na výkonu, které 
jsou doplněny dalšími výhodami.  

Skupina JAEGER odměňuje své zaměstnance spravedlivě, a to jak interně, tak externě. Jednotné 
zásady tvoří základ globálně vyváženého systému odměňování. Odměňování je případně v souladu s 
příslušnými zákonem zaručenými minimálními platy nebo minimálními standardy.  

Na všech pracovištích skupiny JAEGER jsou výkonnost a pracovní výsledky hlavním měřítkem pro 
odměňování. Společnost odměňuje zaměstnance za jejich individuální nebo kolektivní výkon v souladu 
s místními zásadami. 

 
Pracovní doba 
Skupina JAEGER dodržuje přinejmenším platné vnitrostátní předpisy týkající se pracovní doby, doby 
odpočinku, volna a dovolené.  

Organizace pracovní doby a přestávek zohledňuje jak provozní, tak individuální zájmy. Je založena na 
kritériích vědy o práci, jako jsou lékařsky uznávané parametry fyzické a psychické zátěže.  

Skupina JAEGER podporuje slučitelnost pracovního a soukromého života. V rámci provozních možností 
nabízí svým zaměstnancům také individualizované modely pracovní doby, aby byly zvláštní osobní 
okolnosti a práce slučitelné. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Skupina JAEGER předchází zdravotním rizikům dodržováním všech zákonných předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Pravidelně informujeme a školíme naše organizace o předpisech a kodexech 
chování. 

 
Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání 
Skupina JAEGER uznává právo všech zaměstnanců na vytvoření zastupitelských orgánů zaměstnanců 
a na kolektivní vyjednávání za účelem úpravy pracovních podmínek. Všichni zaměstnanci se mohou 
svobodně připojit k zastupitelskému úřadu podle svého výběru. Společnost Erich Jaeger se zavazuje k 
otevřené, transparentní a konstruktivní spolupráci se zástupci zaměstnanců.  

Kultura skupiny JAEGER se vyznačuje důvěrou, konstruktivní a udržitelnou spoluprací ve prospěch 
společnosti a zaměstnanců.   

Zaměstnanci nejsou zvýhodňováni ani znevýhodňováni na základě svého členství či nečlenství v 
odborové organizaci nebo v zaměstnaneckém zastupitelstvu. Na místech, kde není zastoupení 
zaměstnanců, podporuje skupina JAEGER pravidelný dialog mezi zaměstnanci a společností. 

 

5. Kvalita, udržitelnost a ochrana životního prostředí 
 

Kvalita 
Jsme známí vynikající kvalitou a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. 

 
 
 



 

Produkty a služby 
Naše nápady a řešení stanovují standardy kvality, životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti. Naše 
výrobky nesmí představovat riziko pro lidi nebo životní prostředí před manipulací, během ní ani po ní. 

 
Proces neustálého zlepšování a řízení zdrojů 
Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a výrobky optimalizací našich procesů, metod a vhodným 
používáním materiálů a výrobků. Snižování množství odpadů a emisí (do ovzduší, vody, půdy) a 
zlepšování energetické účinnosti jsou deklarovanými cíli společnosti, o jejichž vývoji jsou pravidelně 
podávány zprávy. 

 
Řízení životního prostředí 
Zavazujeme se k trvalému snižování znečištění životního prostředí a aktivní ochraně životního prostředí, 
požární ochraně, ochraně zdraví při práci a zdraví, abychom přispěli našim zákazníkům, 
zaměstnancům, spoluobčanům a budoucím generacím. 

Identifikujeme předpisy v oblasti životního prostředí, které se týkají naší činnosti, prokazatelně, 
průběžně a trvale je dodržujeme a pravidelně informujeme organizaci o jejich dopadu. 

Dodržujeme předpisy o nakládání s chemickými látkami (REACH).  

Skupina JAEGER zavazuje své dodavatele ke stejně udržitelnému a ověřitelnému environmentálnímu 
řízení. 

 

6. Správa a řízení - zásady a pokyny 
 

Platnost vnitřních zásad  
Uvědomujeme si, že nad rámec těchto globálních zásad platí další standardy chování. Tyto standardy 
zahrnují zásady a postupy našich obchodních jednotek, oddělení a regionů, včetně těch, které se 
vztahují na naše zaměstnance. Všechny osoby jsou těmito normami vázány. V případě rozporu mezi 
touto globální politikou a jakoukoli jinou politikou nebo postupem se ve všech případech použijí 
ustanovení této globální politiky. 

 
Dodržování zákonů  
Zavazujeme se dodržovat všechny zákony, předpisy a zásady, národní i mezinárodní, týkající se naší 
činnosti a dodržovat platné zásady ochrany osobních údajů, mimo jiné ty, které jsou uvedeny níže: 

• Všeobecná deklarace lidských práv vydaná OSN v roce 1948 a Evropská úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod z roku 1950. 

• Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966. 
• Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 
• Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

obchodních transakcích, 1997. 
 

Podepsáním německé firemní iniciativy Charta rozmanitosti jsme se zavázali podporovat rozmanitost v 
naší společnosti. 

Finanční integrita 
Ve všech našich finančních zprávách a dokumentech poskytujeme úplné, přesné, včasné a 
srozumitelné informace v souladu s platnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy, zákony a 
standardy. 

 
Ochrana údajů a zabezpečení informací 
Při shromažďování, ukládání, zpracování nebo předávání osobních údajů zaměstnanců, zákazníků 



 

nebo jiných třetích stran dbáme na maximální péči a přísnou důvěrnost, jakož i na dodržování platných 
zákonů a pravidel (např. DSGVO). 

V rámci zabezpečení informací jsou informace poskytnuté našimi obchodními partnery používány 
výhradně pro plnění úkolů v rámci poskytování služeb s obchodním partnerem a pro obchodního 
partnera a jsou chráněny před interním a externím zneužitím. Proto zavazujeme naše obchodní 
partnery, aby s informacemi poskytnutými skupinou JAEGER nakládali stejným způsobem. 

 

7. Vyhledejte pomoc - jednejte 
 

Hlášení porušení předpisů 
Naši zaměstnanci budou hlásit zjevné porušení těchto zásad svému nadřízenému, personálnímu 
oddělení nebo vedení, aby mohla být přijata příslušná opatření. 

Zavazujeme se chránit každého zaměstnance, který v dobré víře oznámil porušení tohoto kodexu 
chování a etiky, před jakoukoli odvetou a/nebo diskriminací. 

Naši zaměstnanci jsou srozuměni s tím, že porušení tohoto Kodexu chování a etiky a interních předpisů 
může vést k disciplinárnímu řízení, a to až k ukončení pracovního poměru. 

 
Whistleblowing 
Pro všechny zaměstnance skupiny JAEGER platí samostatná Politika pro oznamovatele, jejímž cílem 
je podpořit všechny zaměstnance, aby upozorňovali na závažná pochybení ze strany osob ve vedoucím 
postavení nebo managementu v souvislosti s tímto Globálním kodexem chování a etiky, dalšími 
zásadami společnosti Erich Jaeger a/nebo platnými zákony či předpisy, aniž by se obávali 
nespravedlivého zacházení, diskriminace nebo nepříznivého zacházení, které by z toho vyplývalo. 

 

8. Provádění globální politiky obchodního chování a etiky 
 

• Celkovou odpovědnost za dodržování globální politiky obchodního chování a etiky nese 
vedení společnosti. 

• Pravidelně informujeme naše zaměstnance o obsahu a změnách Globální politiky obchodního 
chování a etiky a souvisejících zásad a procesů.  

• Naši zaměstnanci pravidelně absolvují znalostní testy. 
• Nadřízení kontrolují správné chování a přímo řeší rizika a porušení předpisů. 
• Hlášení o porušení předpisů mají nejvyšší prioritu. 
• Firemní cíle se stanovují a vyhodnocují v souladu s pokyny. 
• Všechny problémy jsou řízeny pomocí vhodných témat pro řízení. 
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