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Úvodní slovo 

 

 

 

  

Věříme, že naše odhodlání dodržovat pravidla etického chování je jednou 

z nejdůležitějších složek fungování společnosti Focam a pevné morální základy 

společnosti Focam jsou výsledkem úsilí, které je s tím neodmyslitelně spojeno. Ve 

společnosti Focam jsme odhodláni vykonávat obchodní činnost správně na základě 

kultury etiky a dodržování předpisů. Jádrem naší obchodní činnosti a neodmyslitelnou 

součástí je plnění sociálních potřeb. 

Z dlouhodobého hlediska můžeme úspěšně čelit výzvám konkurenčního prostředí trhu 

tím, že přijmeme imperativy morální odpovědnosti jako jednotlivci i jako celá 

společnost. Důvěru našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, komunit 

a každé zainteresované osoby si můžeme získat a dobré jméno společnosti chránit pouze 

etickým chováním a dodržováním všech zákonných předpisů. 

 

Na své dosavadní výsledky jsme velice hrdí. Etické chování má ve společnosti Focam 

dlouhou tradici a historii, tato kultura je už jejich nedílnou součástí. Naše odpovědnost 

branami společnosti nekončí. Společnost Focam si plně uvědomuje odpovědnosti vůči 

všem interním i externím zainteresovaným osobám, proto se vědomě snaží sdělovat naše 

základní hodnoty i ostatním stranám. Neetické nebo nezákonné jednání i jen zdánlivě 

neetické chování týkající se provozu naší společnosti může snadno ohrozit důvěru celé 

naší společnosti. Proto jsme pevně odhodláni a máme v úmyslu zajistit, aby jakékoliv 

porušení pravidel stanovených v našem Etickém kodexu a pravidlech chování 

v obchodním styku mělo nevyhnutelně své důsledky. Společnost Focam vyznává 

politiku nulové tolerance korupce, kartelů, porušování základních lidských práv 

a porušování pravidel ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. 

Máme jasný společný zájem a cíl, posílit a zachovat etické základy naší společnosti 

a ochránit naše stěžejní hodnoty. Jsme odhodláni prosazovat a podporovat etické chování 

skrze osobní vedení. Společnost Focam by chtěla být hnacím motorem pozitivní změny 

a od všech svých pracovníků a zainteresovaných osob očekává, že se k jejímu úsilí 

o dosažení tohoto společného cíle připojí. 

 



Naše odpovědnost 

  

 Etické chování je základem důvěry v chodu společnosti. Abychom si získali 

důvěru, jsme my ve společnosti Focam odhodláni chovat se čestně a spravedlivě vůči 

osobám v rámci společnosti a vůči všem zainteresovaným osobám (zákazníkům, 

dodavatelům, zprostředkovatelům, konkurentům, přirozenému prostředí a vůči 

společnosti obecně), a to samé očekáváme od všech aktérů v celém našem hodnotovém 

řetězci a sociální komunitě.  

 Naše úsilí může být věrohodné pouze v případě, že budeme dodržovat zákony, 

jednat zodpovědně, bezúhonně, s respektem, čestně, spravedlivě, pečlivě, spolehlivě 

a odpovědně. Náš kodex představuje zásady týkající se dodržování předpisů, lidských 

práv a etiky, společně s naším závazkem vykonávat obchodní činnost, která je morální 

a společensky odpovědná. Za synonymum udržitelnost považujeme firemní 

společenskou a ekologickou odpovědnost. Udržitelnost pro nás znamená firemní 

závazek k vyvážené integraci ekonomických, environmentálních a společenských 

faktorů v každodenní naší činnosti. 

 Cílem naší odpovědnosti je maximalizovat dlouhodobou hodnotu pro 

zainteresované osoby a chránit společenské oprávnění společnosti Focam 

k provozování činnosti. Jsme si vědomi, že jako slévárenská společnost musíme čelit 

velkým zdravotním, bezpečnostním a environmentálním rizikům. V reakci na tyto 

výzvy máme nulovou toleranci korupce, kartelů, porušování základních lidských práv 

a porušování pravidel ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Jsme 

odhodláni dodržovat pravidla etického chování i v případě, že by tento závazek mohl 

uvést společnost Focam do nekonkurenční obchodní pozice, nebo dokonce vést ke 

ztrátě obchodních příležitostí. 

 Věříme, že naše odpovědnost musí pokrývat veškeré aktivity a všechny 

zainteresované osoby. Abychom naše morální hodnoty promítli do každodenních 

činností, zavedli jsme komplexní systém řízení etiky. Základem tohoto systému je náš 

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku. 

 

 

 Ředitelka společnosti 



Etické hodnoty společnosti FOCAM s.r.o. 

 

Dodržování zákona 

 

 

 

 

 

 

Morální bezúhonnost 

 

 

 

 

 

 

 

Úcta k jiným 

 

 

 

 

 

 

Poctivost 

 

 

 

 

 

  

Společnost Focam je odhodlána provozovat činnost v dobré víře a v odpovídajícím zákonném 

rámci. Dodržujeme pravidla, předpisy a nařízení, včetně zákonných požadavků. Regulační 

opatření považujeme za výchozí bod. Naše etické normy přesahují dodržování zákonných 

předpisů. 

Důvěru ostatních si můžeme získat prostřednictvím morální bezúhonnosti, která obnáší 

konzistentnost myšlenek, slov a jednání. Patří sem upřednostnění profesionálních etických 

norem před cíly jednotlivce nebo dokonce zaměstnavatele. Udržování morální bezúhonnosti 

často vyžaduje morální odvahu, sílu udělat správnou věc, žít dle morálních principů navzdory 

obrovskému tlaku k opačnému postupu. 

S každým jednáme s úctou. Respektujeme lidskou důstojnost, nezávislost, soukromí, práva 

a všeobecný zájem. Dodržujeme zlaté pravidlo, tj. snažíme se s každým zacházet tak, jak 

bychom chtěli, aby bylo zacházeno s námi. Úcta tvoří základ našeho týmového ducha 

a partnerství. 

Jsme poctiví ve všem, co komunikujeme a co děláme. Pevně věříme, že poctivost je základním 

kamenem vzájemné důvěry, na které lze stavět a chránit dobré jméno naší společnosti a firemní 

morálku společnosti Focam. Jsme věrní organizaci a lidem, s nimiž pracujeme, a to v rámci 

ostatních morálních principů. 



Péče 

 

 

 

 

 

 

 

Spolehlivost 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědnost 

 

 

 

 

 

 

Spravedlnost 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme spravedliví a čestní v každém jednání, včetně soutěže. Zavazujeme se ke spravedlnosti, 

rovnému zacházení a rovným příležitostem pro jednotlivce a obchodní partnery, toleranci 

a přijetí rozmanitosti. Naše vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu a vůči našim 

obchodním partnerům jsme nestranní. 

Koncept zainteresované osoby vnímáme v širokém kontextu a vždy se snažíme brát ohled na 

obchodní, společenské, ekologické, zdravotní, fyzické a emocionální dopady našeho jednání na 

všechny zainteresované osoby. Usilujeme o naplnění obchodních cílů způsobem, který 

způsobuje co nejmenší škodu a přináší co největší přínos pro naši společnost a životní prostředí 

obecně. 

Snažíme se dosáhnout dokonalosti za všech okolností a ve všem, co děláme, a neustále 

usilujeme o zvyšování odbornosti a důvěry prostřednictvím spolehlivé kvality produktů 

a služeb. Základem je zakotvit naše hodnoty do chování lidí pracujících pro naši společnost 

a spolupracujících s naší společností na všech úrovních. Jsme odhodláni dodržovat naše dohody 

a vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abychom se striktně drželi svých slibů a závazků. 

Snažíme se být transparentní a zodpovědní. Uznávat a přijímat firemní a osobní odpovědnost 

za morální kvalitu našich kroků a činností. Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku 

jsou povinni dodržovat všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci. Pokud známe nebo 

podezíráme někoho, kdo porušuje naše hodnoty, je naší povinností to nahlásit. 



Zásady etického chování v obchodním styku 

Udržitelný rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Společnost Focam se snaží usilovat o udržitelný rozvoj; aniž by ohrozila 

potřeby budoucích generací. Abychom toho dosáhli, kombinujeme 

ekonomické, environmentální a sociální faktory a přijímáme taková 

rozhodnutí, která maximalizují dlouhodobou hodnotu pro zainteresované 

osoby a upevňují naše oprávnění provozovat naši činnost. 

Udržitelný rozvoj zahrnuje aktivní řízení rizik a příležitosti souvisejících 

s dlouhodobými ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy. 

Proto: 

❖ uplatňujeme zásadu udržitelnosti;  

❖ neustále poskytujeme relevantní informace společnosti 

a zainteresovaným osobám;  

❖ vytváříme procesy, které společnosti Focam umožňují zdokonalovat 

svou činnost.  



Lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ve společnosti Focam jsme odhodlání respektovat lidská práva každé zainteresované 

osoby a zároveň požadujeme, aby i oni respektovali práva ostatních. Mezi taková práva 

patří občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, včetně také práva na 

lidskou důstojnost; práva na život; svobody a bezpečí osoby; práva na spravedlivé 

a příznivé pracovní podmínky; práva na spravedlivou mzdu; ochranu před všemi 

formami nucené nebo nedobrovolné práce; ochranu před zaměstnáváním dětí; ochranu 

před diskriminací; svobody projevu. 

Respektování lidských práv zahrnuje, mimo jiné, dodržování firemní politiky, platných 

zákonů a předpisů, spolupráci se zainteresovanými osobami a přispívání ke všeobecné 

prosperitě komunit a společnosti, v nichž působíme. Naším cílem není pouze dodržovat 

lidská práva, ale také je aktivně prosazovat v celém našem hodnotovém řetězci 

a přispívat k pozitivnímu dopadu na společnost s ohledem na lidská práva. Podporujeme 

ochranu lidských práv a odsuzujeme jejich porušování v jakékoliv formě. 

Respektováním lidských práv zaručujeme posuzování dopadu naší činnosti. Zvláštní 

pozornost věnujeme našim pracovníkům, dodavatelům a místním obyvatelům, kteří 

jsou naší činností ovlivněni.  

 

CO DĚLÁME: 

o Vždy respektujeme lidská práva. 

o V obchodním styku věnujeme náležitou péči 

ochraně lidských práv, včetně obchodního 

rozvoje, výběru obchodních partnerů 

a dodavatelů.  

o Přijímáme opatření k předcházení a zmírňování 

nepříznivého vlivu na lidská práva. 

o V případě porušení lidských práv zjištěné během 

naší činnosti, v rámci našeho dodavatelského 

řetězce nebo jakékoliv porušení týkající se naší 

obchodní činnosti, přijímáme vhodná opatření. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nikdy nepřehlížíme nepříznivé dopady 

nějakého plánu, jednání nebo chování 

na lidská práva. 

o Nepohlížíme na dodržování lidských 

práv pouze jako na povinnost nebo jako 

na odpovědnost jiných subjektů. 

o Netolerujte porušování lidských práv. 



Rovné zacházení a příležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve společnosti Focam jsme odhodláni bojovat proti diskriminaci ve všech oblastech 

pracoviště, v celém našem řetězci a ve společnosti obecně. Společnost Focam chápe 

hodnotu rozmanitosti. Naši zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, dodavatelé a jiné 

externí zainteresované osoby jsou občany různého vyznání, náboženství, kultury či 

sociálního původu. Podporujeme kulturní rozmanitost, vytvoření mezinárodního týmu 

a obchodní komunity 

Společnost Focam se zavazuje zakazovat a předcházet diskriminaci jakéhokoliv druhu 

na základě rasy, barvy kůže, pohlaví, věku, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

názoru, etnického, národnostního nebo sociálního původu, majetku, narození, sexuální 

orientace nebo jiného stavu, včetně manželského nebo rodičovského stavu, 

a poskytovat rovné příležitosti každému na základě zásluh, vyjma případu, kdy je výběr 

opodstatněn konkrétními profesionálními dovednostmi. Proto Focam nebude tolerovat 

nedovolenou diskriminaci. 

CO DĚLÁME: 

o Poskytovat příležitosti, které jsou volně 

k dispozici pro každého bez ohledu na 

jakoukoliv charakteristiku jednotlivce nebo 

skupiny, která nesouvisí se schopností, 

zásluhami, výkonem, kvalifikacemi nebo 

opodstatněnými obchodními kritérii.  

o Při náboru, hodnocení, povyšování, odměňování 

zaměstnanců, při rozhodování o mimořádných 

odměnách, disciplíně a skončení pracovního 

poměru a při výběru obchodních partnerů 

vycházet pouze z kvalifikací, výsledků 

a opodstatněných obchodních kritérií. 

o Být otevření a respektovat kulturní diverzitu 

a pomáhat lidem z jiných zemí adaptovat se na 

místní podmínky.  

o Mít přehled o místní legislativě a kulturních 

faktorech, které mohou ovlivňovat naši práci. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nikdy nikoho nediskriminujeme na 

základě pohlaví, rodinného stavu, 

postavení rodiče nebo pečovatele, na 

základě věku, etnického původu, barvy 

kůže, politického přesvědčení, náboženské 

nebo sexuální orientace, postižení, rasy, 

národnosti atd. 

o Nikdy nikoho nediskriminujme 

negativním způsobem, a to i v případě, že 

to místní legislativa nezakazuje, nebo to 

dokonce místní zvyklosti dovolují. 



Důstojnost a vzájemná úcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve společnosti Focam se zavazujeme zajistit pracovní prostředí založené na vzájemné 

důvěře, v němž je s každým, kdo pracuje pro společnost Focam, zacházeno důstojně 

a s úctou. Mezi společností Focam a všemi interními a externími zainteresovanými 

osobami, kteří jsou v kontaktu s Focam, je vztah založený na důvěře, proto s nimi 

jednáme s úctou a od všech zainteresovaných osob požadujeme to samé.  

Mimo jiné Focam netoleruje obtěžování ani jiné jednání nebo chování, které je 

ponižující, degradující, urážející, zastrašující nebo nepřátelské. Každý v naší 

společnosti, v naší širší komunitě má právo na to, aby s ním bylo zacházeno slušně 

a uctivě. Sexuální obtěžování a pomluva nebo očerňování jsou považovány za vážné 

poškození lidské důstojnosti. 

CO DĚLÁME: 

o Vždy respektujeme a dodržujme 

důstojnost ostatních.  

o Své pracovní, obchodní a komunitní 

vztahy zakládáme na otevřenosti, důvěře, 

vzájemném uznání a podpoře.  

o Usilujme o vytvoření a udržení uvolněné 

a spolupracující atmosféře na pracovišti 

i v rámci obchodních a společenských 

vztahů.  

o V případě, že se Vám nelíbí chování 

někoho jiného, neváhejte se ozvat, 

vysvětlete jim, co se Vám nelíbí 

a požádejte je, aby přestali. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nikdy nikoho fyzicky ani verbálně 

nezastrašujeme ani neponižujme.  

o Nikdy nejednáme ponižujícím, urážlivým nebo 

nepřátelským způsobem.  

o Nikdy neděláme nevhodné vtipy nebo 

komentáře rasové, etnické, náboženské, 

sexuální povahy.  

o Nešíříme ani nevystavujeme urážlivé, agresivní 

nebo hanlivé materiály nebo obrázky.  

o Nikdy sexuálně neobtěžujeme kolegu 

nechtěnými sexuálními návrhy, nevyžadujeme 

sexuální přízeň a ani se nechováme jiným 

sexuálně urážlivým způsobem. 

o  Nikdy o nikom nic nepravdivě neprohlašujeme 

ani nešíříme úmyslné pomluvy nebo hanlivé či 

diskriminační poznámky. 



Ochrana soukromí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Focam se zavazuje respektovat soukromí osob a důvěrnost jejich osobních 

informací. Budeme získávat a uchovávat pouze osobní informace, které potřebujeme 

k efektivnímu provozování naší společnosti v souladu se zákonem.  

Focam se zavazuje přijmout preventivní bezpečnostní opatření k uchovávání osobních 

dat tak, aby zamezila riziku zničení, ztráty nebo neoprávněného přístupu. 

CO DĚLÁME: 

o Omezujeme přístup k osobním údajům 

pouze na řádně oprávněné osoby.  

o Sbíráme a zpracováváme pouze takové 

osobní informace, které jsou potřebné 

a vhodné pro naši práci a odpovědnost.  

o Sbíráme, zpracováváme a uchováváme 

informace jen tak, abychom zabránili 

neoprávněnému přístupu.  

o Osobní údaje značíme za důvěrné.  

o Používáme pouze osobní údaje, ke 

kterým máme oprávněný přístupu. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nenecháváme nikoho osobní údaje někde se 

„válet“ nechráněné. 

o Nikdy se nesnažíme získat přístup k osobním 

údajům, ke kterým nemáme oprávněný přístup, 

nebo pokud k tomu nemáme žádný obchodní 

důvod.  

o Nikdy neposkytujeme osobní data nikomu 

uvnitř nebo vně společnosti Focam, aniž 

bychom se ujistili, že je to vhodné.  

o Osobní informace nezneužíváme. 

o Neuchováváme osobní informace déle, než je 

třeba ke splnění opodstatněného účelu 

nakládání s údaji. 



Svobodný a poctivý obchod a hospodářská soutěž 

 

 

 

 

 

 

Poctivá hospodářská soutěž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Focam je odhodlána dodržovat poctivé chování. Působení na trhu probíhá 

v souladu se zásadami poctivé hospodářské soutěže a v duchu a v souladu s literou 

zákona. Focam je toho názoru, že úplné dodržování zákonů upravujících poctivou 

hospodářskou soutěž a trh není pouze zákonná povinnost, ale tvoří jádro obchodní 

kultury. 

Soutěž je nejlepším stimulem efektivnosti. Podporuje inovaci a zaručuje ty nejlepší 

možnosti pro zákazníky. Zatímco soutěžíme v řadě výrobních aktivit, vše probíhá 

v souladu s normami poctivé hospodářské soutěže a platnými zákony na ochranu 

hospodářské soutěže. Úplné dodržování zákonů na ochranu hospodářské soutěže není 

jen právním závazkem, ale souvisí také s postoji a kulturami, které mohou mít pozitivní 

vliv na podnikání. 

My ve společnosti Focam respektujeme naše konkurenty, neprovádíme žádnou formu 

nekalého jednání, které by mohlo nezákonně poškodit renomé nebo dobré jméno 

konkurenta a informace o konkurenci získáváme přísně v souladu se zákonem. Nekalé 

soutěžní praktiky jsou nepřijatelné a nebudou tolerovány, jsou nezákonné ve většině 

zemí a nesou s sebou riziko vysokých pokut. Zákony na ochranu hospodářské soutěže 

zakazují řadu praktik, které znemožňují svobodnou a poctivou hospodářskou soutěž, 

jako jsou nezákonné dohody mezi konkurenty nebo nekorektní chování zaměřené na 

dosažení nebo udržení monopolu. 

Společnosti Focam věnuje zvláštní pozornost tomu, aby neuzavírala žádný druh 

kartelové dohody a nevykonávala praktiky po dohodě s konkurencí, a to přímo ani 

nepřímo, s cílem dosažení cenové dohody nebo realizace kvót pro burzovní trhy, výrobu 

či prodej. Naši pozici na trhu nezneužíváme a zavazujeme se vytvářet rovné podmínky 

pro všechny naše partnery. 



Dodržování vývozních – dovozních regulací, omezení a sankcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Focam se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k dodržování všech platných 

pravidel a zákonem stanovených obchodních regulací a omezení. Sankce a dovozní – 

vývozní embargo představují obchodní omezení proti konkrétním zemím, územím, 

osobám, skupinám nebo subjektům s cílem udržet nebo obnovit mezinárodní mír 

a bezpečnost, respektovat lidská práva, demokracii a respektování právního státu. 

Takové sankce uvalují zákonné zákazy nebo omezení na prodej, nákup, převod nebo 

zpřístupnění zboží, finančních prostředků, služeb, softwaru nebo informací. Porušování 

pravidel obchodních regulací a omezení může mít vážné následky, včetně zabavení 

zboží nebo finančních prostředků, vysokých trestních a občanskoprávních postihů, 

ztráty vývozních výhod, zrušení smluv nebo dokonce uvalení vazby.  

Prostředí sankcí a embarg je složité, nestálé a dynamické a mezinárodní legislativa se 

může kdykoliv změnit bez nutnosti oznámení. Je nezbytně nutné znát tato omezení 

a v případě jakýchkoliv dotazů a pochybností o jakékoliv zamýšlené transakci nebo 

chování vyhleda pomoc. 



Důvěryhodné obchodí vztahy a odpovědné vztahy se zainteresovanými osobami 

 

 

 

 

 

Pravdivé podávání zpráv a integrita obchodních procesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

My ve společnosti Focam jsme odhodláni zajišťovat myšlenku a praxi odpovědné 

a udržitelné výrobní činnosti v celém hodnotovém řetězci a usilovat o to, aby naše 

obchodní vztahy byly založené na důvěře a odpovědné komunikaci s externími 

zainteresovanými osobami. 

Záznamy a hlášení jsou cenným majetkem společnosti a musí být pravdivé a úplné. My 

ve společnosti Focam zaznamenáváme a nahlašujeme firemní informace čestně, přesně 

a objektivně. Záznamy a hlášení zahrnují finanční údaje (účetnictví) a nefinanční 

informace, jako jsou popisy a výsledky projektů, technické detaily, hodnocení výkonu, 

záznamy o lidských zdrojích, informace o lidských právech a všechny další informace, 

které dokládají obchodní činnost a které jsou vyžadovány zákonem nebo mají jiný 

význam pro rozhodování a pro firemní archivaci společnosti Focam. 

Falšování záznamů nebo zkreslování skutečností nelze nikdy odůvodnit ani omluvit. 

Focam netoleruje žádnou formu podávání falešných hlášení nebo utajování faktů 

v hlášeních, dokonce ani interpretaci stejných skutečností různým způsobem v různých 

situacích v souladu s aktuálními cíly. 

Integrita finančních nebo nefinančních záznamů a jejich reportování jsou pro přijímání 

dobrých rozhodnutí, ochranu naší důvěryhodnosti a dobrého jména, plnění zákonných 

a regulačních povinností, plnění závazků vůči všem externím zainteresovaným osobám 

zcela nezbytné. Nesprávné, neúplné a neefektivní spravování záznamů a hlášení může 

zvýšit významná obchodní rizika vedoucí k právním následkům a poškození dobrého 

jména, finanční situace a konkurenceschopnosti společnosti. 



Vztahy a komunikace s obchodními partnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jediným základem úspěšných a dlouhotrvajících obchodních vztahů je čestný a správný 

přístup k zákazníkům, dodavatelům, partnerů a dalším obchodním partnerům. Za tímto 

účelem naši pozornost věnujeme potřebám zákazníků, dodavatelů a obchodních 

partnerů. 

Neustále vyhodnocujeme a zdokonalujeme naše produkty, technologie, abychom 

v každé fázi našeho hodnotového řetězce mohli poskytnout kvalitu, bezpečnost 

a spolehlivost. Ve společnosti Focam jsou vztahy se zákazníky, dodavateli a jinými 

obchodními partnery založené na vzájemné důvěře a respektu. Focam se zavazuje 

dodržovat každý smluvní závazek. Zaměstnanci by měli mít na mysli, že jakákoliv od 

nich směřující komunikace není pouze odrazem společnosti Focam, ale mohla by být 

použita i v jakémkoliv sporu nebo vyšetřování. Přesná a vhodná komunikace, která není 

žádným způsobem zavádějící, je nutností. 

CO DĚLÁME: 

o Dodržujeme nejvyšší normy chování 

v rámci verbální nebo písemné 

komunikace. 

o Poskytujeme pravdivé, včasné, vhodné, 

přesné a pochopitelné informace o našich 

aktivitách, produktech a službách. 

o Poskytujeme pravdivé a přesné informace 

ve veškeré komunikaci. 

o Nakládáme se všemi obchodními 

informacemi jako s důvěrnými, dokud 

nebude schváleno jejich vyzrazení. 

o Při komunikaci jsme opatrní a vyhýbáme 

se používáním zavádějících slov. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nikdy neposkytujeme falešné nebo zavádějící 

informace. 

o Nesdělujeme spekulativní názory nebo osobní 

postoje k jakékoliv obchodní záležitosti. 

o Nežertujeme s důvěrnými informacemi nebo 

o vážných věcech. 

o Nikdy záměrně nepřekrucujeme žádné 

informace ani neprezentujeme nesprávnou 

interpretaci. 



Náš postoj k politické aktivitě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Focam se nesnaží přímo angažovat v politických aktivitách ani neprovozuje 

žádnou politickou agendu. Focam nijak nesponzoruje, neposkytuje dary ani 

nepodporuje politické programy, strany ani organizace a události organizované těmito 

stranami nebo pro ně. Společnost Focam si však uvědomuje právo svých zaměstnanců 

svobodně se rozhodnout, zda se zapojí do politiky, a toto zapojení nijak nezakazuje. 

Zaměstnanci však nesmí vykonávat politickou činnost jménem společnosti Focam nebo 

v rozporu se zájmy společnosti. 

CO DĚLÁME: 

o Máme na paměti, že politická vyjádření 

neodrážejí postoj společnosti Focam 

a nikdy by neměly vypadat jako 

prohlášení společnosti Focam. 

o Nehovoříme za společnost Focam. 

o Dáváme jasně najevo, že jednotlivé 

politické názory a akce jsou osobní a 

nemají nic společného se společností 

Focam.  

o Pokud by politické aktivity mohly vést ke 

střetu zájmů, informujeme svého 

nadřízeného. 

CO NEDĚLÁME: 

o Nikdy nepoužíváme jméno, značku nebo prvky 

značky společnosti Focam. 
o Nikdy nedovolíme, aby si lidé mysleli, že 

společnost Focam se zavázala k podpoře nějaké 

politické strany nebo hnutí.  
o Nikdy nevyužíváme pracovní dobu nebo 

jakékoliv zařízení společnosti Focam pro 

podporu politické činnosti.  
o Nevykonáváme politickou činnost na 

pracovišti. 
o Nevyužíváme svou pozici ve společnosti Focam 

k ovlivnění jiné osoby, aby podpořila nějakého 

politika, politickou stranu nebo hnutí. 



Společnost Focam s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


