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YOU ARE MARBACH
Co se skrývá za úspěchem firmy? 

Je to mnoho faktorů, ale zejména jsou to lidé, kteří zde pracují. Každý z nás, 
protože naše chování je to, co tvoří budoucnost firmy. My jsme ti, kteří vyvíjí 
nové produkty, ti, kteří určují kvalitu našich výrobků a zajišťují jejich včasné 
dodání. My jsme ti, kteří poradí našim zákazníkům a pečují o ně. To vše přispívá 
k dobré pověsti firmy.

Našim chováním zajištujeme úspěch společnosti Marbach. Včera. Dnes. V 
budoucnu. Protože způsob, jakým jednáme, vytváří důvěru u našich obchodních 
partnerů. Věrohodnost. Spolehlivost. Ovlivňujeme rozhodnutí našeho zákazníka, 
kde objednat. 

Ale pro úspěch není důležité jen to. Je to také naše jednání z právního hlediska. 
Vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Dodržovaní právních a zákonných 
předpisů má zásadní význam. 

Náš Etický kodex je závazná směrnice, která definuje standard pro zákonné 
a zodpovědné jednání vůči obchodním partnerům a veřejnosti, ale i vůči sobě 
navzájem. Každý pracovník je povinen dodržovat zásady stanovené v tomto 
dokumentu.

Obsah Etického kodexu ale nekončí u nás. Společnost Marbach očekává i od 
svých dodavatelů a poradců, že budou dodržovat a smluvně se Zavážou k 
požadavkům Etického kodexu. Tato očekávání jsou definována v dokumentu 
Obchodní zásady.

Etický kodex obsahuje 10 principů, které jsou pevně zakotveny v naší firemní 
kultuře. Tyto principy doplňují naše hodnoty ve vzoru chování a vedení. 
Respektujte je prosím a jednejte dle nich ve vaší každodenní činnosti. Je to klíč 
k našemu společnému úspěchu!

Váš Peter Marbach



1.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV A ZÁKONŮ.
Zákony zemí, kde je společnost Marbach zastoupena, dodržujeme 
bez kompromisů. Dodržování platných zákonů je v souladu s 
našimi základními hodnotami a je nezávislé na jakékoli hrozbě 
trestu. Protizákonné jednání odsuzujeme. Zaměstnanci, kteří 
jednají nezákonně, si musí být vědomi, že mohou být trestně 
stíháni. 



2.
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LIDSKÁ PRÁVA.
Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a 
podporujeme jejich dodržování. Striktně odmítáme jakoukoli 
formu práce dětí či nucené práce. Podporujeme rovnost šancí, 
jsme proti diskriminaci. Ke všem zaměstnancům se chováme 
stejně, bez ohledu na pohlaví, věk, barvu pleti, kulturu, etnický 
původ, sexuální identitu, postižení, náboženskou příslušnost 
nebo ideologii.

Nikdy nevyvíjíme fyzické či psychické násilí. K psychickému 
násilí se řadí i sexuální obtěžování, nátlak nebo šikana.



3.

PRACOVNÍ PODMÍNKY.
Obchodní úspěch skupiny Marbach závisí ve velké míře na 
našich zaměstnancích. Na všech, které společnost Marbach 
po celém světě zaměstnává. Proto je v zájmu firmy, aby byly 
všude nastoleny férové pracovní podmínky – pro ochranu všech 
zaměstnanců. Vyžadujeme dodržování požadavků týkajících se 
pracovní doby, minimální mzdy, bezpečnosti práce a svobody 
shromažďování.



4.
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ÚPLATKY A KORUPCE.
Úplatky v podobě věcných nebo peněžních darů či jiné nezákonné 
platby nesmí být ani přijímány ani nabízeny.

Při přijímání a předávání darů či jiné podpory (i pozvání na jídlo 
nebo nějakou akci) jsme zdrženliví. Za žádných okolností by výše 
uvedené nemělo být navrženo tak, aby jeho přijetí přesahovalo 
rámec obvyklé pohostinnosti, zvyku a zdvořilosti.



5.

TRVALÁ UDRŽITELNOST.
Pojem „trvalá udržitelnost“ definujeme jako dlouhodobé zajištění 
a rozvoj vysokých standardů ekologického, ekonomického a so-
ciálního směru.

Ochrana životního prostředí a klimatu, stejně jako efektivnost zdro-
jů jsou důležitou součástí naší firemní filosofie. Při vývoji nových 
produktů a při provozu výrobních zařízení dbáme na minimální ne-
gativní dopad na životní prostředí. Cítíme se být aktivní součástí 
společnosti a angažujeme se v mnoha směrech. Neseme zodpo-
vědnost za naše zaměstnance, jejich rodiny a regiony, ve kterých 
sídlí naše pobočky. Aktuální aktivity a další vývoj jsou popsány v 
dokumentu Společenská zodpovědnost firmy (CSR).
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FÉROVÁ KONKURENCE.
Naši obchodní politiku a ceny určujeme nezávisle. S konkurencí 
ani jinými obchodními partnery neuzavíráme nepřípustné 
dohody. Přímo i nepřímo. 

Nesmí být porušena antimonopolních pravidla.



7.

KONFLIKT ZÁJMŮ.
Ve společnosti Marbach se obchodní rozhodnutí činí výhradně 
v rámci nejlepších zájmů firmy. Je nutné se vyhnout konfliktu 
zájmů se zájmy hospodářskými, soukromými či jinými aktivitami 
– i u rodinných příslušníků, blízkých osob a organizací. 

Bez výjimky jsou veškerá obchodní rozhodnutí v zájmu firmy.



8.
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UCHOVÁNÍ TAJEMNSTVÍ
Jako technologická firma jsme odkázáni na ochranu našich 
vynálezů a našeho know-how, proto s našimi obchodními 
tajemstvími zacházíme velmi opatrně.

Podnikáme nutné kroky, abychom chránili důvěrné informace a 
obchodní podklady před přístupem nezúčastněných kolegů či 
třetích osob. To platí i pro informace, které získáme od našich 
obchodních partnerů.



9.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje našich zaměstnanců a smluvních partnerů 
využíváme pouze pro účely, ke kterým nám byly poskytnuty a 
jednáme s nimi jako s přísně tajnými.

Zákony a předpisy vydané pro ochranu osobních údajů 
společnost Marbach bez výhrady dodržuje.



10.
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OCHRANA FIREMNÍHO MAJETKU.
Každý zaměstnanec je povinen zacházet s majetkem firmy a 
našich zákazníků obezřetně a účelně.

Zařízení, pracovní prostředky (např. nástroje, počítačové 
vybavení, mobiliář a vozidla), stejně jako uživatelská práva a 
licence, mohou být využívány pouze k firemním účelům. Zneužití 
pro osobní, nelegální, neoprávněné nebo jiné nepřiměřené účely, 
není dovoleno.
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PRAVIDLA.

Samotné formulování zásad ovšem nestačí. Zásady je nutné 
poznat a jednat dle nich.

Pravidla Etického kodexu tvoří jádro naší firemní kultury a platí 
pro každého zaměstnance. Každý zaměstnanec je povinen se 
dle těchto pravidel chovat a jednat.

Vedoucí pracovníci by měli být vzorem. Měli by informovat 
zaměstnance o našich hodnotách a učinit je součástí jejich 
školení. Každý nadřízený v rámci jeho kompetencí zodpovídá za 
to, aby všichni zaměstnanci v oblasti jeho zodpovědnosti, tato 
pravidla chápali a dodržovali je.

Každý zaměstnanec má právo nahlásit přestupky proti Etickému 
kodexu nebo jiným firemním směrnicím na personálním oddělení, 
kvůli čemuž nebude nikterak znevýhodňován.
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