
Kodex firemního 
chování a etiky



Společnost Flex je založená na 
vztazích a vzájemná důvěra je 
základem každého vztahu. Vždy 
jednáme s maximální integritou, 
vzájemná důvěra proto narůstá.

Naše hodnoty se odvíjejí od 
našeho závazku k transparentnosti, 
odpovědnosti, respektu a inkluzi.

Revathi Advaithi
Výkonná ředitelka společnosti Flex
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i. Vzkaz od předsedy rady a výkonného ředitele
Ve společnosti Flex bereme dodržování předpisů a etické chování vážně. Proto je náš kodex firemního chování a 
etiky (dále „kodex“) tak důležitý pro naši společnost a zaměstnance. Dodržování zákona a bezúhonné chování je 
základním kamenem naší identity.

Tento kodex byl sepsán tak, aby každý z nás – bez ohledu na to, na jaké je pozici – vždy dodržoval ty nejvyšší etické 
standardy v každém aspektu práce. Kodex sice nemůže pokrýt všechny situace, s nimiž se na pracovišti můžeme 
setkat, ale na některé problémy nás upozorní, seznámí nás s zásadami společnosti Flex a pomůže nám jednat s 
integritou, ať už děláme cokoli.

Všichni zaměstnanci, úředníci a ředitelé společnosti Flex musí tento kodex znát, rozumět mu a řídit se jím, stejně jako 
postupy a souvisejícími zásadami, na něž kodex odkazuje. Toto očekáváme a na to se spoléháme, když společně 
pracujeme, jednáme se zákazníky, oslovujeme akcionáře, spolupracujeme s obchodními partnery a přispíváme k 
rozvoji našich komunit.

Když činíme rozhodnutí, která ovlivňují naši společnost, musíme používat zdravý úsudek. Pokud máme dotazy, musíme 
je také položit. Pro všechny by mělo být zcela bezproblémové bez odkladu nahlásit jakékoli chování či situaci, pokud 
se zdá, že jsou v konfliktu s kodexem nebo s našimi zásadami; v nějakých případech máte dokonce povinnost své 
postřehy nahlásit.

Závazek k našim klíčovým hodnotám, schopnostem vést a kultuře integrity nám pomůže uspět jako 
konkurenceschopná, zdravá a udržitelná společnost.

Děkujeme Vám, že každý den činíte ta správná rozhodnutí a podílíte se na úspěchu naší společnosti.

Revathi Advaithi
Výkonná ředitelka

Michael Capellas
Předseda správní rady
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Kdo musí dodržovat kodex chování a 
etiky společnosti Flex?
Kodexu musí rozumět a řídit se jím všichni zaměstnanci, 
úředníci a členové správní rady společnosti Flex a její 
dceřiné a přidružené společnosti. Očekáváme, že 
kodexem se budou řídit i partneři, smluvní strany, poradci, 
dodavatelé, dočasní zaměstnanci, distributoři a obchodní 
zástupci naší společnosti.

Uplatnění
Jako globální společnost známe výzvy, které se pojí s 
celosvětovým podnikáním. Mnohé zákony se uplatňují 
mezinárodně, také se však řídíme zákony zemí, v nichž 
podnikáme a respektujeme rozmanité místní zvyklosti. 
Jsme rozhodnuti dostát svému závazku a i nadále 
zajišťovat, aby všechny naše kroky byly vždy v plném 
souladu se zákonem a s našimi etickými zásadami. Pokud 
je dodržování zásad společnosti Flex v konfliktu s místními 
zákony či právními předpisy, zaměstnanci by se měli 
obrátit na právní oddělení společnosti Flex.
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Etické  
rozhodování
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1.1 Etické rozhodování
Pokud máte nějaký dotaz či si nejste jistí jakoukoli akcí, činností, žádostí či podmínkou, položte si otázky, které vidíte níže na diagramu, a řiďte 
se našimi radami. Pokud se domníváte, že se zvyklosti či zákony ve vaší zemi či regionu liší od kodexu firemního chování a etiky, obraťte se 
na právní oddělení. Situaci můžete také nahlásit anonymně prostřednictvím horké linky pro etiku nezávislé třetí strany (dále „horká linka pro 
etiku“), s níž společnost Flex spolupracuje či se obraťte na jakýkoli kontakt pro hlášení problémů uvedený v oddílu 1.2 tohoto kodexu.

 Zeptejte se sami sebe:

Je to legální?

Je to v souladu s zásadami 
společnosti Flex?

Domníváte se, že je to správné?

Bylo by pro vás příjemné, kdyby se 
o tom psalo v médiích?

Ne.

Nepokračujte.

Nejsem si 
jistý/á.
Pokud si nejste 
jistí, zeptejte se 
svého manažera 
či se obraťte na 
jeden z našich 
kontaktů pro 
hlášení problému. 
(Viz následující 
strana)

Ano.

Pokud je 
odpověď na 
každou z těchto 
otázek „Ano“, pak 
MŮŽETE činnost 
provést.
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1.2 Ozvěte se: Jak pokládat otázky a 
nahlašovat obavy
Ve společnosti Flex víme, jak je důležité „se ozvat“ a vždy všechny 
vyzýváme, ať tak učiní. Znamená to mít odvahu klást otázky, 
když se vám něco nezdá či si nejste jistí zásadou či postupem 
společnosti Flex nebo našimi právními závazky.

Od našich zaměstnanců očekáváme, že se ozvou, budou klást 
dotazy a obavy nahlašovat. Chráníte tak společnost Flex, naši 
značku i naše pracoviště a pomáháte zlepšovat náš provoz a 
zabraňovat možnému nesprávnému chování.

Viz také Zásady účetnictví a auditu v oblasti nahlašování problémů.

Když se dozvíte o jednání nebo potenciálním jednání, které 
by mohlo porušit zákon, právní předpis či tento kodex, musíte 
to ohlásit jednomu z našich kontaktů, které v tomto kodexu 
zmiňujeme. Těmto kontaktům byste také měli nahlásit jakákoli 
porušení zásad společnosti mimo tento kodex.

1.3 Kontaktu pro hlášení problémů
Způsobů, jak můžete nahlásit své obavy a obdržet pomoc je 
mnoho, od horké linky pro etiku po naší politiku otevřených dveří.

 

 

Horká linka
pro etiku

Legal
Department

Ev
ro

pské
 unie (EU)
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Horká linka pro etiku
Společnost Flex disponuje horkou linkou pro 
etiku , která zaměstnancům, úředníkům, 
ředitelům a obchodním partnerům 
umožňuje nahlašovat problémy bez obav 
z odplaty. Horká linka je v provozu 24 
hodin denně, 7 dnů v týdnu. K dispozici 
jsou tlumočnické služby. Zprávy lze podat 
anonymně.

Společnost Flex odvetné akce netoleruje. 
Pokud máte dotaz ohledně zásad či 
postupů společnosti Flex či obavy ohledně 
určitého jednání či navrhovaného jednání, 
budeme rádi, když se obrátíte například 
na nějakého z manažerů společnosti Flex, 
člena našeho týmu pro etiku a dodržování 
předpisů, jakéhokoli právníka z právnického 
oddělení, manažera personálního oddělení 
apod. a své otázky či problémy proberete. 
Pokud by vám tento způsob nebyl příjemný, 
využijte horkou linku pro etiku a nahlašte své 
obavy anonymně.

Společnost Flex bere všechna obvinění 
vážně a každou situaci odpovídajícím 
způsobem prověří a vyšetří.

Jakýkoli manažer
Manažeři jsou lidé, kteří dohlížejí na 
práci jiných a jdou v naší společnosti 
ostatním příkladem. Často jsou 
prvním a nejlepším zdrojem, na 
který byste se měli obrátit, pokud 
potřebujete pomoc.

Společnost Flex podporuje otevřené 
pracovní prostředí, kde se lidé 
navzájem respektují a naše politika 
otevřených dveří zaměstnance 
vyzývá, aby kontaktovali manažera 
– jakéhokoli manažera – pokud mají 
nějaký dotaz či obavu.

Pokud máte otázku či obavu 
ohledně vašeho manažera nebo 
pokud pro vás prostě není příjemné 
mluvit se svým přímým manažerem, 
můžete se klidně obrátit na jiného 
manažera ve vaší oblasti či mimo ní, 
či na místního zástupce personálního 
oddělení, jakéhokoli člena týmu pro 
etiku a dodržování předpisů nebo 
jakýkoli jiný kontakt pro nahlašování 
problémů. Jsou zde proto, aby vám 
pomohli!

Ředitelé pro dodržování 
předpisů
Ředitelé pro dodržování předpisů jsou 
odborníci na naše klíčové oblasti dodržování 
pokynů – boj proti monopolu a korupci, 
ochrana značky, důvěrné informace, správa 
podniku & cenné papíry, ochrana údajů, 
životní prostředí, finance, globální IT, globální 
obchod, bezpečnost práce, zabezpečení IT, 
duševní vlastnictví, práce a zaměstnanost, 
zdravotnické regulace, zadávání veřejných 
zakázek a daně.

Každý z ředitelů pro dodržování předpisů je 
odpovědný za to, že se v těchto oblastech 
řídíme našimi zásadami, postupy a platnými 
zákony.

Na ředitele pro dodržování předpisů se 
můžete obrátit, pokud máte dotazy ke 
konkrétní oblasti, chcete nahlásit obavu či 
pokud máte obecný dotaz či obavu ohledně 
dodržování pokynů.  Oni následně zajistí, že 
bude včas provedeno důkladné vyšetření a 
všechny problémy budou řešeny.

Aktuální seznam všech ředitelů pro 
dodržování předpisů a jejich kontaktní 
údaje je k dispozici na webové stránce pro 
dodržování předpisů.
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Výkonný pracovník pro etiku & 
dodržování předpisů
Výkonný pracovník pro etiku & dodržování předpisů 
společnosti Flex je odpovědný za dohled nad 
naším programem pro etiku a dodržování pokynů, 
také zajišťuje, abychom se řídili našimi zásadami, 
postupy a platnými zákony. Výkonný pracovník pro 
etiku & dodržování předpisů je také odpovědný 
za spolupráci s akcionáři a každé čtvrtletí podává 

zprávu o programu pro 
dodržování pokynů a jiných 
významných záležitostech 
obchodním ředitelům, 
výkonným sponzorům a 
výboru pro audit.

Andy Powell je náš senior 
viceprezident a ředitel pro 
etiku a dodržování předpisů.

Pokud se chcete o dozvědět víc o Andy, našem 
programu pro etiku a dodržování předpisů a 
právním oddělení, navštivte prosím domovskou 
stránku právního oddělení.

Pokud máte dotaz či problém, bez obav se 
obracejte na jakéhokoli z našich důvěryhodných 
vedoucích pracovníků přímo, a to včetně naší 
výkonné pracovnice pro etiku a dodržování předpisů 
nebo na kohokoli v našem týmu pro obchodní etiku 
a dodržování předpisů.

Personální oddělení
Personální oddělení (HR) podporuje 
zaměstnance společnosti Flex v 
oblastech jako je nábor zaměstnanců, 
zaučování, kompenzace, benefity, 
stanovování cílů, oceňování výkonu, 
vývoj školení a vedení lidí.

Naše personální oddělení vám 
poradí s dotazy a problémy ohledně 
mezd a benefitů i s konflikty mezi 
spolupracovníky či manažery.

Personální oddělení podporuje 
otevřené pracovní prostředí, 
kde se lidé navzájem respektují 
a pomohou vám uváženým a 
efektivním způsobem s každodenními 
způsoby. Bez obav se obraťte na 
vaše místní personální oddělení a 
využívejte je jako váš primární zdroj v 
případě dotazů či obav. Pokud vám 
nedokážou odpovědět sami, odkážou 
vás na jiný správný zdroj asistence v 
rámci společnosti Flex.

Pro více informací o personálním 
oddělení navštivte domovskou stránku 
personálního oddělení.

Právní oddělení
Právní oddělení společnosti Flex 
se skládá z právníků a jiných 
odborníků, kteří podporují 
společnost Flex právnickým 
poradenství v oblasti obchodu.

Vedoucím právního oddělení je 
nás generální právní zástupce, 
Scott Offer. Všichni členové tohoto 
oddělení jsou nám k dispozici a 
odpovídají na naše dotazy, radí s 
problémy a buď nám pomohou 
nebo nás odkážou na jiný správný 
zdroj asistence.

Navštivte domovskou stránku 
právního oddělení pro více 
informací nebo pokud chcete 
kontaktovat právníka společnosti 
Flex.
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Nahlašování podle 
Evropské unie (EU)
Všechny země Evropské unie 
(EU) dodržují zákony a předpisy o 
ochraně osobních údajů týkající se 
používání horkých linek společnosti 
a společnost Flex dodržuje platné 
zákony, pravidla a předpisy, které se 
vztahují na naše globální podnikání.  
 
Vaše zprávy jsou pro nás důležité, 
proto pokud není horká linka Ethics 
Point k dispozici v zemi, kde se 
nacházíte, můžete podat zprávu 
prostřednictvím webové stránky 
Ethics Point. 
 
Žádný zaměstnanec v EU by se neměl 
ostýchat obrátit se na Ethics Point 
nebo nás kontaktovat na následující 
e-mailové adrese: 

dataprotection@flex.com

Další způsoby 
nahlašování problémů
Pokud máte pochybnosti, můžete 
se s dotazy či obavami vždy 
obrátit na členy našeho týmu 
pro etiku a dodržování předpisů, 
právní oddělení, výbor pro audit, 
správní radu nebo na jakéhokoli 
důvěryhodného vedoucího 
pracovníka. Pomohou vám přímo 
nebo vás odkážou na zdroj, který 
bude pro řešení vašeho problému 
nejlepší.

Také můžete nahlásit problém 
kliknutím na odkaz níže 

Představenstvo
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1.4 Odplatu netolerujeme.
Společnost Flex netoleruje odplatu vůči komukoli, kdo v dobré 
víře vznese dotaz, ozve se s podezřením na nesprávné chování 
či se účastní auditu nebo vyšetřování. Způsoby odplaty zahrnují 
mimo jiné změnu pracovní doby nebo plánu, přeřazení na nižší 
pracovní pozici či jiné negativní důsledky plynoucí z nahlášení 
možného porušení kodexu. Jakýkoli způsob odplaty či pokus 
rozeznat či odhalit identitu zaměstnance, který důvěrně nahlásí 
obavu, může vést k disciplinárnímu postihu až v podobě ukončení 
zaměstnaneckého vztahu.

Pokud máte pocit, že je proti vám vedeno odvetné opatření, 
okamžitě to nahlaste. Viz horká linka pro etiku.

1.5 Náležitě spolupracujeme s korektními 
žádostmi o informace od vlád
Vždy náležitě spolupracujeme, pokud vláda vznese korektní žádost 
nebo zahájí vyšetřování. Všichni zaměstnanci musí informovat svá 
místní/regionální právní oddělení, pokud společnost obdrží od 
vlády oznámení, předvolání, příkaz k prohlídce, žádost o pohovor 
nebo jinou nerutinní žádost o informace, která se dotýká záležitostí 
společnosti. Veškeré informace poskytnuté vládě musí být pravdivé 
a nesmí být zavádějící. Nesmíte měnit, zatajovat či ničit záznamy, 
které se týkají vyšetřování a/nebo podléhají právnímu pozastavení.

Právní proces vedený proti společnosti musí být sice řešen v souladu 
s pokyny uvedenými výše, žádný obsah tohoto kodexu není 
zamýšlen jako překážka tomu, abyste mohli nahlásit problémy, či 
jinak komunikovat, s jakoukoli vládní, donucovací nebo regulační 
agenturou, pokud máte podezření na porušení zákona.
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2
Integrita 
na 
pracovišti
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Ve společnosti Flex si ceníme rozmanitých nápadů a zkušeností 
našich zaměstnanců a vážíme si tvořivosti a inovací, které z této 
rozmanitosti plynou.

Vzájemný respekt a bezpečné, zdravé, udržitelné a odpovědné 
pracoviště je naším závazkem.

2.1 Děláme, co je správné
• Rozhodujeme se eticky.

• Řídíme se kodexem a postupy společnosti Flex a zákonem.

• Souhlasíme s principy Aliance odpovědného obchodování (RBA) 
a řídíme se jimi.

• Kdykoli vám je nejasné něco ohledně zásad nebo postupů 
společnosti Flex, měli byste proaktivně klást dotazy.

• Jakékoli porušení tohoto kodexu, zákona nebo platných nařízení 
musíte nahlásit. Viz horká linka pro etiku.

• Musíte zcela a čestně spolupracovat s jakýmkoli interním 
auditem nebo vyšetřováním.

• Všichni se musíme zasazovat o vytvoření prostředí, kde mohou 
zaměstnanci bez obav klást dotazy, ozývat se s problémy a 
nahlašovat je, beze strachu z odplaty.

2.2 Chováme se k sobě ohleduplně a dodržuje 
spravedlivé praktiky práce a zaměstnání
• Jsme k sobě navzájem otevření a upřímní a chováme se 

důstojně a ohleduplně.

• Nikoho nediskriminujeme na základě rasy, barvy kůže, pohlaví, 
věku, země původu, náboženství, sexuální orientaci, genderové 
identifikace, postižení nebo jakékoli jiné právně chráněné 
charakteristiky.

• Usilujeme o to, aby v našem pracovním prostředí neexistovala 
žádná forma obtěžování nebo špatného zacházení, včetně 
šikany.

• Usilujeme o vytvoření rozmanitého pracovního prostředí se 
zaměstnanci z různých prostředí, s různými zkušenostmi a úhly 
pohledu.

• Dodržujeme platné zákony týkající se mzdy a počtu hodin.

• Zaměstnancům poskytujeme minimálně všechny 
zákonem požadované výhody.

• Nepoužíváme dětskou, nucenou, 
nesvobodnou nebo vázanou práci a 
zachováváme minimální věkovou hranici 
pro zaměstnání.

• Uznáváme práva našich pracovníků 
svobodně se sdružovat a domníváme 
se, že otevřená komunikace a přímá 
angažovanost pracovníků a vedení 
je nejúčinnějším způsobem řešení 
problémů na pracovišti.

• Nepovolujeme odvetu proti komukoli, 
kdo ohlásí obavy z diskriminace, 
obtěžování nebo jakýchkoli jiných nekalých 
pracovněprávních praktik.

• Jsme odhodláni respektovat lidská práva všech lidí 
prostřednictvím našich operací a hodnotového řetězce v 
souladu s řídícími principy Organizace spojených národů o 
obchodních a lidských právech.

Očekáváme, že naši obchodní partneři splní stejné standardy.

Zásady rozmanitosti a rovnosti a prevence obtěžování na 
pracovišti a zásady pro řešení stížností/problémů naleznete na 
DMS portálu personálního oddělení.
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2.3 Uznáváme důležitost ochrany osobních 
údajů.
• Dodržujeme všechny zákony, které chrání soukromí a důvěrnost 

osobních údajů.

• Přijímáme vhodná opatření k řádné správě a ochraně osobních 
údajů zaměstnanců před neoprávněným nebo nesprávným 
přístupem nebo používáním.

• Dodržujeme platné zákony a předpisy upravující ochranu 
osobních údajů.

2.4 Našim zaměstnancům poskytujeme 
bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
• Nejvyšší prioritou společnosti Flex je zdraví a bezpečnost našich 

pracovníků.

• Investujeme do zařízení, nástrojů, zařízení, procesů a lidí, 
abychom zajistili našim zaměstnancům bezpečné pracovní 
prostředí.

• Poskytujeme programy bezpečnosti a ochrany zdraví, abychom 
omezili a předcházeli pracovním úrazům a nemocem a školíme 
naše zaměstnance v oblasti bezpečné pracovní praxe.

• Požadujeme, aby zaměstnanci nepřicházeli do práce pod 
vlivem jakékoli látky, která by nám mohla zabránit v bezpečném 
a efektivním provádění pracovních činností.

• Násilí nebo hrozba násilí na pracovišti jsou přísně zakázané. Při 
všech našich globálních operacích prosazujeme kulturu ochrany 
zdraví a bezpečnosti .

• Jakékoli obavy ohledem nebezpečných podmínek byste 
měli co nejdříve hlásit manažerovi. Tyto skutečnosti je nutné 
ohlásit prostřednictvím alespoň jedné z možností nahlašování 
uvedených v části 1.2  tohoto kodexu.

Více informací najdete v části Portál EHS DMS (péče o zdraví, 
bezpečnost a životní prostředí).

Odplata vůči jakémukoli zaměstnanci, který upřímně vyjádří 
znepokojení ohledně jakékoli pracovněprávní praktiky,  
otázky ochrany osobních údajů nebo zdraví či bezpečnosti 
představuje porušení našeho Kodexu a nebude tolerována.  
Viz také zásady EHS.
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3
Integrita pro  
naši společnost  
a akcionáře
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3.1 Vyhýbáme se střetům zájmů.
„Střet zájmů“ nastane tehdy, když osobní vztah, finanční nebo 
jiný zájem jednotlivce může bránit jeho nebo její povinnosti 
jednat v nejlepším zájmu společnosti Flex nebo vyvolávat dojem, 
že neoprávněně ovlivňuje jeho nebo její rozhodnutí jménem 
společnosti Flex.

Pokud nejsou střety zájmů řádně řešeny, mohou společnosti 
způsobit vážnou škodu. Dokonce i zdání střetu zájmů může mít 
za následek potenciálně nevratné poškození dobrého jména 
společnosti. Musíte se vyhnout jakékoli činnosti nebo osobnímu 
zájmu, které reálně vytváří nebo vytváří zdání konfliktu mezi 
osobními zájmy a zájmy společnosti, nebo mohou jinak narušovat 
vaši schopnost vykonávat pracovní povinnosti.

Nesmíte:

• Využít příležitostí zjištěných použitím majetku společnosti nebo 
prostřednictvím informací, které máte k dispozici.

• Používat majetek společnosti nebo informace, které máte k 
dispozici pro osobní zisk nebo osobní přínos člena rodiny  
nebo přítele.

• Konkurovat činnosti společnosti

V následujících částech zvážíme příklady obvyklých konfliktů, které 
mohou vzniknout, a odpovídající reakce na tyto scénáře:

3.1.1 Členové rodiny a osobní vztahy

Člen rodiny nebo blízký přítel je nebo chce být prodejcem, 
dodavatelem nebo zaměstnancem společnosti Flex. Svého 
manažera musíte o tomto vztahu informovat a nesmíte se 
účastnit výběru nebo řízení daného potenciálního prodejce nebo 
zaměstnance.

Vy nebo některý z vašich rodinných příslušníků máte postavení 
nebo finanční zájem (například máte majetkovou účast) ve 
společnosti, která konkuruje, podniká nebo chce podnikat se 
společností Flex. Pokud ano, okamžitě o tom informujte svého 
manažera, aby mohl být střet vyřešen.

Můžete řídit nebo ovlivnit pracovní rozhodnutí člena rodiny, přítele 
nebo osoby, s níž máte romantický vztah. Pokud ano, okamžitě o 
tom informujte svého manažera, aby mohl být střet vyřešen. Pokud 
jsou zaměstnanci ve stejné hierarchické struktuře ve vztahu, vzniká 
potenciální střet zájmů. Takové vztahy musí být oznámeny. Navíc 
musíte na pracovišti uvést jakýkoli jiný romantický vztah, který 
představuje možný nebo zdánlivý střet.

Zásady ohledem Zásady vztahů v práci naleznete na DMS portálu 
personálního oddělení.

3.1.2 Finanční, investiční nebo obchodní příležitosti

Chcete využít obchodní nebo investiční příležitost dostupnou 
společnosti Flex. Pokud ano, okamžitě o tom informujte svého 
manažera a výkonného pracovníka pro etiku a dodržování 
předpisů a ujistěte se, že tato příležitost je nabídnutá nejprve 
společnosti Flex. Pokud společnost Flex odmítne příležitost, žádný 
jiný střet neexistuje a činnost je v souladu s platnými zásadami 
společnosti, můžete tuto příležitost využít.
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3.1.3 Služba v externích představenstvech

• Chcete získat post ředitele jiné ziskové nebo neziskové 
společnosti. Pokud ano, postupujte podle Zásad služby 
zaměstnanců v představenstvu, abyste získali řádné předchozí 
písemné schválení.

• Zásady služby zaměstnanců v představenstvu naleznete na DMS 
portálu právního oddělení.

3.1.4 Druhé zaměstnání; Externí aktivity

Chtěli byste mít druhou práci nebo si přejete být konzultantem jiné 
ziskové společnosti, která konkuruje, obchoduje s nebo se může 
stát zákazníkem společnosti Flex. Pokud ano, okamžitě informujte 
svého manažera, abyste mohli vyřešit případný konflikt. Druhé 
zaměstnání, které nevytváří střet zájmů nebo nezasahuje do vašich 
povinností v společnosti Flex je přípustné.

Vlastníte firmu nebo máte akcie v podniku mimo vaši práci pro 
společnost Flex a daný podnik konkuruje, podniká nebo se může 
stát zákazníkem společnosti Flex. Pokud ano, okamžitě informujte 
svého manažera, abyste mohli vyřešit případný konflikt.

Pokud se ocitnete v některé z těchto situací nebo v jiných 
situacích střetu zájmů, okamžitě informujte svého manažera 
nebo použijte jakýkoli z našich zdrojů pro nahlašování abyste tuto 
záležitost nahlásili a dodržujte požadavky právního oddělení, 
abyste dokončili proces prověřování konfliktů zájmu společnosti 
Flex, aby se daný střet mohl vyhodnotit a vyřešit. Manažeři zajistí, 
aby záležitosti týkající se střetu zájmů byly podány dále řediteli 
v rámci jejich organizace nebo přímo na právní oddělení nebo 
oddělení etiky a dodržování předpisů společnosti Flex.

Můžete jednat pouze poté, co byl konflikt přezkoumán a schválen 
písemně manažerem a oddělením etiky a dodržování předpisů.

Tím, že plně uvedete potenciální konflikt předtím, než budete 
jednat, pomůžete zajistit, aby podnikání probíhalo objektivně, 
spravedlivě a v souladu se zásadami společnosti. Rovněž zabráníte 
tomu, abyste byli zapojeni do nevhodné situace střetu zájmů, která 
může mít nepříjemné následky a vést až k ukončení pracovního 
poměru.

Zásady a kontrolní seznam konfliktu zájmů najdete na DMS portálu 
právního oddělení.

3.2 Chráníme informace společnosti Flex.

3.2.1 Důvěrné informace

Během naší práce máme často přístup k důvěrným informacím 
o naší společnosti, včetně informací o našich zaměstnancích 
nebo o společnostech, se kterými podnikáme. Za tímto účelem 
se „důvěrnými informacemi“ rozumí informace naší společnosti 
nebo společností, s nimiž podnikáme, které nejsou obecně 
dostupné veřejnosti nebo které jsou opodstatněně považovány 
za důvěrné, včetně prognóz, marketingových plánů a osobních 
informací o zaměstnancích nebo informací, které nám třetí strany 
svěřily pod sliby důvěrnosti. Tyto informace by mohli být užitečné 
pro konkurenta nebo škodlivé pro naši společnost, pokud se 
dostanou do špatných rukou, nebo by společnost Flex mohla být 
vystavena odpovědnosti za nesprávné použití nebo zveřejnění 
těchto informací. To může zahrnovat soukromé informace týkající 
se zaměstnanců, přestože máte vždy možnost zveřejnit váš vlastní 
plat a pracovní podmínky.
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Běžné příklady důvěrných informací zahrnují:

• Seznamy zákazníků nebo dodavatelů

• Zákaznické nebo dodavatelské podmínky, diskontní sazby,  
údaje o cenách

• Finanční informace

• Návrhy, výkresy, vzorce, obchodní tajemství, vynálezy, 
patentové přihlášky

• Marketingové a prodejní plány, uvádění produktů na trh, 
akvizice

• Výrobní procesy

• Údaje o zaměstnancích (jiné než vaše)

• Informace o jednáních představenstva a o představenstvu

Během a po skončení zaměstnání v společnosti Flex musíte chránit 
důvěrné informace, které můžete sdělit pouze:

1.  Spolupracovníkům, kteří tuto informaci potřebují kvůli podnikání;

2.  Osobám mimo společnost, které tuto informaci potřebují k 
podnikání a mají jasnou povinnost uchovávat dané informace 
důvěrné a podepsaly smlouvu o zachování důvěrnosti údajů; 
nebo

3.  Těm, kdo mají zákonné právo na tyto informace.

Vaše povinnost zachovávat důvěrnost neruší ani neovlivňuje vaši 
povinnost poskytnout důvěrné informace vládním orgánům v 
souvislosti s hlášením podezření na porušení zákona, aniž byste 
o této skutečnosti museli informovat společnost, ačkoli byste o 
důvěrnosti vámi sdělených informací měli daný orgán informovat 
a není povoleno sdělit privilegovanou komunikaci mezi advokáty a 
klienty.

Pro zacházení s důvěrnými informacemi používáme systém 
klasifikace naší společnosti, který vyžaduje, abychom klasifikovali 
dokumenty buď jako „Vyhrazené“, „Citlivé osobní údaje“, 
„Důvěrné osobní údaje“, „Pouze pro vnitřní potřebu“ nebo 
„Veřejné“.

Klasifikaci dokumentů pro zásady ochrany údajů najdete na DMS 
portálu právního oddělení.
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3.2.2 Duševní vlastnictví společnosti Flex

• „Duševní vlastnictví“ zahrnuje patenty, ochranné známky, 
autorská práva, obchodní tajemství, know-how a jakýkoli jiný 
nehmotný osobní majetek, který vzniká intelektuálním úsilím 
tvůrce.

• Duševní vlastnictví společnosti Flex je klíčovou hodnotou a od 
vás se očekává, že pomůžete identifikovat, zachytit a chránit 
naše duševní vlastnictví.

• Společnost má zavedené zásady a postupy pro posouzení 
ochrany patentů na vynálezy vytvořené našimi zaměstnanci - 
abyste se o tomto procesu dozvěděli více, můžete se obrátit na 
svého manažera nebo na právní oddělení .

• Nesmíte vědomě využívat duševní vlastnictví třetích stran bez 
svolení a je zodpovědností každého zaměstnance respektovat 
duševní vlastnictví (včetně materiálů chráněných autorskými 
právy, jako jsou softwarové programy a důvěrné informace) 
našich dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů, konkurentů 
, a dalších třetích stran.

• Nesmíte používat nebo sdělit důvěrné informace nebo obchodní 
tajemství patřící bývalému zaměstnavateli, i když si myslíte, že by 
to bylo společnosti Flex užitečné. Pokud si nejste jisti, zda máte 
povoleno používat informace, které nepatří společnosti Flex, 
požádejte o pokyny právní oddělení.

Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledem práv na duševní 
vlastnictví, obraťte se na právní oddělení.

3.3 Dary a obchodní zábavy přijímáme pouze, 
když je to vhodné.
Nesmíte přijímat žádné dary, zábavy nebo jiné obchodní 
zdvořilosti, které by mohly ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí 
jménem společnosti nebo budit takový dojem. Nikdy nesmíte 
požadovat nebo žádat o dary, zábavu nebo jiné podnikatelské 
zdvořilosti od lidí, kteří obchodují se společností. Poskytnutí nebo 
obdržení jakékoliv platby nebo daru v podobě úplatku nebo 
nezákonné provize je absolutně zakázáno.

Pokud vám zákazník nebo prodejce společnosti Flex bude nabízet 
nebo dávat něco hodnotného (například speciální sleva na 
spotřebič, vstupenky na sportovní akci zdarma, zlevněný byt nebo 
jiný předmět) způsobem, který není v souladu se zásadami naší 
společnosti nebo je pochybný, okamžitě o tom informujte svého 
manažera, aby se případný střet mohl vyřešit. Manažeři zajistí, že 
záležitosti týkající se střetu zájmů nebo potenciálně nevhodných 
dárků budou podány dále viceprezidentovi v rámci jejich 
organizace nebo přímo právnímu oddělení  či oddělení etiky a 
dodržování předpisů.

Specificky nesmíte přijmout:

• Bohaté dary, dary ve formě osobních půjček, hotovosti, 
peněžních ekvivalentů nebo cenných papírů

• Půjčky na nemovitosti, včetně rekreačních zařízení nebo 
vybavení pro osobní potřebu

• Osobní služby prováděné za méně než je jejich tržní hodnota

• Slevy na nákup zboží nebo služeb pro osobní potřebu

Viz také část kodexu 4.4 Podnikání s vládami, část 5.2 Postupy 
při zadávání zakázek a část 6.2 Žádné úplatky nebo nezákonné 
provize.
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• Chápeme, že se některý majetek společnosti Flex může používat 
k náhodným a příležitostným osobním účelům (jako jsou mobilní 
telefony společnosti), a v rozsahu povoleném zákonem máme 
právo na přístup, vyhledávání a kontrolu veškerých takových 
komunikací, údajů nebo zařízení, s vaším souhlasem nebo bez 
něj. Neexistuje žádné očekávání soukromí, pokud se jedná o 
cokoli, co je uloženo na zařízeních vlastněných společností Flex 
nebo je přenášeno prostřednictvím systémů společnosti Flex, 
pokud to umožňuje místní zákon.

• Majetek společnosti používáme bezpečným, zákonným a 
vhodným způsobem a nepoužíváme tento majetek k stahování, 
ukládání nebo odesílání sexuálně explicitního, urážlivého nebo 
diskriminačního materiálu.

• Nesdílíme osobní identifikační čísla ani hesla.

• Neoprávněné nebo náhodné sdílení osobních údajů okamžitě 
nahlašujeme na základě Zásad pro porušení zabezpečení údajů 
společnosti Flex.

Společnost Flex je globální, a tak se často vyžaduje, aby mnozí z 
nás cestovali pro obchodní účely. Je naší zodpovědností zajistit, 
abychom dodržovali zásady cestování a zábavy naší společnosti 
a předkládali k úhradě pouze výnosy, které přímo souvisejí s touto 
služební cestou a jsou považovány za vhodné k úhradě.

Globální zásady cestování a výdajů naleznete na cestovním 
portálu společnosti Flex.

3.4 Majetek společnosti Flex používáme moudře.

3.4.1 Hmotný majetek a technologie

• Je nám svěřen majetek společnosti, včetně pracovních 
prostor, zařízení, počítačů, mobilních a stolních telefonů, jiného 
vybavení, důvěrných informací a všech fondů společnosti, které 
kontrolujeme nebo řídíme.

• Respektujeme, staráme se a vhodně používáme majetek naší 
společnosti a snažíme se zabránit jeho krádeži, zničení nebo 
zneužití.

• Každý z nás je odpovědný za použití technologie společnosti 
vhodným způsobem a za udržení našich systémů v bezpečí před 
narušením dat nebo jinými incidenty kybernetické bezpečnosti. 
Naše notebooky a další zařízení udržujeme stále bezpečné a 
jejich ztrátu nebo krádež okamžitě nahlásíme, nesdílíme naše 
hesla a jsme opatrní při připojení se k neznámé síti WiFi nebo 
při stahování softwaru či odkazů v e-mailu. Jakýkoli podezřelý 
neoprávněný přístup nebo porušení systémů či sítí společnosti 
musíte okamžitě nahlásit oddělení IT.

• S vybavením společnosti nebo jiným majetkem nakládáme 
zákonně a vhodně a náš majetek nebo technologii nekrademe 
ani nezneužíváme.
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3.4.2 Komunikace a sociální média

O našem podnikání sdělujeme jasné, přesné, aktuální a přiměřené 
informace, ale pouze předseda, generální ředitel, finanční 
ředitel, pokladník a Viceprezident pro marketing, komunikaci, 
udržitelnost jsou oprávněni komunikovat s veřejností jménem naší 
společnosti. Žádosti o finanční nebo jiné informace o společnosti 
od médií, finančních komunit, akcionářů nebo veřejnosti by měly 
být předány jednomu nebo více z těchto zmocněných mluvčích. 
Všichni ostatní zaměstnanci nesmějí reagovat na žádost o 
informace o společnosti Flex od médií, analytiků cenných papírů, 
současných nebo potenciálních investorů nebo jiných třetích 
stran bez předchozího souhlasu. To znamená, že pokud vás osloví 
reportér nebo analytik nebo pokud používáte sociální média, 
včetně jakýchkoli blogů, sociálních sítí, sdílení fotografií/videa a 
chatových místností, je nutné:

• Nikdy nesdílet informace o společnosti nebo zákaznících.

• Získat souhlas od týmy pro firemní sociální média a firemní 
komunikaci před zveřejněním oficiálních informací o naší 
společnosti na veřejném místě.

• Chránit majetek naší společnosti.

• Získat předchozí souhlas od Senior ředitel pro firemní komunikaci 
ředitele předtím, než dovolíte novinářům nebo analytikům 
navštívit nějaké zařízení.

• Chránit důvěrné informace.

Zásady sociálních médií naleznete na portálu 
Marketingová a firemní komunikace a v 
Zásadách používání internetu na portálu DMS. Viz 
také část kodexu 3.2.1  Důvěrné informace a část 
3.6 Dodržování zákonů o cenných papírech.

3.5 Udržujeme přesné účetnictví a záznamy.
• Snažíme se vytvářet hodnotu dosažením vynikajících finančních 

výsledků. Musíme vždy předkládat poctivé, přesné a úplné 
finanční informace, přísně dodržovat obecně uznávané účetní 
zásady (Generally accepted accounting principles, „GAAP“) 
a mít příslušné vnitřní kontroly a postupy, abychom zajistili, že 
všechny účetní a finanční zprávy jsou v souladu s platnými 
pravidly a jsou řádně zdokumentovány.

• Jsme odpovědní za zajištění toho, že naše účetní knihy a 
záznamy nebudou obsahovat žádné falešné ani zavádějící 
údaje tím, že angažujeme nezávislé auditory a zajistíme, že 
naše účetní knihy a záznamy budou vedeny podle zákonných 
požadavků a platných účetních standardů.

• Nezveřejňujeme ani nezaznamenáváme fondy společnosti za 
jakýmkoli účelem.

• Platbu vystavujeme pouze v případě, že existují vhodné, úplné a 
přesné podpůrné záznamy a schválení.

Pokud se domníváte, že jakékoli obchodní záznamy nebo účty 
společnosti Flex byly falšovány, nesprávně změněny nebo zničeny, 
okamžitě kontaktujte právní oddělení nebo použijte jiný z našich 
zdrojů nahlašování. Tento druh činnosti nebude tolerován. Zásady 

uchovávání záznamů v archivu 
najdete na portálu pro správu 
firemních záznamů.
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3.6 Dodržujeme zákony o cenných papírech.
• Jak stanovuje vedení, investující veřejnosti poskytujeme včasné, 

úplné, poctivé, přesné a srozumitelné informace v souladu se 
zákony o cenných papírech.

• Dodržujeme nařízení FD, které zakazuje selektivní sdělení 
podstatných neveřejných informací (např. vlastníkům cenných 
papírů nebo členům komunity finančních analytiků).

• Pokud se jedná o trhy s cennými papíry, jednáme čestně a 
zavedli jsme zásady obchodování zasvěcených osob, ze kterých 
plyne následující:

-  Nemůžete obchodovat s cennými papíry společnosti Flex, 
pokud jste si vědom/a podstatných neveřejných informací o 
společnosti Flex. Tento zákaz se vztahuje také na transakce s 
cennými papíry jiných veřejně obchodovaných společností, 
o kterých můžete získat podstatné neveřejné informace 
při práci pro společnost Flex. „Podstatné informace“ jsou 
široce definovány a zahrnují veškeré informace, které 
nebyly zpřístupněné veřejnosti a které by rozumný investor 
považoval za důležité při rozhodování o koupi, prodeji nebo 
držení cenných papírů. Za podstatnou se považuje jakákoli 
informace, která může přiměřeně ovlivnit cenu akcií. Podstatné 
informace mohou být pozitivní nebo negativní. Není možné 
definovat všechny kategorie podstatných informací a pokud 
máte pochybnosti, měli byste zacházet s neveřejnými nebo 
důvěrnými informacemi jako s podstatnými a konzultovat 
další kroky s právním oddělením před provedením transakce s 
cennými papíry.

-  Nesmíte poskytovat „tipy“ nebo sdělovat 
podstatné neveřejné informace ostatním, 
kteří mohou na základě těchto informací 
obchodovat s cennými papíry společnosti 
Flex (nebo s jinými veřejně obchodovanými 
cennými papíry). Na základě těchto informací 
za vás nemůžete obchodovat s cennými 
papíry společnosti Flex (nebo jinými veřejně 
obchodovanými cennými papíry) jiná osoba.

-  Nesmíte se zapojit do derivátových transakcí, 
jako jsou obchodování s jakýmkoli úrokem  
nebo pozicí týkající se budoucí ceny cenných 
papírů společnosti Flex, „put“, „call“ nebo 
„short sale“ prodej, a do zajišťovacích transakcí 
s cennými papíry společnosti Flex nebo použít 
takové cenné papíry jako záruku pro maržové 
účty nebo úvěry.

-  Pokud v době, kdy přestanete být ředitelem, 
vedoucím pracovníkem, zaměstnancem, 
konzultantem nebo dodavatelem společnosti 
máte v držení podstatné neveřejné informace, 
budou tyto požadavky nadále platit, dokud se 
tyto informace nestanou veřejnými nebo dále 
nepodstatnými.

Další informace naleznete v Zásadách pro 
obchodování zasvěcených osob na DMS portálu 
nebo po konzultaci s právním oddělením.
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4
Integrita pro  
naše zákazníky  
a obchodní partnery
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4.1. Používáme odpovědné obchodní a 
marketingové postupy.
Jsme zodpovědní a zajišťujeme, aby naše propagační, prodejní 
a marketingové materiály obsahují pravdivé výroky o společnosti 
Flex, našich službách a produktech, které vyrábíme.

4.2 Na trhu konkurujeme spravedlivě.
• Konkurenční a antimonopolní zákony mají za cíl povzbudit a 

chránit svobodnou a spravedlivou soutěž. Podporujeme silnou 
konkurenci a netolerujeme nekalé obchodní praktiky.

• Naši ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci jednají 
se zákazníky, dodavateli, konkurenty a jejich zaměstnanci 
spravedlivě. Nezískáváme neoprávněný prospěch 
prostřednictvím ovlivňování, zatajování, zneužívání tajných 
informací, nesprávného výkladu podstatných faktů nebo jiného 
záměrného nečestného jednání.

• Informace o činnostech ostatních shromažďujeme legálně a eticky.

• S konkurenty nespolupracujeme, a zatímco se můžeme čas od 
času účastnit obchodních sdružení nebo srovnávací analýzy 
či jiných obdobných činností, můžeme tak učinit pouze se 
souhlasem právního oddělení. S lidmi mimo společnost Flex 
nesmíte nikdy diskutovat bez souhlasu právního oddělení 
zejména o:

-  Cenách nebo cenová politice, podmínkách prodeje, 
nákladech, marketingových nebo strategických plánech, 
úrovních výroby

-  Informacích o majetku nebo důvěrných informacích

-  Potenciálních fúzích a akvizicích, společných podnicích nebo 
jiných partnerstvích

-  Bojkotech

-  Přidělení zákazníků, produktů, služeb, prodejů, dodávek nebo 
území

-  Ujednáních o exkluzivním obchodování

-  Některých omezeních nebo dohodách s dodavateli nebo 
zákazníky

-  Jakýchkoli dalších konkrétních podmínkách jakékoli dohody s 
dodavatelem nebo zákazníkem

Máte-li dotazy ohledně sdílení našich informací nebo informací 
o jednom z našich konkurentů, obraťte se na právní oddělení. 
Protitrustové a konkurenční zásady naleznete na DMS portálu 
právního oddělení.
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4.3 Chráníme informace a majetek  
třetích stran.
• Chráníme důvěrné informace, které s námi sdílejí naši zákazníci 

a obchodní partneři, a nesdílíme je s nikým v rámci společnosti 
nebo mimo společnost, kdo nemá zákonné nebo smluvní právo 
či legitimní podnikovou potřebu tyto informace znát.

• Proaktivně podnikáme kroky k ochraně informací a majetku 
našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

• Používáme software vytvořený jinými společnostmi, ale 
neoprávněně nekopírujeme ani neprodáváme či nepřevádíme 
daný software bez povolení podle příslušných licenčních smluv. 
Měli byste očekávat, že společnost Flex může kontrolovat vaše 
počítače a další zařízení a ověřit, zda je nainstalován pouze 
schválený a licencovaný software.

Zásady týkající se autorských práv k softwaru, Zásady pro 
koncového uživatele a Zásady společnosti Flex pro používání 
internetu naleznete na portálu oddělení IT. Viz také část kodexu 
3.6 Dodržování zákonů o cenných papírech.

KODEX FIREMNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY  |  26

https://flextronics365.flextronics.com/dms/it/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/dms/it/IT/Global%20IT%20Security/Software%20Copyright%20Policy.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://flextronics365.flextronics.com/dms/it/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/dms/it/IT/Global%20IT%20Security/Software%20Copyright%20Policy.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://flextronics365.flextronics.com/dms/it/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/it/IT/Global%20IT%20Security/Flex%20Internet%20Usage%20Policy.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://flextronics365.flextronics.com/dms/it/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/it/IT/Global%20IT%20Security/Flex%20Internet%20Usage%20Policy.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


4.4 Při obchodování s vládami  
jednáme bezúhonně.
• Při jednání s vládami jednáme čestně a bezúhonně u třetích 

stran, které spolupracují s vládami v našem zastoupení provádíme 
pečlivé šetření.

• Dbáme na přípravu a vedení záznamů týkajících se vládních smluv.

• Dodržujeme platné zákony a předpisy, které se vztahují na vládní 
zakázky, a dodržujeme podmínky jakékoli smlouvy s jakýmkoli 
vládním subjektem. Právní oddělení musí prověřit a schválit 
všechny smlouvy s jakýmkoli vládním subjektem.

• Nesmíte nabízet, slibovat ani dávat cokoliv hodnotného jakémukoli 
vládnímu úředníkovi nebo zaměstnanci státní nebo státem řízené 
společnosti nebo agentury, abyste nepatřičně zajistili nebo udrželi 
obchod, nebo abyste nepatřičně ovlivnili jakékoliv rozhodnutí 
týkající se společnosti Flex, a nepoužíváme ani žádnou třetí stranu 
(např. konzultanta, zástupce nebo obchodního partnera), aby 
tak pro společnost Flex učinila. Existují přísné zákony, které upravují 
poskytování darů, včetně stravy, zábavy, dopravy a ubytování, 
státním úředníkům a zaměstnancům. Bez předchozího souhlasu 
právního oddělení neposkytujeme v souvislosti s podnikáním 
společnosti dary ani nic hodnotného vládním činitelům ani 
zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům.

Pokud se na vás obrátí vládní subjekt s dotazem nebo žádostí, měli 
byste okamžitě kontaktovat tým společnosti Flex pro právní záležitosti, 
abyste určili, jak zareagovat. Prohlédněte si část kodexu 6.2 Žádné 
úplatky nebo nezákonné provize, část 5.2 Postupy při zadávání 
zakázek a část 3.3 Přijímání darů a obchodní zábavy. Protikorupční 
zásady naleznete na portálu pro právní záležitosti DMS.
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5
Integrita a náš  
globální dodavatelský 
řetězec
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5.1 Obchodujeme se zodpovědnými 
dodavateli a obchodními partnery.
• Vybíráme dodavatele na základě jejich kvalifikace a zásluh.

• Rozvíjíme pevné pracovní vztahy s dodavateli, kteří dodávají 
špičkovou kvalitu, vynikající služby, konkurenceschopné ceny 
a dodržují smluvní, právní a etické obchodní standardy a 
standardy na ochranu soukromí naší společnosti.

• Jsme zakládajícím a proaktivním členem sdružení Responsible 
Business Alliance (RBA) a požadujeme od našich dodavatelů, 
aby dodržovali zásady RBA, včetně našich bezpečnostních 
postupů pro dodavatelský řetězec.

• Jsme odhodláni nakupovat a používat materiály pocházející 
pouze z vhodných a řádně schválených zdrojů.

• U dodavatelů služeb v rámci dodavatelského řetězce 
kontrolujeme dodržování bezpečnostních a smluvních závazků 
podle programů zabezpečení dodavatelského řetězce.

Pokud máte podezření, že dodavatel jedná způsobem, který je v 
rozporu s těmito očekáváními, kontaktujte Horkou linku pro etiku, 
nebo své obavy vyjádřete prostřednictvím kteréhokoliv z našich 
zdrojů uvedených v části kodexu 1.2.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


5.2 Dodržujeme poctivé postupy při  
zadávání zakázek.
• Společnost Flex vytváří pro zákazníky hodnotu díky 

kompetentnímu a rychlému vývoji produktů, vysoké produktivitě, 
vysoké kvalitě, agilitě a konkurenceschopným cenám.

• Jednání společnosti Flex se zákazníky, dodavateli a obchodními 
partnery je založeno na dobrém obchodním úsudku a poctivém 
obchodování.

• Používáme konkurenceschopný proces nabídek, který je 
spravedlivý a průhledný, a zapojujeme se do postupů zadávání 
veřejných zakázek, které odpovídají našim globálním zásadám 
pro získávání zdrojů a příslušným zásadám pracovišť.

• Při provádění aktivit spojených se zadáváním veřejných zakázek 
nenabízíme ani neposkytujeme úplatky, nezákonné provize ani 
cokoliv hodnotného, včetně darů nebo zábavy, dodavateli, 
zákazníkovi nebo obchodnímu partnerovi, abychom měli 
nepatřičnou kontrolu nad kroky nebo rozhodnutími příjemce.

Pokud máte podezření, že byl dodavatel vybrán způsobem, 
který neodpovídá postupům nebo zásadám zadávání zakázek 
naší společnosti, nebo pokud máte podezření na nepatřičné 
zvýhodnění v průběhu výběru dodavatele, musíte kontaktovat 
Horkou linku pro etiku, nebo své obavy vyjádřit prostřednictvím 
kteréhokoliv z našich zdrojů uvedených v části kodexu 1.2.

Příručku pro zadávání veřejných zakázek, Zásady pro výběr 
a správu dodavatelů, Globální správa zpracování odpadu a 
Globální zásady pro veřejné zakázky a dodavatelský řetězec 
naleznete na portálu Globální veřejné zakázky a dodavatelský 
řetězec. Prohlédněte si také část kodexu 6.2 Žádné úplatky nebo 
nezákonné provize a část 3.3 Přijímání darů a obchodní zábavy.
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6
Integrita v  
našich globálních 
komunitách
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Jako správný korporátní občan jednáme zodpovědně, operace 
provádíme bezpečně a připravujeme se na případné mimořádné 
události. Také oplácíme komunitě tím, že podporujeme a 
spolupracujeme se vzdělávacími, občanskými a charitativními 
organizacemi.

6.1 Usilujeme o ochranu prostředí.
• Společnost Flex používá robustní strategii týkající se životního 

prostředí, která udržuje naše zaměření na výrobu ekologicky 
šetrných produktů s využitím výrobních postupů a dodavatelů, 
kteří splňují požadavky na ochranu životního prostředí.

• Dodržujeme veškeré platné zákony a předpisy týkající se 
životního prostředí, abychom pomocí vhodných řídicích postupů 
a technologií chránili životní prostředí, šetřili energii a přírodní 
zdroje a předcházeli vzniku znečištění.

• Dodržujeme globální i místní regulační požadavky týkající se 
používání, skladování, odstraňování a likvidace nebezpečných 
materiálů použitých během našich výrobních procesů.

• Dodržujeme globální předpisy týkající se nebezpečných 
látek v produktech, materiálech a součástech, za které jsme 
zodpovědní.

• Sledujeme naše dodržování těchto zákonů, abychom udrželi 
naše postavení odpovědného korporátního občana ve všech 
globálních komunitách, ve kterých působíme. Kromě toho 
pravidelně kontrolujeme naše postupy, abychom reagovali na 
měnící se okolnosti a neustále zlepšovali naši výkonnost.

Zprávu společnosti Flex o udržitelnosti naleznete na portálu Global 
Citizenship.
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• Nenabízíme ani neposkytujeme úplatky, nezákonné provize ani 
cokoliv hodnotného, včetně darů nebo zábavy, dodavateli, 
zákazníkovi nebo obchodnímu partnerovi, abychom měli 
nepatřičnou kontrolu nad kroky nebo rozhodnutími příjemce; a 
nežádáme prostředníka třetí strany (například agenta, poradce, 
distributora nebo obchodního partnera), aby to učinil za 
společnost Flex.

„Úplatkem“ se rozumí cokoli hodnotného, včetně hotovosti, 
darů, zábavy nebo obchodních pozorností, které jsou věnovány 
se záměrem nevhodně ovlivnit něčí činy či rozhodnutí s námi 
začít obchodovat nebo pokračovat v obchodování či získat 
neoprávněnou obchodní výhodu.

„Provizí“ se rozumí platba penězi či čímkoli hodnotným jako 
odměna za obchod nebo zajištění neoprávněné obchodní 
výhody.

Protikorupční zásady naleznete na portálu pro právní záležitosti 
DMS. Prohlédněte si část kodexu 3.3 Přijímání darů a obchodní 
zábavy, část 4.4 Podnikání s vládami a část 5.2 Postupy při 
zadávání zakázek.

6.2 Nikomu nenabízíme ani nedáváme úplatky 
nebo nezákonné provize.
• Zakazujeme úplatkářství, nezákonné provize a nepatřičné platby 

v jakékoliv podobě a komukoliv.

• Dodržujeme americký zákon o zahraničních korupčních 
praktikách (FCPA), zákon Spojeného království o úplatkářství z 
roku 2010 a protiúplatkářské zákony platné v zemích, ve kterých 
podnikáme.

• Nesmíte nabízet, slibovat ani dávat cokoliv hodnotného (jako 
je hotovost nebo ekvivalent hotovosti nebo neobchodní cesta), 
a to nikomu, včetně vládního úředníka, abyste nepatřičně 
zajistili nebo udrželi obchod, nebo abyste nepatřičně ovlivnili 
jakékoliv rozhodnutí týkající se společnosti Flex; a nesmíte ani 
použít žádnou třetí stranu (např. konzultanta, zástupce nebo 
obchodního partnera), aby tak pro společnost Flex učinila.

• Poskytujeme přiměřené dary a zábavu podle postupů obvyklých 
v odvětví a podle konkrétních postupů v jednotlivých zemích, 
ale takové dary nebo zábavu neposkytujeme, pokud jakýmkoli 
způsobem zavazují nebo zdánlivě zavazují osobu, která je 
obdržela. Nesmíte poskytovat dary, které jsou v rozporu s 
platnými zákony nebo zásadami společnosti příjemce.

• Nesmíte poskytoval zábavný program, který by společnost mohl 
způsobit rozpaky, včetně ponižující či sprosté zábavy.

• Požadujeme, aby všechny třetí strany, které spolupracují se 
společností Flex, jednaly v souladu s platnými zákony proti 
korupci a standardy pro integritu společnosti Flex.

• Nesmíte činit jakákoli obchodní rozhodnutí s jakýmkoli 
dodavatelem, prodejcem, zákazníkem nebo jiným obchodním 
partnerem na základě osobního benefitu, který vy vám byl 
věnován či nabídnut, a to přímo či nepřímo.

• Nežádáme ani nepřijímáme úplatky či provize.
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6.3 Nezapojujeme se do praní špinavých peněz 
ani činností souvisejících s terorismem.
Jsme odhodláni zabránit tomu, aby zdroje společnosti Flex byly 
využívány za účelem praní špinavých peněz, což je snaha zakrýt 
výnos z trestné činnosti či snaha předstírat, že jsou tyto výnosy 
získány vhodným či zákonným způsobem. Proto také nepřijímáme 
požadavky na přijetí platby od subjektu, který není stranou 
transakce nebo který není k provedení platby právně povinen.

Majetkem společnosti Flex nepřispíváme k terorismu nebo k 
činnostem, které se s terorismem pojí.

6.4 Předtím, než jménem společnosti Flex 
charitativně či politicky přispějeme či se 
zapojíme do lobbistické činnosti, požádáme o 
povolení.
• Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte užít finanční 

prostředky společnosti Flex pro jakékoli politické příspěvky 
jakéhokoli politického kandidáta či osoby ve vládní pozici. 
„Politické příspěvky“ zahrnují přímé a nepřímé platby, půjčky, 
zálohy, zástavy či peněžité dary či jakékoli služby. To zahrnuje 
předplatné, členství, lístky, nákup reklamní plochy, platby či 
výdaje, odměny zaměstnanců politické organizace, politického 
kandidáta nebo veřejného činitele.

• Na politické příspěvky, které jsme zvolili, můžete naše peníze a 
čas věnovat

• Předtím, než se zapojíme do lobbistických činností jménem naší 
společnosti, vyžádáme si souhlas od právního oddělení

6.5 Řídíme se zákony mezinárodního obchodu

6.5.1 Import a export

• Jako importér zboží přesně popisujeme a klasifikujeme a 
uvádíme jeho cenu a zemi původu. Řídíme se také místními 
zvyky a dalšími zákony a nařízeními vládního úřadu o importu.

• Jako exportér se řídíme zákony země, z níž posíláme naše hotové 
produkty, součástky nebo technologie, stejně jako exportními 
zákony Spojených států, bez ohledu na zemi dovozu.

6.5.2 Bojkot a zakázané země

• Neobchodujeme se zakázanými zeměmi či osobami ani  
jakkoli nespolupracujeme s neoprávněnými zahraničními bojkoty 
zemí.

O tom, jak dodržujeme pravidla globálního obchodu se můžete 
dočíst více na portálu globálního obchodu.
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Důsledky nedodržení zásad
Všichni každý den čelíme obtížným výzvám a řešíme obtížná rozhodnutí. Všichni neseme 
odpovědnost za to, abychom činili dobrá rozhodnutí a pomáhali společnosti Flex dostát svému 
závazku jednat s integritou a ctí. Od všech ředitelů, úředníků a zaměstnanců společnosti Flex 
očekáváme, že se budou řídit kodexem obchodního chování a etiky a spolupracovat v případě 
interního vyšetřování porušení tohoto kodexu. Porušení kodexu může mít pro společnost Flex a její 
ředitele, úředníky a zaměstnance následující důsledky:

• Ztrátu zakázek, konkurenčních výhod a zaměstnaní.

• Disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru či jiného vztahu se společností,  
v souladu s platnými zákony a zásadami společnosti

• Postoupení policejním či bezpečnostním složkám veškerá další vhodná nápravná opatření

• Důsledky se mohou týkat kohokoli, kdo se zapojí do nesprávného jednání a jakéhokoli 
zaměstnance, který toto jednání schválí, nepodnikne přiměřené kroky, aby jednání zabránil či se 
pomstí komukoli, kdo v dobré víře možné porušení kodexu či zásad nahlásí.

Dokument Nápravná a disciplinární opatření &  zásady jednání můžete nalézt pod sekcí „Zásady a 
rady personálního oddělení” na portálu personálního oddělení.

Společnost Flex důrazně vyzývá své zaměstnance, aby hlásili jakákoli podezření na porušení 
zásad společnosti způsoby popsanými v tomto kodexu. Pokud obdržíte jakékoli informace 
v tomto smyslu nebo máte důvod se domnívat, že společnost Flex, jakýkoli ředitel, úředník, 
zaměstnanec či osoba jednající jménem společnosti Flex porušila kodex firemního chování a 
etiky či zákon, musíte to ihned nahlásit způsoby popsanými v sekci 1.2. Jak jsme již zmiňovali 
výše, pokud tak neučiníte, může to pro vás mít závažné důsledky.
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Vše, co u společnosti Flex děláme, se opírá 
o kulturu etiky, integrity a nadstandardního 
výkonu. Náš kodex firemního chování a etiky 
nám pomáhá dělat to správné, a to vždy a 
všude, kde působíme.


