
ZAMĚSTNANCI

Kodex chování



že toto téma bereme vážně a že se zasazujeme  
a v budoucnosti se budeme ještě silněji zasazovat  
o férové a vzájemné uctivé vztahy mezi zaměstnan
kyněmi a zaměstnanci, mezi zaměstnanci a vedoucími 
i vůči našim obchodním partnerům.

Všechny Vás srdečně zveme, abyste tuto 
 cestu vytvářeli společně s námi.

MIMOCHODEM

Písemné ustanovení Kodexu chování je již dnes celosvětově důležitou 
součástí obchodních vztahů a také jedním z mnoha kritérií, podle kterých 
si společnosti vybírají své dodavatele. Proto společnost THIMM očekává 
dodržování pravidel hry také od svých dodavatelů. Tyto principy jsou 
definovány v Kodexu chování dodavatelů a obchodních partnerů.

Holger Dunker, Kornelius Thimm a Mathias Schliep

MILÉ ZAMĚSTNANKYNĚ 
A MILÍ ZAMĚSTNANCI,

lidé jsou duší našeho podniku. Vy, jako zaměstnanci, 
utváříte kulturu společnosti THIMM a tím i vztahy 
k našim zákazníkům a dodavatelům. Vy jste oporou 

naší společnosti. 
To, že to jen neříká
me, ale také to tak 
myslíme, dokazuje 
i tento dokument, 
ve k terém jsme 
p ísemn ě s tano 
vi l i  pravidla pro 
 rozumné a odpo
vědné vzájemné 
soužití. Jedná se 
o celkem „ běžné“
a každodenní body, 
které většina z nás 

považuje za samozřejmé a také se podle nich chová. 
Někdy nám ale to podstatné a správné sejde 

z očí. Pro tento případ je dobré, abychom měli spo
lečný základ, který si můžeme vždy znovu vzájemně 
připomínat a který nám udává směr. 

Společně s kolegyněmi a kolegy z různých 
divizí skupiny THIMM tak vznikla a dále se vyvíjela 
pravidla hry pro naše vzájemné vztahy, která jsme 
popsali na následujících stranách v Kodexu chování 
zaměstnanců. Kodex chování nám může a má pomoci, 
abychom rozvíjeli jednotné chápání pro naše vzájem
né soužití. To se může podařit pouze tehdy, budouli 
tato pravidla dodržovat všechny zaměstnankyně a za
městnanci THIMM. Kromě toho Kodex chování  ukazuje 
našim stávajícím a budoucím obchodním  partnerům, 

Vedení THIMM Group

Holger Dunker Kornelius Thimm  Mathias Schliep
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Úvod
Skupina THIMM chce být nezávislým a odpovědným 
rodinným podnikem, který má vedoucí postavení ve 
vybraných segmentech evropského obalového prů
myslu. Skupina THIMM zahrnuje všechny společnosti 
THIMM Holding GmbH + Co. KG (aktuální přehled viz 
www.thimm.cz/spolecnosti).

Náš podnik zastává hodnoty „inovace“, „fle
xibility“, „bezpečnosti“ a „růstu“. Díky vůli našich 
zaměstnanců* (viz strana 19) podávat výkony a díky 
jejich tvůrčí síle vytváříme ve spolupráci s našimi 
 zákazníky a partnery řešení s nejvyššími užitnými 
hodnotami pro zákazníka. Společenská odpověd
nost ve třech oblastech „hospodárnost“ (ekonomie), 
„ životní prostředí“ (ekologie) a „sociální oblast“ stále 
tvoří základ naší činnosti.

Motivovaní, kompetentní a odpovědní zaměst
nanci jsou pro úspěch naší společnosti rozhodující 
složkou. Podporujeme své zaměstnance prostřednic
tvím různých plnění a nabídek a posilujeme tak pozici 
naší skupiny podniků jako jednoho z nejatraktivněj
ších zaměstnavatelů evropského obalového průmyslu 
 i  jiných odvětví.

Kodex chování zaměstnanců THIMM je záva
zek všech zaměstnanců skupiny THIMM ke správnému 
a odpovědnému chování v každodenním pracovním 
dni. Zásady uvedené v tomto dokumentu odrážejí pod
nikovou kulturu THIMM a vzájemné soužití v našem 
podniku a v průběhu více než 67leté historie společ
nosti se neustále vyvíjely. Jako zaměstnanci si denně 
uvědomujeme, že při všem, co děláme, jsme zástupci 
podniku a jako takoví jsme i vnímáni. Tím, že svou pra
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cí přispíváme k pozitivnímu vnímání skupiny THIMM, 
podporujeme také hospodářský úspěch společnosti.

Pro naše obchodní partnery jsme spolehli
vým, transparentním, odpovědným a z etického hle
diska korektně jednajícím partnerem, a k tomu nám 
tento Kodex stanovuje odpovídající rámec jednání.

Rozsah platnosti
Tento Kodex chování platí pro všechny podniky  
a všechny pracovníky skupiny THIMM po celém světě 
nezávisle na jejich funkci, postavení nebo vlivu. 

Stávající směrnice (např. podnikové dohody 
nebo doplňující ujednání specifická pro jednotlivá 
oddělení) platí neomezeně společně s tímto Kodexem 
chování. V případě pochybností musí být použit 
 takový předpis, který poskytuje našim zaměstnan
cům vyšší ochranu.

Naši vedoucí pracovníci mají významnou 
 odpovědnost. Kromě své hlavní funkce mají za úkol 
šířit Kodex chování v našem podniku a kontrolovat 
jeho dodržování. 

1 | Dodržování zákonů, uzná
vaných standardů a principů

Zavazujeme se dodržovat všechny zákony platné 
pro naši skupinu podniků (národní i mezinárodní)  
i relevantní mezinárodně uznávané standardy a prin
cipy. Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM 
 zahrnuje zejména úmluvy Organizace spojených ná
rodů a  Mezinárodní organizace práce (International 
Labour Organisation – ILO**) (viz strana 20). 

Dodržujeme níže uvedené principy tohoto 
Kodexu chování a nesmíme je obcházet pomocí smluv
ních ujednání nebo podobných opatření.

2 | Podplácení a korupce
Respektujeme příslušné zákony související s bojem 
proti podplácení a korupci. V kontaktu se zákazníky, 
dodavateli a poskytovateli služeb i se státními insti
tucemi od sebe striktně oddělujeme zájmy skupiny 
THIMM a naše soukromé zájmy. Při jednáních a rozho
dováních (o nákupu) se řídíme vždy zájmy společnosti 
a neuplatňujeme své osobní zájmy. Neakceptujeme 
osobní výhody jako protiplnění za upřednostňování 
v obchodním styku.

Dále se zavazujeme, že v obchodním styku 
nebudeme nabízet, slibovat, vyžadovat, poskytovat 
nebo přijímat dárky, platby, pozvání nebo služby, které 
by mohly nepřípustným způsobem ovlivnit obchodní 
vztah.



Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM 0706

Vyvarujeme se takových situací, ve kterých by se naše 
osobní, rodinné nebo finanční zájmy dostaly do kon
fliktu se zájmy skupiny THIMM. Pokud takový konflikt 
zájmu nastane, oznámíme ho a požádáme o souhlas 
odpovědného vedoucího pracovníka.

V této souvislosti platí také směrnice  
o  dárcovství a sponzorství skupiny THIMM. Tyto směr
nice jsou zveřejněny na naší webové stránce  www.
thimm.com/donations a jsou kdykoliv přístupné.

Zavazujeme se oznámit podezření na  korupční 
jednání. První kontaktní osobou je příslušný člen 
 vedení společnosti. – Alternativně je k dispozici ne
závislá externí kontaktní osoba (ombudsmanka, viz 
„Postup při řešení stížnosti“ na straně 16/17).

3 | Vedení účetnictví
Jako zaměstnanci používáme majetkové hodnoty 
a peněžní prostředky skupiny THIMM nebo realizuje
me obchody pro společnost výlučně tehdy, když jsou 
příslušné transakce řádně zaúčtovány a vy kázány. 
Zavazujeme se provádět veškeré účetní zápisy a pod
klady společnosti pravdivě, úplně a přesně. Musí být 
zapisovány důsledně a podle zásad vedení řádné
ho účetnictví. Žádosti o platbu i platby provádíme 
 výlučně jen tehdy, pokud jsou v zájmu společnosti 
a pouze k zákonným účelům, a zajišťujeme, že sou
hlasí s příslušnými podklady k platbě.

4 | Kartelové právo a právo 
hospodářské soutěže

Dodržujeme pravidla férové hospodářské soutěže 
s konkurenčními podniky na trhu. Jako zaměstnanci 
společnosti THIMM a jako osoby jednající jménem 
skupiny THIMM dodržujeme všechny antimonopolní 
zákony naší země, EU či zahraniční a zákony o nekalé 
soutěži. Neuzavíráme žádné dohody a nečiníme žád
né jiné aktivity, které ovlivňují ceny nebo podmínky, 
přidělují prodejní území nebo zákazníky nebo nepří
pustným způsobem narušují svobodnou, otevřenou 
hospodářskou soutěž. Zavazujeme se neuzavírat 
jakékoliv dohody se zákazníky a dodavateli, kterými 
by byli zákazníci omezeni ve své svobodě stanovovat 
nezávisle své ceny a jiné podmínky (stanovení cen 
a podmínek).

Podezření na chování porušující hospodář
skou soutěž neprodleně oznámíme odpovědnému 
vedoucímu pracovníkovi. U nich také můžeme získat 
odpovědi na otázky, co je z hlediska hospodářské 
soutěže, popř. antimonopolního práva přípustné  
a jaká existují možná či nutná opatření.  Alternativně 
je k dispozici nezávislá externí kontaktní osoba 
( ombudsmanka, viz „Postup v případě stížnosti“ na 
straně 16/17).
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5 | Mlčenlivost a ochrana 
osobních údajů

Zaručujeme transparentní komunikaci v rámci usta
novení o ochraně osobních údajů a omezení týkající 
se obchodního tajemství. Současně se zavazujeme 
chránit obchodní tajemství. 

Jako zaměstnanci skupiny THIMM zaručuje
me, že nebudeme předávat důvěrné informace a pod
klady ani třetím osobám, ani je ukládat na externích 
datových nosičích (USB/flashdisk atd.). – Totéž platí 
pro posílání příslušných obsahů a/nebo dokumentů 
na soukromé emailové adresy atd. nebo jejich zve
řejňování např. na sociálních sítích nebo interneto
vých portálech, pokud jsme k tomu nebyli výslovně 
zmocněni nebo pokud se jedná čistě o služební využití 
s dodržováním zásad ochrany osobních údajů. 

Důvěrné informace předáme jen tehdy, 
 pokud to vyžadují zákonné povinnosti nebo na zá
kladě  nařízení soudu nebo jiného úřadu. Povinnost 
 zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení zaměst
naneckého  poměru ve skupině THIMM. 

Osobní údaje zaměstnanců nebo třetích osob 
shromažďujeme, zpracováváme a/nebo používáme 
jen tehdy, pokud s tím dotyčná osoba souhlasí nebo 
k tomu existuje právní základ.

6 | Dodržování autorských 
a osobnostních práv

Při používání obrázků, fotografií, textů a výrobků 
v oficiálních médiích skupiny THIMM (webové  stránky, 
prezentace, publikační materiály atd.) jsme jako 
 zaměstnanci povinni dodržovat příslušná autorská 
a osobnostní práva. Proto dbáme na to, aby byly po
užity pouze po předchozím převodu užívacích práv na 
nás a v rámci přijaté dohody. Fotografie osob použí
váme pouze s jejich souhlasem, popř. v rámci právně 
přípustných možností.

7 | Zacházení s majetkem 
podniku

S předměty ve vlastnictví skupiny THIMM zacházíme 
pečlivě a náležitým způsobem a používáme je jen pro 
činnosti sloužící podnikatelským účelům.

Mezi majetek společnosti patří také komuni
kační zařízení a dále nemateriální hodnoty, jako např. 
knowhow a práva duševního vlastnictví. 

Bez výslovného souhlasu  odpovědného 
 vedoucího pracovníka, respektive podnikové 
 směrnice, nepoužíváme zařízení nebo předměty 
společnosti k soukromým účelům ani je nevynášíme 
ze závodu.
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8 | Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

Spolu s managementem bezpečnosti a ochrany  zdraví 
při práci ve skupině THIMM se zasazujeme o ochranu 
 zdraví a jeho podporu a dbáme na bezpečné, zdravé 
a hygienické pracovní prostředí našich  zaměstnanců. 
Přijímáme potřebná opatření k prevenci úrazů, fy
zických i psychických zdravotních problémů, které 
mohou nastat v souvislosti s pracovní činností. Spo
lečnost poskytuje vhodné prostředky (např. ochran
né oděvy, toalety, pitnou vodu, prostředky k péči 
o  pokožku a dezinfekční prostředky atd.). Současně
se zavazujeme pracovní prostředí neustále zlepšovat.

Od našich zaměstnanců očekáváme, že za 
své zdraví přebírají odpovědnost. Prostřednictvím 
různých pobídek podporujeme naše zaměstnance, 
aby dodržovali zdravý životní styl, respektive aby na 
něm pracovali.

V závislosti na jejich funkci pořádáme pro své 
zaměstnance pravidelná školení o platných normách 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpeč
nostních opatřeních a vyzýváme je k dodržování 
ochranných opatření.

9 | Požívání alkoholu a drog
Zdraví a bezpečnost jsou velkým bohatstvím každého 
z nás a jsou důležité i pro úspěch naší společnosti. 
Také neomezená schopnost rozhodování je základ
ním předpokladem pro zajištění naší konkurenční 
 pozice. Z těchto důvodů se musíme při práci vyvarovat 
 jakéhokoli poškozování našeho zdraví a schopnosti 
úsudku a zakazujeme požívání alkoholu, drog a jiných 
omamných látek v pracovní době, resp. v prostorách 
 firmy. Je přísně zakázáno vnášení alkoholických ná
pojů a omamných prostředků do areálu podniku, jejich 
konzumace a také vstup do areálu firmy pod vlivem 
alkoholu a omamných prostředků.

10 | Pracovní doba
Zavazujeme se k dodržování všech zákonných před
pisů, podnikových standardů týkajících se pracovní 
doby a státních svátků a příslušných úmluv ILO** 
(viz strana 20). Usilujeme o dobrý life balance (ži
votní rovnováhu) našich zaměstnanců. Proto našim 
 zaměstnancům nabízíme mimo jiné možnost různých 
modelů pružné pracovní doby. V nabídce je i  sabatikl. 
Kromě toho lze k nastavení  pružné pracovní doby  
v rámci podnikových potřeb využít i další možnosti.
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11 | Odměňování
Odměna pro naše zaměstnance se řídí podle platných 
zákonných a podnikových norem. Stejně tak se řídíme 
i aktuálně platnými národními zákony o minimální 
mzdě. Své zaměstnance jasně, podrobně a pravidelně 
informujeme o složení jejich odměny za práci.

12 | Svoboda sdružování 
a ochrana práva odborově 
se organizovat

Názory našich zaměstnanců jsou pro nás důležité. 
Proto naše zaměstnance zapojujeme do podnikových 
rozhodnutí. Management a zástupci zaměstnanců 
společně konstruktivně spolupracují a udržují inten
zivní výměnu názorů. Dodržujeme právo na svobodu 
sdružování našich zaměstnanců a právo odborově se 
organizovat, jakož i právo na kolektivní vyjednávání 
prostřednictvím jejich zástupců a ujišťujeme, že tato 
práva nebudou porušována. Zaměstnanci, kteří se 
takto angažují, samozřejmě nebudou čelit žádným 
negativním důsledkům. To slibujeme.

13 | Práce dětí a  mladistvých, 
nucená práce

Ručíme za to, že jsou dodržována práva dětí a mla
distvých. Jakékoliv vykořisťování dětí a mladistvých 
není z naší strany tolerováno. Zajišťujeme dodržování 
úmluv ILO** (viz strana 20) a Organizace spojených 
národů, tuzemských norem a nařízení týkajících se 
ochrany dětí a mladistvých zaměstnanců. Věková 
hranice pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší 
než věk ukončení povinné školní docházky a v žád
ném případě nesmí být nižší než 15 let. Ujišťujeme, 
že  nevystavujeme děti a mladistvé zaměstnance 
 nebezpečným, nejistým nebo zdraví škodlivým situ
acím a mladistvé, kteří se u nás vzdělávají, nenasa
zujeme na noční směny. Jejich pracovní doba i doba 
školní docházky se řídí podle aktuálně platných záko
nů a nesmí překročit osm hodin za den.

Dále odmítáme jakoukoliv formu nucené 
práce.
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14 | Podpora zaměstnanců, 
vzdělávání

V souladu s naší filozofií leadership (vedení lidí) 
 žijeme hodnoty ochoty dál se rozvíjet, orientace na 
výkon a úcty a podporujeme osobní rozvoj našich za
městnanců. Realizujeme programy pro osobní rozvoj 
 zaměstnanců a programy dalšího vzdělávání, zaměst
nancům nabízíme zajímavé úkoly a umožňujeme jim 
identifikovat se s naším podnikem. Zároveň od našich 
zaměstnanců očekáváme, že  budou otevřeni a připra
veni se učit a dále rozvíjet svou vlastní odpovědnost.

Vzdělání mladého člověka vidíme jako jednu 
z nejdůležitějších společenských úloh. Na vzdělání 
klademe velký důraz. Podporujeme vstup mladých 
lidí do jejich povolání a jejich individuální další rozvoj  
a zároveň tak posilujeme budoucnost našeho podniku.

15 | Naše vzájemné vztahy
Úcta je jednou ze tří hodnot naší filozofie leadership 
a tím podstatnou součástí kultury. S úctou a respek
tem k sobě přistupujeme v každodenních situacích. 
Netolerujeme jakoukoli formu šikany a slovního, 
tělesného a/nebo sexuálního nátlaku, násilí a/nebo 
obtěžování.

16 | Rozmanitost a rovnost 
příležitostí

V rozmanitosti zaměstnanců leží velký potenciál. Dis
kriminace při přijímání do zaměstnání a v průběhu 
zaměstnání u nás nemá místo. Platí zde příslušné 
 aktuální zákony. My, zaměstnanci THIMM, se zavazu
jeme nedělat rozdíly, neupřednostňovat ani nevylu
čovat lidi na základě jejich:

» etnického, národního a sociálního původu
» rasy
» barvy pleti
» pohlaví
» věku
» národnosti
» náboženského vyznání
» politického názoru
» členství v zaměstnanecké organizaci
» tělesného nebo duševního postižení
» sexuální orientace.
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17 | Ochrana životního 
 prostředí

Naše procesy utváříme s ohledem na životní pro
středí. Dále se zavazujeme řídit se platnými zákony 
a  minimálními standardy k ochraně klimatu a životní
ho prostředí. V pracovní době také šetrně zacházíme 
se zdroji (např. elektrickou energií, topením, vodou, 
dále se surovinami, pomocnými a provozními látkami) 
a vyvarováváme se tvorby odpadů nebo snižujeme 
jejich množství. 

Informovanost a komunikace
O pravidlech tohoto Kodexu chování informujeme 
všechny zaměstnance na příslušných výrobních 
 pobočkách v tamním jazyce. Dokument je kdykoliv vol
ně přístupný na všech provozovnách skupiny THIMM 
a dále na webových stránkách naší společnosti na  
www.thimm.com v různých jazykových verzích.

Postup v případě stížnosti
Očekáváme, že všichni naši zaměstnanci budou 
jednat odpovědně podle tohoto Kodexu chování.  
V případě důvodného podezření na porušení bodu 2 
(Podplácení a korupce), bodu 3 (Vedení účetnic

tví), bodu 4 (Kartelové právo a právo hospodářské 
 soutěže), bodu 5 ( Mlčenlivost a ochrana osobních 
údajů), bodu 13 (Práce dětí a mladistvých, nucená 
práce) a bodu 17 (Ochrana životního prostředí) 
musí naši zaměstnanci informovat odpovědného 
člena vedení společnosti. Pokud by se 
zaměstnanec nechtěl obrátit na vedoucího 
pracovníka, může se svěřit nezávislé, externí  
kontaktní osobě (ombudsmanovi). Tato oznámení  
budou z hlediska totožnosti projednávána jako 
důvěrná. Zaměstnanec, který oznámí podezření na 
nesprávné chování v dobré víře, se nemusí obávat 
negativních důsledků. 

Zaměstnanci nesmí využít tohoto 
postupu k vědomému podávání nepravdivých 
oznámení nebo informací. Upozorňujeme na to, že 
máme ze zákona povinnost v jednotlivých případech 
sdělovat důvěrné informace třetí osobě (např. k 
zahájení vyšetřovacího řízení). V závislosti na 
každém případu mohou být zaměstnanci povolání 
také jako svědci.

»  Ombudsman skupiny THIMM v České republice 

pro řešení stížností: 

JUDr. František Geršl

Květná 178/34

603 00 Brno

Česká republika

telefon  +420 607 114 054 
e-mail  ombudsman@akgersl.cz



1918 Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM

Důsledky při porušení 
V případě porušení Kodexu chování si vůči příslušné
mu zaměstnanci vyhrazujeme právo vyvodit discip
linární a právní opatření v závislosti na stupni závaž
nosti porušení.

Závěrečné poznámky
Všechna firemní pravidla a směrnice musí být v sou
ladu s Kodexem chování zaměstnanců THIMM. Ne 
každý jednotlivý případ a ne každou situaci lze před
jímat. Kodex je proto koncipován ze široka a drží se 
přirozeně v obecné rovině. Jeho prostřednictvím 
nechceme nahrazovat stávající pravidla nebo pokyny 
k postupům. Jeho úkolem je spíše řešit ústřední body 
vlastní odpovědnosti a odpovědnosti firmy a dát tak 
všem zaměstnancům jasné chápání principů platných 
ve skupině THIMM a uznávaných etických hodnot. 

Salvatorní klauzule
Pokud je nebo se stane některé ustanovení tohoto 
Kodexu chování neplatným, pak tím není dotčena 
účinnost zbývajících ustanovení Kodexu chování. 
V  takovém případě se strany zavazují nahradit ne
platné ustanovení ustanovením platným, které bude 
co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení. Totéž 
platí i v případě existenci mezery v úpravách.

Všichni pracovníci a zaměstnanci skupiny THIMM jsou 
zodpovědní za správné chování podle Kodexu. Vedení 
společnosti pravidelně kontroluje obsah a dodržování 
Kodexu chování a v případě potřeby přijme nápravná 
opatření.

Stav: duben 2021

*  Pod tímto pojmem se rozumí jak zaměstnankyně, tak 
 zaměstnanci, a slouží k větší srozumitelnosti.
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Následující přehled slouží k lepšímu porozumění relevant
ních úmluv ILO. Některé německé zákony překračují obsah 
úprav některých úmluv. Z tohoto důvodu Německo nerati
fikovalo některé z níže uvedených úmluv.

1 O pracovní době (v průmyslu)
14 O provedení týdenního klidu (v průmyslových závodech) 
26 O postupu při stanovení minimální mzdy 
29 Nucená práce 
79 O noční práci mladistvých (neprůmyslové práce) 
87 O svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 
98 O provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 
1 00 O rovnosti v odměňování 
105 O odstranění nucené práce 
1  1  1 O diskriminaci (v zaměstnání a povolání) 
1 3 1 O stanovení minimálních mezd 
135 O zástupcích pracovníků 
138 O minimálním věku
142 O rozvoji lidských zdrojů
143 O migrujících pracovnících (doplňující ustanovení)
154 O kolektivním vyjednávání
158 O ukončení pracovního poměru
159 O pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů
182  O zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění  

nejhorších forem dětské práce
E 143  Doporučení o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevy, 

které jim mají být poskytnuty
E 146  Doporučení o minimálním věku pro přijetí do pracovního poměru

Texty konvencí ILO, doporučení a také anglickou verzi 
najdete na www.ilo.org.

** PŘEHLED RELEVANTNÍCH 
KONVENCÍ ILO A DOPORUČENÍ Doplňující  

vysvětlivky

Nejdůležitější údaje a všechny aktuální dokumenty 
ke Kodexu chování najdete na stránkách THIMMnet 
v rubrice „Informace“ pod heslem „Kodex chování“: 
https://thimmnet.thimm.de.



2322 Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM Kodex chování zaměstnanců skupiny THIMM

Kontaktní osoby
Na koho se můžete obrátit, když máte obecné dotazy 
ke Kodexu chování zaměstnanců nebo když máte 
důvodné podezření, že někdo nedodržuje pravidla?

Můžete se obrátit buď na svého nadřízeného, 
zástupce zaměstnanců nebo na vedení společnos
ti. Kromě nich můžete ale také přímo kontaktovat 
ombudsmanku nebo našeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

OMBUDSMAN SKUPINY THIMM V ČESKÉ 
 REPUBLICE PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

JUDr. František Geršl

telefon  +420 607 114 054 
e-mail    ombudsman@akgersl.cz

POVĚŘENÁ OSOBA PRO OCHRANU 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Felix Hudy
intersoft consulting services AG

telefon  +49 40 790235 278
email  datenschutz@thimm.de

Co vlastně znamená ...? 
»  Diskriminace: označuje nerovné zacházení, popř.

znevýhodňování jednotlivců nebo skupin, aniž by
pro tuto skutečnost existovalo věcné ospravedlně
ní. Zákaz diskriminace se odvozuje z úcty k lidské
důstojnosti. To znamená, že např. ani pohlaví, ani
sexuální orientace, věk, náboženství, rasa, etnický 
původ nebo náhled na svět nemohou vést k nerov
nému zacházení s jednotlivcem nebo skupinou.

»  Droga: látka, která se konzumuje různými způsoby 
(pití, kouření, injekční aplikace do krevního oběhu) 
a přivodí konzumentovi silně euforický stav a může 
mít škodlivý vliv na zdraví.

»  Etický: to, co je určeno morálním chováním, to zna
mená dodržování norem, principů a hodnot uzná
vaných společností jako závazné, které upravují
mezilidské chování ve společnosti.

» Etnický: týkající se určitého národa.

»  Konvence ILO: zkratka ILO znamená International
 Labour Organisation (česky: Mezinárodní organiza
ce práce). ILO je od roku 1946 speciální organizací 
Organizace spojených národů (OSN). Je pověřena 
dalším rozvojem mezinárodních pracovních stan
dardů. K tomu vypracovává právně závazné dohody 
(konvence) a doporučení pro členské státy. Cílem
ILO je zajistit světový mír zlepšením pracovních
a životních podmínek všech lidí.
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»  Kartel: sloučení společností, které zůstávají právně
i hospodářsky dále samostatné, ale nekonkurují si, 
co se týče cenových dohod apod..

»  Kolektivní vyjednávání: forma smlouvy uzavřená
nikoliv mezi jednotlivými smluvními stranami, ale
jako závazná pro skupinu (kolektiv), např. tarifní
smlouva nebo podniková dohoda.

»  Konvence: dohoda, popř. zvláštní mezinárodní
smlouva, kterou uzavírá více stran. 

»  Korupce: úplatkářství. Obecně je korupcí míněno
využívání soukromé nebo veřejné pozice k osob
nímu obohacení. Pod tento pojem spadá zejména
například podplácení a přijímání úplatků.

»  Life Balance: popisuje stav, kdy pracovní a soukro
mý život jsou v rovnováze.

»  Ombudsman/ombudsmanka: neutrální osoba
mimo podnik, jíž se oznamují informace související 
s  Kodexem chování. V rámci stanoveného procesu 
se ombudsman nebo ombudsmanka obrátí přímo
na vedení skupiny THIMM a v případě potřeby za
chová před společností anonymitu oznamovatele. 

»  Sabatikl: model pracovní doby, který dává zaměst
nanci možnost vystoupit na delší dobu ze zaměst
nání, až na jeden rok, a po této době se vrátit na
 původní pracovní pozici. 

 Původ „sabat“: židovský den odpočinku a sváteční 
den, sedmý den v týdnu.

Vaše poznámky
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