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Ještě než se pojem „Compliance“ stal důležitým heslem, byly již od založení skupiny MoSoLF před více než 60 lety 

základní součástí naší firemní politiky tyto principy: 

// provádění obchodů bezúhonným a poctivým způsobem, 

// přebírání odpovědnosti za naše zaměstnance a životní prostředí,

// přizpůsobování naší činnosti platným právním řádům a zákonům v zemích, ve kterých MoSoLF působí.

Tento zásadní postoj je dodnes základem našeho jednání a hlavním faktorem pro zajištění dlouhodobého a trvalého 

úspěchu naší firmy pro budoucnost. 

Základní chápání našeho podnikatelského jednání zakotvené v tomto kodexu předpokládáme také u našich obchodních 

partnerů. v tomto rozsahu nepojednává kodex jen o dodržování zákonů a předpisů, ale toto pojetí přesahuje. Pro nás je 

tedy nezbytným předpokladem pro spolupráci s našimi obchodními partnery, aby 

// prováděli veškeré obchody na základě platného právního řádu a bezúhonným způsobem, 

// uplatňovali zásady tohoto kodexu, 

// zajistili uplatňování tohoto kodexu také u svých obchodních partnerů.
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Úvod
Již od založení skupiny MoSoLF před více než 60 lety – dlouho předtím než se pojem „Compliance“ 
stal všeobecně známým a používaným – jsou základní součástí naší firemní politiky tyto principy: 

//  provádění obchodů bezúhonným a poctivým způsobem, 
//  přebírání odpovědnosti za naše zaměstnance a životní prostředí,
//  přizpůsobování naší činnosti platným právním řádům v zemích, ve kterých MoSoLF působí.

Tento zásadní postoj je dodnes základem našeho jednání a hlavním faktorem při zajišťování 
dlouhodobého a trvalého úspěchu naší firmy do budoucnosti. 

Tento kodex platí celosvětově pro všechny společnosti skupiny MoSoLF a bezvýhradně také pro nás 
všechny: vedení firmy, vedoucí pracovníky a zaměstnance. Každý z nás musí měřit své jednání podle 
těchto principů a přizpůsobovat se jim. Jsou bezpodmínečným základem naší každodenní činnosti.

I. Právo a odPovědnoST
dodržujeme národní a mezinárodní zákony, předpisy a vlastní dobrovolné závazky, jakož i firemní interní směrnice. 

díky tomu jsme schopni zabránit porušování právních předpisů, což by mohlo vést k závažným škodám, např. 

požadavkům na náhradu škody, poškození dobrého jména firmy nebo k peněžitým pokutám. 

II. PoCTivé Tržní Chování
 

voLná hospodářsKá soutěž

hlásíme se k dodržování platného kartelového a soutěžního práva a chceme i nadále přesvědčovat naše zákazníky 

kvalitou našich produktů. Poctivá hospodářská soutěž je proto naším stálým impulzem pro odvádění maximálních 

výkonů.

dohody o omezení konkurence jsou zakázány. Zejména odmítáme jakékoliv dohody s našimi konkurenty o cenách, 

nabídkách, obchodních podmínkách, kapacitách, odbytových kvótách nebo podílech na trhu.

Porušení těchto zásad vede k vyvození negativních důsledků, např. trestů odnětí svobody nebo peněžitých trestů,  

pokut, odvod zisků a občanskoprávních nároků třetích osob plynoucích z odpovědnosti za škodu.

boj proti Korupci a zamezení vzniKu střetů zájmů

navazování obchodních vztahů a vykonávání naší činnosti probíhá výhradně na základě transparentních a věcných 

kritérií, např. podle kvality, ceny, technologického standardu nebo spolehlivosti obchodního partnera.

Zákaz poskytování a přijímání výhod, úplatků a zákaz korupce bereme velmi vážně. Zvlášť kritické jsou různé 

příspěvky v časové souvislosti s důležitými smluvními jednáními. Proto odmítáme zejména různá pozvání a dary  

nebo jiné příspěvky, které překračují rámec přiměřené a obvyklé obchodní praxe a které by mohly zpochybnit formální 

objektivitu a nezávislost. 

rozhodování o nákupu, personálu, popř. o přijímání zaměstnanců probíhá na základě transparentního a věcného 

výběru a také podle objektivních kritérií a ne podle osobních zájmů.
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V. Závěr
My jako firma i každý z nás jsme odpovědní za dodržování platných zákonů a interních směrnic. 

nestrpíme žádné nepatřičné chování ani porušování tohoto etického kodexu. Upozorňujeme na to, že jeho porušení 

může mít za následek pracovněprávní sankce, např. výpověď, nároky na náhradu škody, peněžní pokuty nebo jiné  

tresty. vyzýváme proto – v zájmu všech – každého zaměstnance k tomu, aby tento kodex dodržoval. dále by měly  

být případy porušení právního řádu, tohoto etického kodexu nebo interních směrnic oznamovány nadřízenému,  

personálnímu oddělení nebo vedení firmy. diskriminaci oznamovatelů netolerujeme. Upozornění prověříme a 

přijmeme veškerá potřebná opatření, abychom zajistili nápravu. Postupujeme přitom podle zásad přiměřenosti. 

v případě nejasností nebo otázek týkajících se etického kodexu nebo tématu Compliance se naši zaměstnanci mohou 

kdykoliv obrátit na své nadřízené nebo na právní či personální oddělení.

děkujeme již nyní našim zaměstnancům za spolupráci při dodržování těchto zásad a jejich aktivní přístup k 

zajištění trvalého základu úspěšné budoucnosti naší firmy.

ochrana životního prostředí

Základem našeho trvalého hospodářského úspěchu je plná odpovědnost za stav životního prostředí. Z tohoto důvodu 

je bezpodmínečně nutné dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí. Požadavky na přírodní zdroje, jako jsou 

energie, suroviny nebo materiály, by měly být v naší každodenní činnosti co nejnižší. 

EtIcký kodEx

III. ZaMěSTnanCi a SoCiáLní odPovědnoST
Základem našeho úspěchu jsou zaměstnanci společnosti. Jednání s nimi a jejich vedení je založeno na vzájemném 

respektování hodnot, integritě, transparentnosti a rovných příležitostech.

nikdo nesmí být diskriminován, zvýhodňován nebo obtěžován kvůli své rase, etnickému původu, barvě kůže, národnosti,  

pohlaví, náboženskému vyznání nebo světovému názoru, tělesným vlastnostem, věku, sexuální orientaci, politické 

nebo odborové činnosti nebo jiné zákonem chráněné orientaci. 

Jsme si vědomi odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, zajišťujeme bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní  

podmínky a dbáme na dodržování platných zákonných předpisů. dětská či nucená práce je samozřejmě zakázaná.

IV. PraCovní ProSTředí 
ochrana osobních údajů

Základem důvěryhodných obchodních nebo pracovních vztahů je pečlivé zacházení s příslušnými informacemi a  

osobními údaji. ve všech obchodních procesech proto zaručujeme ochranu osobnostních práv při respektování  

platných zákonných požadavků. všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platná ustanovení zákona na ochranu  

osobních údajů. osobní údaje jsou získávány, zpracovávány nebo používány jen tehdy, jestliže to umožňuje právní 

řád nebo s tím příslušná osoba souhlasí. Pro zajištění trvalé ochrany osobních údajů chráníme tyto údaje před 

neoprávněným přístupem, ztrátou nebo úmyslnou manipulací všemi dostupnými technickými a organizačními 

prostředky s přihlédnutím k platným národním zákonům.

ochrana majetKu

S firemním majetkem zacházíme šetrně a pečlivě, chráníme jej před ztrátou, poškozením, zničením, zpronevěrou, zneužitím 

či odcizením. Každý zaměstnanec používá pracovní prostředky nebo jiné předměty firmy (např. počítače, paměťová média, 

dokumenty, nástroje nebo náhradní díly, kancelářský materiál) jako firemní majetek pouze ke služebním účelům v rámci 

plnění svých úkolů, ledaže by soukromé užívání bylo výslovně povoleno. 

všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných obchodních informacích a firemních tajemstvích. Při interním  

nebo externím předávání údajů a informací je nutné předem ověřit, zda je příjemce oprávněn tyto údaje přijímat. rovněž  

při zacházení s důvěrnými údaji a informacemi našich zákazníků, obchodních partnerů nebo jiných osob se zavazujeme  

k mlčenlivosti.



www.mosolf.com

MoSoLF Se & Co. KG              
dettinger Straße 157 – 159
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