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Proč je náš kodex důležitý: 
Zpráva předsedy 
představenstva a generálního 
ředitele Christopha Becka
Vážení kolegové:

ve společnosti Ecolab jsme přesvědčeni, že různorodý, inkluzivní a cílevědomý tým má 
zásadní význam pro úspěch našich jednotlivých spolupracovníků, společnosti, zákazníků  
a komunit. Již sto let rozvíjíme naši firmu tím, že spolupracujeme, ač máme různé názory  
a pohledy, a děláme to, co je správné, spravedlivé a poctivé. Abychom dosáhli našich cílů  
a sledovali náš záměr chránit lidi a zdroje důležité pro život, musíme každý den jednat eticky. 

V této souvislosti jsem rád, že se s vámi mohu podělit o Kodex chování společnosti Ecolab.  
V něm se zabýváme našimi hodnotami, přesvědčením a očekáváními nás všech  
ve společnosti Ecolab. Doufám, že si tento dokument přečtete a budete ho používat jako 
vodítko při každodenním jednání mezi sebou i s našimi zákazníky. Pokud uvidíte někoho,  
kdo se chová neeticky, využijte prosím zdroje v tomto dokumentu a takové jednání nahlaste. 

Bez našich úžasných lidí bychom nebyli takovou společností, jakou jsme dnes. Jsme jedna 
společnost Ecolab. Jedna rodina. A společně s našimi zákazníky přispíváme k tomu, aby  
byl svět čistší, bezpečnější a zdravější. Těším se, že budeme pokračovat v našem odkazu,  
a i nadále budeme vykonávat velké věci pro lidstvo vždy správným způsobem.

S pozdravem
Christophe Beck
předseda představenstva  
a generální ředitel

Jsme přesvědčeni,  
že různorodý, inkluzivní  
a cílevědomý tým má zásadní 
význam pro úspěch našich 
jednotlivých spolupracovníků, 
společnosti, zákazníků  
a komunit.
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Naše hodnoty
DOSAHUJEME SVÝCH CÍLŮ

Dosahujeme výsledků pro naše 
zákazníky, akcionáře i pro sebe 
navzájem. 

KLADEME VÝZVY SAMI SOBĚ 

Překračujeme stávající stav věcí,  
učíme se a rosteme a inovujeme, 
abychom zlepšili procesy a dosáhli 
lepších výsledků.

SNAŽÍME SE TO DĚLAT JINAK 

Pozitivně ovlivňujeme lidi kolem nás, 
naši komunitu a náš svět.  
Inspirujeme ostatní, aby také přispěli  
k pozitivním změnám.
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Ve svém jednání jsme poctiví, 
spolehliví a upřímní. Jednáme čestně.

TO VŠE DĚLÁME PEČLIVĚ, 
PŘIČEMŽ BEZPEČNOST JE PRO 
NÁS VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Každodenní činnost všech zaměstnanců 
společnosti Ecolab v konečném důsledku 
určuje, kdo jsme jako společnost.

SPOLUPRACUJEME, AČ MÁME 
RŮZNÉ NÁZORY A POHLEDY

Spolupracujeme pro dobro týmu 
a společnosti – napříč funkcemi 
a geografickými oblastmi. Sdílíme 
znalosti a vzájemně se podporujeme.

+

+

+

+
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Náš kodex  
a naše role1
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Při rozhodování  
a konání se vždy  
ptáme sami sebe:

•  Řídí se moje kroky naším kodexem, 
našimi zásadami a platnými zákony?

•  Chtěl bych, aby se o mém jednání 
vědělo veřejně?

•  Odráží moje jednání hodnoty 
společnosti Ecolab a je správné?

Pokud na všechny tyto otázky nemůžete 
odpovědět kladně, měli byste svůj postup 
ještě jednou zvážit a před pokračováním 
se poradit se svým nadřízeným nebo  
s Globálním oddělením pro dodržování 
předpisů a etiku.

Dodržujeme náš kodex
Všichni ve společnosti Ecolab dodržují náš kodex, naše zásady a platné zákony.

JAK DODRŽUJEME NÁŠ KODEX?
• Řídíme se naším kodexem a chápeme, že se vztahuje na všechny zaměstnance, vedoucí pracovníky a ředitele 

společnosti Ecolab, na všechny zaměstnance dceřiných společností a společných podniků s většinovým podílem 
a na všechny naše zástupce, dodavatele a konzultanty.

• Řídíme se všemi platnými zákony, a pokud jsou platné zákony přísnější než náš kodex, řídíme se přísnějším pravidlem.

• Jsme si vědomi, že porušení našeho kodexu, našich zásad nebo jakéhokoli platného zákona či nařízení může vést 
k disciplinárnímu řízení, které může zahrnovat až ukončení pracovního poměru.

Vedoucí pracovníci rozumí našemu kodexu a prosazují jeho dodržování. Dbají na to, aby jejich přímí podřízení rozuměli svým 
povinnostem, a odpovídají na dotazy zaměstnanců. Vedoucí pracovníci jsou povinni řádně eskalovat problémy na personální 
oddělení, na Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku nebo Linku pomoci pro dodržování kodexu chování. 

Výjimku z našeho kodexu uděluje ve výjimečných případech pouze představenstvo nebo výbor představenstva. 

Společnost Ecolab pravidelně přezkoumává náš kodex a související firemní zásady a provádí úpravy, pokud je to 
nutné nebo považováno za nezbytné.

JAKOU ROLI HRAJEME PŘI DODRŽOVÁNÍ NAŠEHO KODEXU?
Dbáme na to, abychom všichni dodržovali náš kodex, naše zásady a všechny platné zákony 
a předpisy. Učíme se pravidla, která se vztahují na naši roli, a jsme připraveni se ozvat, pokud 
máme nějaké otázky nebo obavy.
Naši vedoucí pracovníci ve společnosti Ecolab mají další povinnosti, a to být vzorem etického 
chování, dohlížet na své přímé podřízené a být kontaktním místem pro dotazy a problémy.
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Klademe otázky a hlásíme obavy
Ve společnosti Ecolab se umíme ozvat. Pokud si všimneme jakéhokoli jednání, které 
podle našeho názoru může porušovat naše zásady nebo náš kodex, jsme povinni  
to neprodleně a v dobré víře oznámit, nebo pokud si nejsme něčím jisti, vyhledat 
pomoc. Hlášení obav a kladení otázek je naší povinností a nejlepším způsobem,  
jak můžeme pokračovat v podnikání správným způsobem.

Máme povinnost nahlásit potenciální porušení našeho 
kodexu. 

Ve společnosti Ecolab máte několik možností, jak 
získat podporu a nahlásit své obavy.

• Váš vedoucí pracovník

• Personální oddělení 

• Právní oddělení

• Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku

• Generální právní zástupce

•  Naše Linka pomoci pro dodržování 
kodexu chování: číslo linky pomoci  
pro Spojené státy americké, Kanadu  
a Portoriko je 800-299-9442; pro ostatní 
země najdete číslo zde. 

•  Můžete také odeslat online hlášení o dodržování 
kodexu chování prostřednictvím našeho veřejně 
dostupného formuláře.

Ve většině jurisdikcí a situací lze oznámení podat 
anonymně na naší Lince pomoci pro dodržování 
kodexu chování. To, zda můžete případné porušení 
kodexu chování nahlásit anonymně,  

závisí na zákonech platných ve vaší lokalitě. Některé 
země omezují nebo zakazují oznamování určitých 
obav bez uvedení totožnosti. 

Jste-li zaměstnancem v Evropské unii a podáváte 
oznámení na Linku pomoci pro dodržování kodexu 
chování, platí následující pokyny:

• Budete požádáni, abyste v oznámení povolili použití 
svého jména.

• Zaměstnance podezřelého z protiprávního jednání 
byste měli jmenovat pouze v případě, že je to 
nezbytné.

• Vámi poskytnuté informace použijeme výhradně  
k prošetření vašeho konkrétního oznámení, nikoli  
k jiným účelům.

• Jmenovanému zaměstnanci, na kterého bylo 
oznámení podáno, nic neprozradíme.

NÁŠ KODEX A NAŠE ROLE

ŽÁDNÉ ODVETNÉ JEDNÁNÍ
Společnost Ecolab netoleruje odvetná 
opatření vůči zaměstnancům, kteří 
kladou otázky, oznamují své obavy nebo 
spolupracují při vyšetřování. Pokud se 
dozvíte o jakémkoli odvetném opatření, 
měli byste se neprodleně obrátit na 
svého nadřízeného, Globální oddělení 
pro dodržování předpisů a etiku nebo 
na naši Linku pomoci pro dodržování 
kodexu chování. 
Podívejte se na naše Zásady 
oznamování a vyšetřování, kde najdete 
další podrobnosti.
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Podporujeme vyšetřování
Společnost Ecolab bere hlášení o nesprávném chování  
a porušování našeho kodexu a našich zásad vážně.

JAK SPOLEČNOST ECOLAB PROVÁDÍ VYŠETŘOVÁNÍ?
• Po vznesení obvinění přidělí pověřenec pro dodržování předpisů nebo jím 

pověřená osoba interního vyšetřovatele, který vyšetřování důkladně a včas dokončí. 
V některých případech může být přidělen externí vyšetřovatel.

• Hlavní vyšetřovatel vydá doporučení, která mohou zahrnovat nepřijetí žádného 
opatření, poskytnutí školení nebo výcviku, návrh určité formy disciplinárního 
opatření až po ukončení pracovního poměru a další opatření, pokud to bude 
považováno za vhodné.

• Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku oznámí oznamovateli  
ukončení vyšetřování.

• Očekáváme, že zaměstnanci budou zachovávat důvěrnost vyšetřování a nebudou 
o záležitosti hovořit se spolupracovníky.

Podívejte se na naše Zásady oznamování a vyšetřování, kde najdete další podrobnosti.

CO SPOLEČNOST ECOLAB UDĚLÁ, KDYŽ  
JE PODÁNO HLÁŠENÍ?
Společnost Ecolab na hlášení neprodleně reaguje a snaží se je  
v co největší míře spravovat jako důvěrné. Na oplátku očekáváme,  
že zaměstnanci pomohou chránit důvěrnost hlášení a vyšetřování tím, 
že nebudou o záležitosti hovořit se spolupracovníky.
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2 Jak vzájemně 
spolupracujeme
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Chováme se k sobě s respektem
Společnost Ecolab netoleruje žádnou formu obtěžování nebo šikany. Chováme se k sobě 
s respektem. To zahrnuje i vzájemnou komunikaci s našimi spolupracovníky a dalšími 
osobami, se kterými spolupracujeme, včetně prodejců, dodavatelů a zákazníků.

CO JE OBTĚŽOVÁNÍ?
Obtěžování je jakákoli forma nevhodného chování, která by mohla vytvořit zastrašující, nepřátelské 
nebo urážlivé pracovní prostředí, které negativně ovlivňuje pracovní výkon zaměstnance.

OTÁZKA 
Můj nadřízený často křičí na jednoho z mých 
spolupracovníků a nadává mu. Nejsem  
si jistý, ale můj spolupracovník se kvůli tomu 
cítí nesvůj. Mám spolupracovníka nechat, 
aby se o tuto situaci postaral sám?

ODPOVĚĎ
Ne. Jste povinni nahlásit jakékoli jednání, 
o kterém se domníváte, že by mohlo být 
porušením našeho kodexu. Šikana  
je obtěžující chování a je třeba ji nahlásit 
pomocí mnoha dostupných možností.

JAK SE K SOBĚ CHOVÁME S RESPEKTEM?
• Chováme se k sobě navzájem s respektem a zvažujeme, jak naše chování a projevy mohou ovlivnit naše kolegy  

a náš tým.

• Pokud máme otázky nebo obavy ohledně potenciálně obtěžujícího chování, ozveme se a kontaktujeme personální 
oddělení nebo některou z dostupných možností podání hlášení.

• Nepodílíme se na žádném obtěžujícím chování, jako je např.:

  slovní obtěžování – šikana nebo urážlivé komentáře, urážky nebo nevhodné vtipy či poznámky;

  fyzické obtěžování – napadení nebo jiné fyzické zastrašování;

   vizuální obtěžování – zobrazování nebo zasílání urážlivých karikatur, kreseb, fotografií nebo jiných tištěných  
či elektronických materiálů; nebo

   sexuální obtěžování – nevítané fyzické nebo slovní návrhy či žádosti o sexuální služby nebo jiné nevhodné 
sexuální chování.

Nikdy nepodmiňujeme zaměstnání obtěžujícím chováním ani je nebereme v úvahu při rozhodování o zaměstnání.

Šikana může zahrnovat příklady 
veřejného zostuzení, jako je nadávání 
někomu, nevhodné zvyšování hlasu  
nebo opakované kritizování někoho  
ve skupině.
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Podporujeme rovné 
zaměstnávání, rozmanitost, 
rovnost a začlenění
Společnost Ecolab se snaží udržovat rozmanité, inkluzivní  
a spravedlivé pracovní prostředí, ve kterém pracujeme  
s respektem jako tým.

JAK PODPORUJEME ROVNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, ROZMANITOST,  
ROVNOST A ZAČLENĚNÍ?
• Nediskriminujeme na základě osobních charakteristik nebo podmínek chráněných 

národními, státními nebo místními zákony, jako je pohlaví, rasa, etnický původ, 
národnost, sexuální orientace, genderová identita, náboženství, věk, zdravotní 
postižení, rodinný stav nebo status veterána.

• O přijetí do zaměstnání rozhodujeme na základě kvalifikace jednotlivce a jeho 
schopnosti vykonávat danou práci.

• Snažíme se, aby v našem týmu byly různé pohledy na věc, a podporujeme 
inkluzivní a respektující pracovní prostředí.

• Pokud máme otázky nebo obavy, ozveme se a kontaktujeme svého nadřízeného 
nebo použijeme některou z dostupných možností podání hlášení.

Vzhledem k tomu, že se zákony a předpisy v jednotlivých lokalitách, kde společnost Ecolab 
působí, liší, měli bychom se v případě dotazů poradit se svým nadřízeným, personálním 
oddělením nebo Globálním oddělením pro dodržování předpisů a etiku. Pokud máme 
obavy, o které se chceme podělit, měli bychom využít dostupné možnosti podání hlášení.

CO JE TO ROZMANITOST, ROVNOST A ZAČLENĚNÍ?
Oslavujeme naši rozmanitost – různé pohledy na věc, zázemí, 
kulturní, fyzické a sociální rozdíly, které činí každého z nás 
jedinečným. Prosazujeme začlenění tím, že oceňujeme a cíleně 
začleňujeme do struktury společnosti Ecolab různé pohledy  
a příspěvky všech našich zaměstnanců. Podporujeme spravedlivé 
zacházení s každým spolupracovníkem tím, že zajišťujeme, aby měl 
každý z nich přístup k tomu, co potřebuje k růstu a prosperitě.
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Udržujeme bezpečnost na pracovišti
Společnost Ecolab klade bezpečnost na první místo. Udržujeme zdravé a bezpečné 
prostředí pro všechny zaměstnance.

CO JE BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ?
Jsme přesvědčeni, že bezpečné pracovní prostředí je takové, kde je zachována bezpečnost a ochrana 
zdraví všech zaměstnanců a kde jsou identifikována a řešena zdravotní a bezpečnostní rizika.

JAK UDRŽUJEME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ?
• Dodržujeme zásady, praktiky a postupy společnosti Ecolab v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a všechna platná pravidla, předpisy a zákony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Pečlivě sledujeme a hlásíme vedoucím pracovníkům jakékoli nebezpečné nebo nezdravé podmínky a nabádáme 

zaměstnance, aby přerušili práci, pokud jsou podmínky nebo chování nebezpečné.
• Netolerujeme šikanu, obtěžování, zastrašování ani vyhrožování násilím.
• Vyhrožování nebo násilí neprodleně nahlásíme našemu nadřízenému nebo v případě potřeby příslušným 

záchranným orgánům. Obavy lze hlásit také pomocí všech možností podávání hlášení.
• Při výkonu služeb jménem společnosti Ecolab, v prostorách společnosti Ecolab, ve vozidlech společnosti Ecolab 

nebo při výkonu činnosti společnosti Ecolab nesmíme mít zbraně (např. střelné zbraně, nože), s výhradou 
příslušných ustanovení místních zákonů. 

• Nevyrábíme, neprodáváme, nedistribuujeme, nedržíme ani nepoužíváme žádné kontrolované látky, které by mohly 
ovlivnit chování při práci v prostorách společnosti Ecolab, při řízení nebo jízdě ve vozidlech společnosti Ecolab 
nebo při výkonu činnosti společnosti Ecolab.

• Nevykonáváme svou práci, včetně řízení při služebních cestách, pod vlivem drog, ani nepožíváme alkohol  
při výkonu práce ve společnosti Ecolab, pokud se nejedná o schválenou a povolenou společenskou akci. 

• Nahlásíme každého zaměstnance, u kterého máme podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, 
která ovlivňuje jeho chování.

OTÁZKA 
Moje spolupracovnice pravidelně nenosí 
ochranné brýle, které jí chrání oči, když 
pracujeme v závodě. Když jsem se jí o tom 
zmínil, řekla, že se jí ochranné brýle zamlžují 
a vlastně je kvůli tomu její práce méně 
bezpečná. Když už jsem to s ní probral,  
můžu s tím ještě něco udělat?

ODPOVĚĎ
Ano. Pokud vaše spolupracovnice odmítá 
nosit požadované osobní ochranné pomůcky, 
musíte tento problém nahlásit pomocí mnoha 
dostupných možností podávání hlášení.
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Zachováváme soukromí dat
Společnost Ecolab respektuje a chrání osobní údaje zaměstnanců.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje nebo osobní data jsou identifikační údaje jednotlivce, jako je vaše jméno, datum 
narození, adresa, telefonní číslo a e-mail; vaše finanční a zdravotní údaje; a další osobní údaje, 
jako jsou vaše koníčky, oblasti zájmu a profesní příslušnost.

JAK CHRÁNÍME SOUKROMÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

• Osobní údaje našich zaměstnanců a zaměstnanců našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů chráníme 
s maximální péčí v souladu s našimi zásadami a postupy a se všemi platnými zákony.  

• Dbáme na to, abychom znali všechny platné zásady a postupy společnosti Ecolab, které se vztahují na 
shromažďování, přístup, používání, přenos, ukládání a likvidaci osobních údajů, za které jsme odpovědní. 

• Osobní údaje předáváme nebo sdílíme pouze s těmi, kteří je potřebují znát nebo jsou k nim výslovně oprávněni.

• Osobní údaje používáme pouze pro nezbytné obchodní účely a osobní údaje uchováváme pouze po dobu,  
po kterou jsou potřebné pro tyto konkrétní obchodní účely.

• Společnost Ecolab si je vědoma, že v mnoha zemích, kde působíme, platí zvláštní zákony o ochraně osobních 
údajů, a zavazuje se tyto zákony dodržovat.

• Obavy, včetně možného porušení ochrany osobních údajů, hlásíme pomocí možností podávání hlášení. 

Podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ecolab, kde najdete další podrobnosti.
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Podporujeme lidská práva
Společnost Ecolab se věnuje podpoře a prosazování lidských 
práv ve všech svých provozech a po celém světě.

CO JSOU TO LIDSKÁ PRÁVA?
Lidská práva jsou základní, univerzální práva, která máme všichni  
a která platí vždy a všude.

JAK PODPORUJEME LIDSKÁ PRÁVA?
• Dodržujeme všechny platné zákony týkající se obchodování s lidmi, nucené práce, 

otroctví a dětské práce.

• Nespolupracujeme s partnery, dodavateli, náboráři ani jinými třetími stranami, které 
se podílejí na jakémkoli druhu obchodování s lidmi, nucené práce, otroctví nebo 
dětské práce.

• Od našich partnerů a třetích stran očekáváme, že budou udržovat bezpečné, 
zdravé a spolehlivé pracovní prostředí.

• Nezkreslujeme klíčové podmínky zaměstnání, včetně mzdy a vedlejších výhod, 
místa výkonu práce, životních podmínek nebo bydlení a souvisejících nákladů,  
ani nespolupracujeme s třetími stranami, které by takové zkreslení uváděly.

• Veškeré obavy týkající se možného porušování lidských práv hlásíme pomocí 
dostupných možností podávání hlášení.

Podívejte se na naše Globální zásady pro oblast lidských práv, kde najdete  
další podrobnosti.
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Jak spolupracujeme  
s našimi obchodními 
partnery a zákazníky
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Podporujeme kvalitu a bezpečnost výrobků
Pověst společnosti Ecolab je založena na kvalitě našich výrobků a služeb. Jsme hrdí na 
to, že neustále udržujeme nejvyšší standardy a splňujeme a překonáváme očekávání 
našich zákazníků.

CO MÁME NA MYSLI, KDYŽ ŘÍKÁME, ŽE PODPORUJEME KVALITU  
A BEZPEČNOST VÝROBKŮ?
Podporujeme kvalitu a bezpečnost tím, že udržujeme vysoký standard kvality výrobků a služeb 
společnosti Ecolab a dodržujeme všechny naše interní procesy a postupy, jakož i všechna platná 
pravidla, předpisy a zákony, které se vztahují na naše výrobky a služby. 

JAK UDRŽUJEME KVALITU A BEZPEČNOST VÝROBKŮ?
•  Dbáme na kvalitu a bezpečnost ve všech fázích vývoje výrobku, včetně návrhu, výroby, testování, kontroly, 

skladování, přepravy, použití zákazníkem, likvidace a recyklace nebo opětovného použití. 
•  Bezpečnost výrobků řídíme tak, že identifikujeme, vyhodnocujeme a informujeme příslušné vedoucí pracovníky  

o potenciálních rizicích a nebezpečích našich složek, procesů a výrobků.  
• Nepřijímáme žádná opatření, která by mohla ohrozit kvalitu a bezpečnost našich výrobků.
•  Veškeré dotazy nebo obavy týkající se kvality nebo bezpečnosti našich výrobků sdělujeme a upozorňujeme  

na ně prostřednictvím dostupných možností podávání hlášení. 
Podívejte se na naše Globální zásady kvality a Postavení v oblasti bezpečnosti a správy výrobků, kde najdete  
další podrobnosti.
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Chráníme soukromí 
obchodních partnerů
Obchodní partneři společnosti Ecolab, včetně našich  
zákazníků a dodavatelů, nám svěřují své obchody a své údaje.  
Tyto údaje chráníme

CO ZNAMENÁ OCHRANA SOUKROMÍ OBCHODNÍHO 
PARTNERA?
Chráníme důvěrné informace a údaje, které nám naši obchodní 
partneři poskytují. To může zahrnovat jak osobní údaje, tak údaje 
chráněné vlastnickým právem.

JAK CHRÁNÍME SOUKROMÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ?
•  Důvěrné informace o obchodních partnerech sdílíme pouze s těmi, kteří je 

potřebují znát, a v případě třetích stran pouze s těmi, které písemně souhlasily  
s dodržováním našich zásad, postupů a platných zákonů.

•  Informace o obchodních partnerech shromažďujeme, ukládáme, zpřístupňujeme, 
používáme nebo předáváme pouze v omezeném rozsahu, který potřebujeme pro 
konkrétní obchodní účely.

•  Dodržujeme všechny naše postupy a zásady a všechny platné zákony týkající  
se shromažďování, uchovávání, přístupu, používání, přenosu a likvidace důvěrných 
informací obchodních partnerů.

•  Důvěrné informace, které patří našim obchodním partnerům, pečlivě chráníme  
a nesdílíme je.

•  Vyhledáváme pomoc s využitím dostupných možností podávání hlášení,  
pokud máme jakékoli dotazy týkající se používání a nakládání s informacemi  
o obchodních partnerech nebo pokud se domníváme, že mohlo dojít k porušení 
důvěrných informací patřících obchodnímu partnerovi.

Podívejte se na naše Globální zásady pro zabezpečení informací, kde najdete  
další podrobnosti.
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S vládou USA spolupracujeme eticky
Společnost Ecolab hrdě podporuje své zákazníky z řad americké vlády a dodržuje platné předpisy, zákony a smluvní požadavky a podmínky.

CO JE TO VLÁDNÍ ZÁKAZNÍK USA?
Společnost Ecolab je dodavatelem pro vládu Spojených států amerických, což od nás vyžaduje dodržování určitých platných zákonů, předpisů  
a postupů a splnění přísných požadavků na státní zakázky. Většina našich zákazníků z řad americké vlády jsou vojenské základny, federální zařízení  
a budovy a federální věznice. Někteří z našich zákazníků, jako jsou letiště a muzea, mohou být považováni za zákazníky americké vlády.

JAK PRACUJEME JAKO DODAVATEL VLÁDY USA?
•  Při práci se státními zákazníky musíme rozumět všem požadavkům a předpisům 

pro uzavírání smluv a dodržovat je.

•  Informace, jako jsou ceny, předkládáme státním zákazníkům úplně a přesně  
a veškeré změny okamžitě a důkladně hlásíme.

•  Vždy se ujišťujeme, že všechny výrobky, materiály a procesy, které používáme, 
odpovídají specifikacím v našich smlouvách s vládou, a pokud máme v úmyslu 
provést změny v jakýchkoli požadavcích, získáme před provedením změny písemný 
souhlas oprávněného vládního představitele.

•  Se současnými nebo bývalými státními zaměstnanci nediskutujeme ani jim 
nenabízíme žádné pracovní nebo poradenské příležitosti, aniž bychom získali 
povolení od personálního oddělení a Globálního oddělení pro dodržování předpisů 
a etiku.

•  Zaměstnancům nebo dodavatelům vlády USA ani jejich nejbližším rodinným 
příslušníkům neposkytujeme nic hodnotného s výjimkou skromného občerstvení, 
jako je nealkoholický nápoj nebo káva, které lze poskytnout jen zřídka v souvislosti 
s obchodními schůzkami. 

•  Nenabízíme, neposkytujeme, nevyžadujeme ani nepřijímáme od nikoho nic 
hodnotného výměnou za příznivou odměnu za státní zakázku nebo subdodávku. 

•  Nevyhledáváme ani nepožadujeme informace o výběru zdroje nebo o nabídkách  
či návrzích před zadáním jakékoli státní zakázky, a pokud takové informace nebo 
jakékoli jiné důvěrné či chráněné informace obdržíme, oznámíme je právnímu oddělení.

•  Spolupracujeme při veškerých vyšetřováních nebo auditech prováděných vládou  
a nikdy nezatajujeme, neničíme ani neměníme žádné informace související  
s vyšetřováním nebo auditem.

•  Jakékoli případy možného podvodu, přeplatku týkajícího se našich státních zakázek 
nebo jiného jednání, které porušuje náš kodex, naše zásady nebo platné zákony, 
neprodleně hlásíme Globálnímu oddělení pro dodržování předpisů a etiku nebo  
na Linku pomoci pro dodržování kodexu chování.

•  Pravidelně revidujeme naši Příručku zásad a postupů pro federální vládní zakázky 
a obracíme se na pracovníky oddělení pro státní zakázky nebo právního oddělení, 
pokud máme jakékoli dotazy týkající se státních zakázek nebo požadavků, kterými 
se musíme řídit.

Podívejte se na naši Příručku zásad a postupů pro federální vládní zakázky,  
kde najdete další podrobnosti.
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Zachováváme poctivé 
marketingové postupy
Společnost Ecolab ve svých marketingových a reklamních 
materiálech uvádí pravdivé informace o svých produktech  
a službách.

CO ZNAMENÁ POCTIVÝ MARKETING?
Poctivý marketing znamená, že dbáme na to, aby tvrzení o našich 
produktech a službách byla pravdivá, přesná a úplná.

JAK POCTIVĚ PRODÁVÁME?
•  Nepřeháníme ani neuvádíme nepravdivé údaje o vlastnostech a použití našich 

výrobků a služeb.

•  Dbáme na to, aby všechna marketingová tvrzení byla pravdivá, nezavádějící, 
podložená podklady a v souladu s platnými zákony a předpisy.

•  Veškerá srovnávací tvrzení v marketingu nebo reklamě předkládáme právnímu 
oddělení před zveřejněním ke kontrole.

•  Veškerá marketingová nebo reklamní tvrzení týkající se regulovaných výrobků 
předkládáme před zveřejněním k posouzení oddělení pro regulační záležitosti.

•  Neznevažujeme ani neuvádíme nepravdivá či zavádějící tvrzení o produktech nebo 
službách našich konkurentů.

Podívejte se na naše Globální zásady pro srovnávací tvrzení, kde najdete další podrobnosti.
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Jak spolupracujeme  
s našimi komunitami4
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Podporujeme zapojení komunit 
a firemní společenskou 
odpovědnost
Společnost Ecolab podporuje komunity, ve kterých působíme  
a kterým sloužíme.

CO JE TO FIREMNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST?
Firemní společenská odpovědnost je, když organizace přijímají 
opatření na podporu pozitivních dopadů v komunitách, v nichž 
působí a kterým slouží.

JAK PODPORUJEME ZAPOJENÍ KOMUNIT A FIREMNÍ SPOLEČENSKOU 
ODPOVĚDNOST?
•  Podporujeme blaho našich zaměstnanců, zákazníků a dalších osob tím, že přispíváme 

k programům a iniciativám, které zvyšují kvalitu života v jejich komunitách.

•  Jsme přesvědčeni, že podpora našich komunit prospívá jejich ekonomické  
a sociální vitalitě obecně a zároveň je činí lepšími pro všechny lidi.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení. 

Podívejte se na náš Postoj k dopadu na komunity a Globální politiku dárcovství,  
kde najdete další podrobnosti.

OTÁZKA 
Komunitu, ve které působíme, právě zasáhla velká bouře, která vyřadila  
z provozu elektřinu a připravila mnoho rodin o střechu nad hlavou. Místní 
charitativní organizace žádá o věci pro oběti, včetně dezinfekčních prostředků 
na ruce. V našem zařízení máme na skladě několik krabic dezinfekčního 
prostředku na ruce. Mohu tyto předměty charitě ihned poskytnout?

ODPOVĚĎ
Ne. Za určitých okolností sice produkty darujeme, ale máme zvláštní postup, 
který zajišťuje, aby se s takovými dary správně zacházelo. Nejprve si musíte 
přečíst postup v našich Globálních zásadách pro dary a ujistit se, že byly 
dodrženy všechny kroky a schválení.
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Neúčastníme se úplatkářství  
a korupce
Společnost Ecolab podniká eticky a nenabízí ani nepřijímá 
žádné úplatky, ať už přímo nebo nepřímo, ani se nezapojuje  
do korupčních aktivit s cílem získat nebo udržet si jakýkoli 
obchod nebo obchodní příležitosti.

JAK SE VYHÝBÁME ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI?
•  Neposkytujeme nic hodnotného s úmyslem nevhodně ovlivnit jakéhokoli vládního 

úředníka, včetně zaměstnanců vládních agentur nebo vládou kontrolovaných 
či vlastněných podniků, členů královských rodin, politických stran, politických 
kandidátů nebo kohokoli jiného, kdo má možnost ovlivnit rozhodnutí vlády. 

•  Nenabízíme nic hodnotného žádnému současnému ani potenciálnímu zákazníkovi, 
dodavateli ani žádné třetí straně, abychom nevhodně ovlivnili obchodní 
rozhodování nebo získali či udrželi nějaký obchod. 

•  Od žádného současného ani potenciálního zákazníka, dodavatele nebo třetí strany 
nepřijímáme nic hodnotného za účelem nevhodného ovlivnění našeho obchodního 
rozhodování nebo poskytnutí nevhodného získání obchodu.

•  Neplatíme „platby za zprostředkování“ ani platby v jakékoli výši přímo vládním 
úředníkům za urychlení běžných vládních úkonů, jako je poskytnutí víza nebo 
pracovního povolení, s výjimkou případů, kdy je ohrožena osobní bezpečnost.  
Tuto skutečnost je však třeba neprodleně oznámit Globálnímu oddělení pro 
dodržování předpisů a etiku.

•  Jsme si vědomi toho, že zákony mnoha zemí, včetně Spojených států amerických, 
zakazují a trestají úplatkářství a korupci. Porušení našich zásad nebo platných zákonů 
může mít za následek závažná disciplinární opatření a vážné trestní a občanskoprávní 
sankce jak pro společnost Ecolab, tak pro zaměstnance, kteří je porušili.

JAK SPOLUPRACUJEME S NAŠIMI KOMUNITAMI

CO JE TO ÚPLATEK?
Úplatkem může být cokoli hodnotného, co je dáno nebo přijato 
za účelem ovlivnění obchodního rozhodnutí. Může jít o hotovost, 
dárkové karty, dárky, zábavu, jídlo, cestování, pracovní příležitosti, 
slevy, odpuštění dluhu, dary nebo osobní laskavosti.
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OTÁZKA 
Diskutuji o možných příležitostech se zahraničním zástupcem, se kterým 
jsme dosud nikdy nespolupracovali. Říká, že může zajistit obchod s místní 
vládní agenturou, pokud ho zapojíme do vyjednávání, ale musíme pracovat 
rychle a zdá se, že nemá zájem poskytnout finanční a jiné podrobnosti  
o svém podnikání. Mám se obávat?

ODPOVĚĎ
Ano. Pokud třetí strana neposkytuje své finanční informace nebo nemá 
zájem spolupracovat na našich procesech vstupní a hloubkové kontroly,  
je to varovný signál. Pokud máte dotazy ohledně spolupráce s třetími stranami, 
obraťte se na Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku.

Nikomu, kdo pracuje naším jménem, jako jsou agenti, zástupci, distributoři nebo 
jiní zprostředkovatelé třetích stran, nedovolujeme uplácet státní úředníky nebo jiné 
třetí strany a přísně dodržujeme naše Globální protikorupční zásady a postupy při 
spolupráci s třetími stranami, které nás budou zastupovat u státních úředníků nebo 
jiných obchodních partnerů.
•  Striktně dodržujeme naše Globální protikorupční zásady a postupy, a to i v 

případech, kdy se může zdát, že místní zákony nebo zvyklosti umožňují méně 
přísné požadavky, a dokonce i v případě, že v důsledku dodržování těchto zásad  
a souvisejících postupů může dojít ke ztrátě obchodu. 

•  Vedeme přesné účetnictví a záznamy, které poctivě odrážejí naše obchodní 
činnosti, a vyžadujeme, aby jakýkoli zástupce nebo třetí strana pracující pro 
společnost Ecolab rovněž vedli přesné účetnictví a záznamy o obchodních 
činnostech, které provádějí naším jménem. 

•  Obavy hlásíme Globálnímu oddělení pro dodržování předpisů a etiku nebo  
na Lince pomoci pro dodržování kodexu chování. 

Podívejte se na naše Globální protikorupční zásady a postupy, kde najdete další 
podrobnosti.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


Podporujeme spravedlivou  
hospodářskou soutěž
Společnost Ecolab podporuje spravedlivý trh, na kterém si konkurujeme na základě 
kvality našich výrobků a služeb, a nikoli na základě nezákonných dohod s konkurencí 
nebo neoprávněného přístupu k informacím konkurence.

JAK PODPORUJEME SPRAVEDLIVOU HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ?
•  Dbáme na to, abychom se vyhnuli jakýmkoli rozhovorům s konkurencí o cenách (včetně snižování cen), 

zákaznících, trzích, nabídkách, výrobních limitech, vzájemných obchodech a vývoji produktů nebo jakýmkoli  
jiným diskusím o koordinaci našich podniků.

•  Pokud se ocitneme v situaci, kdy k takovému rozhovoru s konkurencí dojde (například na akcích obchodního 
sdružení), neprodleně kontaktujeme Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku.

•  Nezapojujeme se do vzájemného prodeje ani nesouhlasíme s nákupem produktů nebo služeb výměnou  
za souhlas druhé strany s nákupem od společnosti Ecolab.

•  Neshromažďujeme informace o konkurenci neetickými nebo nezákonnými způsoby, jako je špionáž, vloupání, 
krádež, odposlech nebo přístup k datům či e-mailům konkurence, nebo rozhovory či najímání zaměstnanců 
konkurence s cílem zjistit důvěrné nebo chráněné informace.

•  Jsme si vědomi toho, že zákony mnoha zemí, včetně Spojených států amerických, ukládají přísné trestní sankce 
osobám, které porušují antimonopolní zákony nebo zákony o hospodářské soutěži. Porušení antimonopolního 
zákona nebo zákona o hospodářské soutěži může mít za následek vysoké pokuty jak pro společnost Ecolab,  
tak pro zaměstnance, kteří se dopustili porušení.   

•  Než začneme jednat o zaměstnání s bývalými nebo současnými zaměstnanci našich konkurentů nebo  
je zaměstnávat, nebo pokud máme jakékoli dotazy týkající se kontaktu s konkurencí nebo shromažďování  
informací o konkurenci, kontaktujeme Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku.

Podívejte se na naše Antimonopolní zásady, kde najdete další podrobnosti. 

CO JSOU TO INFORMACE  
O KONKURENCI?
Informace o konkurenci jsou informace  
o konkurentech, které nám mohou 
pomoci zhodnotit jejich výrobky, služby  
a marketingové metody. Společnost 
Ecolab shromažďuje informace  
o konkurenci v souladu se zákonem.

OTÁZKA 
Spolupracuji s poradkyní, která měla dříve 
smlouvu s naším konkurentem na trhu,  
na který se snažíme expandovat. Má seznam 
potenciálních zákazníků, který vytvořila během 
své spolupráce s naším konkurentem a o který 
by se se mnou ráda podělila. Je přijetí tohoto 
seznamu v pořádku v případě, kdy poradkyně 
není zaměstnancem našeho konkurenta?

ODPOVĚĎ
Než budete souhlasit s přijetím informací od 
konkurence, měli byste se obrátit na Globální 
oddělení pro dodržování předpisů a etiku  
a situaci vysvětlit. Seznam zákazníků by mohl 
patřit našemu konkurentovi, což znamená,  
že jeho získání od poradkyně by mohlo být  
v rozporu s našimi zásadami a možná  
i v rozporu se zákonem.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


JAK PODNIKÁME PŘES HRANICE?
•  Dodržujeme všechny platné vývozní zákony  

a předpisy, včetně všech požadavků na dokumentaci, 
povolení a licence a všech omezení pro vývoz  
a zpětný vývoz určitých komodit, technologií a softwaru.

•  Známe vývozní předpisy, které omezují, co se 
vyváží, kam se vyváží a komu se vyváží, stejně jako 
příslušná schválení a licence pro vývoz, a v případě 
jakýchkoli dotazů ohledně těchto požadavků se 
obracíme na oddělení regulačních záležitostí nebo 
Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku.

•  Chápeme, že k „domnělému vývozu“ cizím státním 
příslušníkům může dojít i v rámci Spojených států 
amerických, například když si cizí státní příslušník 
prohlédne zařízení společnosti Ecolab a zkoumá 
naši technologii.

•  Dodržujeme všechny ekonomické sankce  
a obchodní embarga USA, jakož i další mezinárodní 
sankce, které jsou v souladu s americkými zákony 
a které se vztahují na osoby, organizace nebo 
země, na něž byly uvaleny sankce z důvodu 
terorismu, národní bezpečnosti nebo jiných 
zahraničněpolitických důvodů.

Dodržujeme požadavky  
na přeshraniční podnikání
Společnost Ecolab dodržuje všechny platné obchodní a sankční zákony a předpisy.

JAKÉ OBCHODNÍ KONTROLY 
MUSÍME DODRŽOVAT?
Řídíme se pravidly pro dodržování vývozních 
předpisů, která regulují, co a jak vyvážíme, 
obchodními sankcemi, které omezují,  
s kým můžeme obchodovat, pravidly pro 
dodržování dovozních předpisů, která 
regulují dovážené zboží, a zákony proti 
bojkotům, které zakazují dodržování 
nesankcionovaných zahraničních bojkotů.

•  U dovážených položek, jako jsou biocidy, léky  
a zdravotnické vybavení, dodržujeme všechny 
platné celní předpisy a předpisy o soupisu 
chemikálií, včetně dokumentace, označování, 
sazebního zařazení a oceňování.

•  Nespolupracujeme ani se neúčastníme žádného 
zahraničního bojkotu firem, zemí nebo osob, které 
nejsou sankcionovány nebo schváleny Spojenými 
státy americkými.

•  Bojkotovaným zemím neposkytujeme informace  
o rase, náboženství, pohlaví, národnostním původu 
nebo obchodních vztazích žádné osoby.

•  Obavy hlásíme pomocí dostupných možností 
podávání hlášení. 

Podívejte se na naše Globální zásady dodržování 
obchodních předpisů a Globální zásady pro citlivé 
země a osoby, kde najdete další podrobnosti.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf


Chráníme životní prostředí
Společnost Ecolab se zavázala chránit naše společné  
životní prostředí.

JAKÁ JE ROLE SPOLEČNOSTI ECOLAB V OCHRANĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Kromě toho, že naše činnosti provádíme s ohledem na životní 
prostředí, pracujeme na ochraně toho, co je životně důležité, 
včetně poskytování udržitelných a odpovědných produktů a řešení 
komunitám, kterým sloužíme.

JAK CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
•  Snažíme se dodržovat a prosazovat naše hodnoty a podporovat environmentální 

spravedlnost tím, že snižujeme dopad našich globálních operací na životní 
prostředí, pozitivně ovlivňujeme komunity, ve kterých působíme, a neustále měříme 
a zdokonalujeme náš program.

•  Při vytváření, manipulaci, skladování, přepravě a likvidaci odpadních materiálů  
se řídíme našimi zásadami a postupy a snažíme se eliminovat nebo minimalizovat 
množství odpadu, stejně jako jej recyklovat a znovu používat.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení. 
Podívejte se na naše Globální zásady pro nakládání s odpady, Postoj k hospodaření  
s vodou a Postoj ke změně klimatu, kde najdete další podrobnosti.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Waste-Management-Policy_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Water-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Water-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Climate-Change-Position_pdf.pdf


Zodpovědně se zapojujeme  
do politických aktivit
Společnost Ecolab podporuje své zaměstnance, aby byli aktivní ve svých komunitách, 
ale zaměstnanci nemohou při svých osobních politických aktivitách tvrdit, že zastupují 
společnost Ecolab. Společnost Ecolab poskytuje určité politické příspěvky prostřednictvím 
formálních procesů v souladu s platnými právními předpisy a podle kontrolních 
mechanismů uvedených v našich Globálních zásadách pro poskytování politických 
příspěvků. Společnost Ecolab také zveřejňuje politické příspěvky na stránce ecolab.com.

JAKÝCH LOBBISTICKÝCH AKTIVIT SE SPOLEČNOST ECOLAB ÚČASTNÍ?
Oddělení pro vztahy s vládou společnosti Ecolab se zabývá všemi významnými kontakty s vládou USA, 
včetně lobbování nebo poskytování svědectví. Mimo území USA musí být všechny snahy o lobbování 
u vlády schváleny příslušným vedoucím Oddělení pro vztahy s vládou v daném regionu a musí být  
v souladu s globálními a místními předpisy pro jednotlivé země stanovenými Právním oddělením. 

JAK SE MOHOU ZAMĚSTNANCI ZODPOVĚDNĚ 
ZAPOJIT DO POLITICKÝCH AKTIVIT?
•  Nikdy netvrdíme, že zastupujeme společnost Ecolab, 

ani neposkytujeme žádné politické příspěvky 
jménem společnosti Ecolab bez výslovného souhlasu 
Oddělení pro vztahy s vládou a bez koordinace s ním.

•  Zdroje nebo zařízení společnosti Ecolab používáme 
k politickým aktivitám pouze s výslovným souhlasem 
Oddělení pro vztahy s vládou a Právního oddělení  
a v koordinaci s nimi.

•  Vždy dáváme jasně najevo, že jakékoli politické 
názory, které vyjadřujeme, nebo politické aktivity,  
do kterých se zapojujeme, odrážejí naše osobní 
názory, nikoli názory společnosti Ecolab.

•  Společnosti oznamujeme všechny potenciální 
volené nebo jmenované vládní funkce, které 
můžeme zastávat, prostřednictvím našeho procesu 
zveřejňování střetu zájmů. 

•  Obavy hlásíme pomocí dostupných možností 
podávání hlášení. 

Podívejte se na naše Globální zásady pro poskytování 
politických příspěvků, kde najdete další podrobnosti.
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http://ecolab.com
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf


Jak pracujeme pro  
společnost Ecolab5
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Vyhýbáme se střetu zájmů
Společnost Ecolab očekává, že zaměstnanci budou pracovat v nejlepším zájmu společnosti a budou  
se vyhýbat situacím, kdy jsou jejich osobní zájmy v rozporu se zájmy společnosti Ecolab.

CO JE STŘET ZÁJMŮ?
Ke střetu zájmů může dojít, pokud by osobní zájem zaměstnance nebo jeho rodinného 
příslušníka či blízkého příbuzného mohl být v rozporu se zájmy společnosti Ecolab. 
Blízký příbuzný je manžel/manželka nebo partner/partnerka zaměstnance, který je jeho 
nejbližším rodinným příslušníkem, člen/členka stejné domácnosti nebo kdokoli, kdo je se 
zaměstnancem intimně nebo romanticky spjat.

JAK SE VYHÝBÁME STŘETU ZÁJMŮ?
Na střet zájmů můžeme pohlížet ve třech hlavních 
kategoriích. 
1. Vztahy
•  Získáme předběžný souhlas od našeho nadřízeného 

a Globálního oddělení pro dodržování předpisů  
a etiku pro následující: 

   Podílíme se na náboru, povyšování, disciplinárním 
řízení nebo jiných personálních opatřeních 
týkajících se rodinných příslušníků nebo blízkých 
příbuzných.

•  Svému nadřízenému a Globálnímu oddělení  
pro dodržování předpisů a etiku neprodleně 
oznámíme, když: 

   Jakýkoli rodinný příslušník nebo blízký příbuzný 
pracuje pro společnost Ecolab nebo může 
usilovat o získání práce ve společnosti Ecolab.

   Rodinní příslušníci nebo blízcí příbuzní pracují  
pro konkurenta, zákazníka, dodavatele nebo 
jiného partnera nebo v něm mají vlastnický či 
kontrolní podíl.

   My nebo naše nejbližší rodina vlastníme více než 
jedno procento (1 %) akcií jakéhokoli konkurenta, 
dodavatele nebo zákazníka společnosti Ecolab.

2. Finance
•  Získáme předběžný souhlas od našeho nadřízeného 

a Globálního oddělení pro dodržování předpisů  
a etiku pro následující: 

   Přijetí placeného nebo neplaceného zaměstnání 
mimo společnost Ecolab.

   Přijímání jakýchkoli dalších funkcí mimo 
společnost Ecolab, včetně placených nebo 
neplacených ředitelských funkcí v jakýchkoli 
organizacích. Kromě toho je vyžadován souhlas 
generálního ředitele pro jakoukoli pozici nebo 
ředitelskou funkci ve veřejné společnosti. 

   Ucházení se o jakoukoli volenou nebo 
jmenovanou vládní funkci nebo její přijetí.

3.  Důvěrné informace a zdroje společnosti 
Ecolab

•  Nevyužíváme žádné obchodní příležitosti ani znalosti 
získané v rámci naší funkce ve společnosti Ecolab 
k osobnímu prospěchu, ani k tomu nepodporujeme 
naše rodinné příslušníky nebo jiné osoby. 

•  Nepřijímáme role, které zasahují do našich povinností 
a odpovědností ve společnosti Ecolab, které vyžadují 
využívání zařízení, zdrojů a času společnosti Ecolab 
nebo které zahrnují práci pro konkurenční firmu 
společnosti Ecolab nebo jejím jménem.
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Uvědomujeme si, že potenciální střety zájmů mohou být obtížně řešitelné a že je 
nejlepší klást otázky a požádat o radu Globální oddělení pro dodržování předpisů  
a etiku, když se tyto potenciální střety objeví.

Použijte Formulář pro zveřejnění možného střetu zájmů k získání předběžného 
souhlasu nebo k okamžitému zveřejnění jakéhokoli možného střetu zájmů, jak  
je požadováno v této kapitole.

OTÁZKA
Dostala jsem nabídku pracovat na částečný úvazek jako grafička pro jinou 
společnost. Nevadí jim, že pro ně budu pracovat po pracovní době  
a v poledních přestávkách během mé práce ve společnosti Ecolab.  
Bylo by v pořádku, kdybych nabídku přijala?

ODPOVĚĎ
Před přijetím byste o této možnosti měla informovat svého nadřízeného  
a Globální oddělení pro dodržování předpisů a etiku, abyste se ujistila,  
že nedochází k potenciálnímu konfliktu s vaší funkcí ve společnosti Ecolab. 
Navíc, pokud pracujete během polední pauzy, budete ke komunikaci  
a dokončení práce jiné společnosti využívat síť společnosti Ecolab?  
Je možné, že zde existují potenciální střety, které jste nezohlednila.
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Dary, pohoštění a zábavu si 
vyměňujeme eticky
Společnost Ecolab uznává význam darů a zábavy při podnikání 
po celém světě, ale musíme také zajistit, aby naše výdaje na 
dary a zábavu byly přiměřené a aby odrážely správné obchodní 
postupy.

JAK SI ZODPOVĚDNĚ VYMĚŇUJEME DARY A ZÁBAVU?
Nabízení darů a zábavy
•  Nenabízíme dary ani zábavu ve snaze ovlivnit obchodní rozhodnutí u zákazníků, 

dodavatelů nebo jiných partnerů.

•  Nenabízíme dary ani zábavu, které se vymykají místním zvyklostem nebo neslouží 
legitimnímu obchodnímu účelu.

•  Obchodním partnerům nemůžeme nabízet žádnou hotovost, hotovostní 
ekvivalenty, jako jsou dárkové karty nebo poukázky, ani osobní půjčky.

•  Před poskytnutím darů nebo zábavy státním úředníkům musíme znát zákony a naše 
zásady. Přečtěte si další pokyny v kapitole Neúčastníme se na úplatkářství a korupci.

•  Zdravotnickým pracovníkům nemůžeme nabízet dary a zábavu. Podívejte se na naše 
Globální zásady interakce se zdravotnickými pracovníky, kde najdete další podrobnosti. 

•  Pokud jsme zaměstnanci dodavatelského řetězce, nemůžeme dodavatelům nabízet dary 
a zábavu, s výjimkou symbolického jídla. Podívejte se na Globální zásady pro poskytování 
darů a zábavy pro globální dodavatelský řetězec, kde najdete další podrobnosti. 

• Zaměstnancům vlády USA nemůžeme nabízet dary a zábavu.

•  Nemůžeme poskytovat žádné dary ani zábavu, která by mohla být nepříjemná 
nebo poškodit pověst společnosti Ecolab, ani neposkytujeme zábavu  
na nevhodných místech.

•  Nenabízíme dary ani zábavu, které jsou v rozporu s naším kodexem, našimi 
zásadami nebo platnými zákony, a dodržujeme veškeré místní zásady týkající  
se poskytování darů a zábavy.

• Klademe otázky a hlásíme obavy pomocí dostupných možností podávání hlášení.

Přijímání darů a zábavy
•  Nepřijímáme žádné dary ani zábavu, ať už mají jakoukoli hodnotu, jejichž cílem  

je nevhodně ovlivnit naše rozhodování jménem společnosti Ecolab.

•  Od obchodních partnerů nemůžeme přijímat žádnou hotovost, hotovostní 
ekvivalenty, jako jsou dárkové karty nebo poukázky, ani osobní půjčky.

• Klademe otázky a hlásíme obavy pomocí dostupných možností podávání hlášení.
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Místní vedení společnosti Ecolab v dané zemi může mít konkrétnější 
pokyny pro poskytování a přijímání darů. Další pokyny získáte  
v místních zásadách, od místního zástupce personálního oddělení 
nebo Globálního oddělení pro dodržování předpisů a etiku.

Podívejte se na naše Globální zásady pro cestování a výdaje, Globální zásady pro 
poskytování darů a zábavy pro globální dodavatelský řetězec, Globální zásady 
interakce se zdravotnickými pracovníky a Globální postoj pro oblast darů, cest, 
zábavy a stravování, kde najdete další podrobnosti.

OTÁZKA 
Jeden z našich zákazníků si vyžádal jídlo v nejdražší restauraci ve městě. 
Plánuje s sebou přivést i svou manželku. Mohu za jídlo zaplatit?

ODPOVĚĎ
Ne. Nemůžeme zákazníkům poskytovat extravagantní jídla. Rovněž 
nemůžeme platit za nikoho, kdo nemá oprávněnou pracovní potřebu  
se události účastnit, například za manžela/manželku. To vytváří situaci, kdy 
by mohla být poškozena vaše důvěryhodnost a pověst společnosti Ecolab.

CO JE VHODNÝ DAR NEBO ZÁBAVA?
Vhodné dary mají symbolickou hodnotu a zábava by měla být 
přiměřená co do nákladů, množství a četnosti. 
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Chráníme důvěrné informace
Společnost Ecolab klade velký důraz na ochranu důvěrných a soukromých informací. 
To se týká i našeho duševního vlastnictví.

JAK CHRÁNÍME DŮVĚRNÉ INFORMACE?
•  Chráníme důvěrné a soukromé informace, jako 

jsou dlouhodobé strategie, plány vývoje produktů, 
personální záznamy, prodejní a marketingové plány, 
komunikační plány, finanční údaje, duševní vlastnictví, 
informace o konkurenci, informace o zákaznících, 
plány akvizic nebo prodejů a výrobní metody, před 
neoprávněným použitím nebo zveřejněním.

•  Nedovolujeme žádné neoprávněné použití nebo 
zveřejnění našich důvěrných a soukromých 
informací a vždy dodržujeme všechny naše postupy 
pro ochranu našich informací.

•  Nesdílíme žádné důvěrné nebo soukromé 
informace, pokud je příjemce nepotřebuje znát 
z obchodního hlediska a pokud jsme nezískali 
potřebná povolení a všechny nezbytné dohody  
o důvěrnosti a mlčenlivosti.

•  Chráníme také důvěrné informace a duševní 
vlastnictví, které nám svěřili naši zákazníci a obchodní 
partneři, a řídíme se našimi bezpečnostními zásadami 
tak, že informace třetích stran sdílíme pouze se 
zaměstnanci společnosti Ecolab a vybranými 
obchodními partnery, kteří je potřebují znát.

CO JSOU TO DŮVĚRNÉ 
INFORMACE?
Důvěrné informace jsou citlivé, důvěrné 
nebo soukromé informace společnosti 
Ecolab nebo našich zákazníků, 
dodavatelů či obchodních partnerů, 
které musí být náležitě chráněny. 
Obecně platí, že informace jsou 
považovány za důvěrné a soukromé, 
pokud nejsou veřejně dostupné.

CO JE TO DUŠEVNÍ 
VLASTNICTVÍ?
Duševní vlastnictví označuje cenný 
majetek společnosti Ecolab – vyvinutý 
za účelem podpory budoucích inovací – 
a zahrnuje naše produktové plány  
a strategie, patenty, ochranné známky, 
autorská práva, obchodní tajemství  
a know-how.

•  Důvěrné nebo soukromé informace nepoužíváme  
k osobnímu prospěchu ani během zaměstnání  
ve společnosti Ecolab, ani po odchodu  
ze společnosti Ecolab.

•  Řídíme se Globálními zásadami pro duševní 
vlastnictví v případě jakýchkoli otázek týkajících se 
používání duševního vlastnictví společnosti Ecolab.

•  Obavy hlásíme pomocí dostupných možností 
podávání hlášení.

Podívejte se na naše Globální zásady o zabezpečení 
informací a Globální zásady pro duševní vlastnictví, 
kde najdete další podrobnosti.
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Zodpovědně řídíme naše 
obchodní partnery
Společnost Ecolab očekává, že naši obchodní partneři, včetně 
našich dodavatelů a dalších partnerů, budou dodržovat stejné 
standardy a zásady jako my.

JAKÉ STANDARDY OČEKÁVÁ SPOLEČNOST ECOLAB  
OD SVÝCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ?
Společnost Ecolab zavedla Etické standardy zajišťování zdrojů, 
které zahrnují ověřování, certifikaci, odpovědnost a školení pro 
dodavatele, aby jim umožnily splnit naše očekávání a také dodržovat 
náš Kodex chování dodavatele.

JAK ŘÍDÍME SVÉ OBCHODNÍ PARTNERY?
•  U všech nových dodavatelů a dalších obchodních partnerů provádíme náležitou 

hloubkovou kontrolu v souladu s našimi etickými standardy a postupy pro zadávání 
zakázek a zajišťování zdrojů.

•  Dodržujeme zásady zadávání veřejných zakázek a zajišťujeme, aby výdaje  
a náklady pro obchodní partnery byly přiměřené, nezbytné a souvisely s podnikáním.

•  Pro naše přímé dodavatele jsme stanovili požadavky na dodržování předpisů 
týkajících se konfliktních minerálů, provádění kontrol a podávání hlášení a provádění 
příslušných opatření v oblasti získávání zdrojů a našim zákazníkům poskytujeme 
údaje potřebné k usnadnění podávání hlášení o konfliktních minerálech.

•  Od všech našich dodavatelů a dalších třetích stran očekáváme, že budou 
dodržovat základní standardy v oblasti pracovních postupů – včetně zákazu dětské 
práce, nucené práce a diskriminace – bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany 
životního prostředí, boje proti úplatkářství, hospodářské soutěže a využívání  
a hlášení konfliktních minerálů.

•  Očekáváme, že všechny třetí strany, které jednají naším jménem, budou dodržovat 
naše zásady a postupy a všechny platné zákony.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení.

Podívejte se na náš Kodex chování dodavatele, Zásady pro konfliktní minerály, 
Globální zásady zadávání veřejných zakázek a Globální protikorupční zásady  
a postupy, kde najdete další podrobnosti.
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Zabezpečujeme naše data
Společnost Ecolab bere bezpečnost dat vážně a dodržuje 
zásady a postupy pro ochranu citlivých a důvěrných informací 
společnosti Ecolab a pro bezpečnou ochranu citlivých  
a důvěrných informací našich zaměstnanců, zákazníků, 
dodavatelů a obchodních partnerů. Je nezbytné, abychom všichni 
pracovali na tom, aby se tyto údaje nedostaly do nesprávných 
rukou. Společnost Ecolab uplatňuje přísné zásady, standardy  
a postupy, které pomáhají chránit citlivé nebo důvěrné informace, 
včetně elektronických dat uložených v našich systémech.

JAK ZABEZPEČUJEME NAŠE DATA?
•  Dodržujeme všechny zásady, standardy a postupy pro zabezpečení dat, pokud 

jde o přístup, zadávání, manipulaci, ukládání a přenos dat, a k citlivým a důvěrným 
informacím přistupujeme pouze v případě, že je potřebujeme z obchodního hlediska.

•  Přístup k důvěrným údajům nebo citlivým informacím poskytujeme pouze těm, 
kteří je potřebují znát v rámci své práce.

•  Podezření na incidenty nebo problémy v oblasti informačních technologií (IT) 
neprodleně hlásíme na Globální IT Service Desk společnosti Ecolab nebo  
do monitorovacího a eskalačního centra společnosti Ecolab (Ecolab Monitoring 
and Escalation Center, EMEC) prostřednictvím horké linky zabezpečení informací  
(402-517-9865) nebo e-mailové schránky zabezpečení informací 
(informationsecurity@ecolab.com).

CO JE ZABEZPEČENÍ DAT?
Zabezpečení dat je proces, který jsme zavedli k zabezpečení našich 
dat a informací před neoprávněným přístupem.
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Chráníme majetek společnosti Ecolab
Společnost Ecolab je schopna uspokojovat potřeby svých zákazníků a plnit své poslání 
pouze díky správnému používání a údržbě firemního majetku.

CO JE TO MAJETEK 
SPOLEČNOSTI ECOLAB?
Náš majetek zahrnují suroviny, zařízení, 
kancelářské potřeby, technologie  
a elektronická aktiva, finanční aktiva 
včetně firemních karet, zařízení  
a duševní vlastnictví.

JAK CHRÁNÍME NÁŠ MAJETEK?
• Uchováváme a chráníme náš firemní majetek a používáme jej k obchodním účelům.

•  Udržujeme a spravujeme majetek, za který jsme odpovědní, a chráníme jej před krádeží, ztrátou, zneužitím  
a nesprávným použitím.

•  Jsme si vědomi toho, že sítě, přístup k internetu, telefonní a e-mailové systémy společnosti Ecolab jsou určeny pro 
obchodní účely, s pouze omezeným a vhodným osobním použitím, jak je podrobně uvedeno v našich Globálních 
zásadách přijatelného používání informačních systémů a Globálních zásadách pro sociální sítě. 

•  Bereme na vědomí, že společnost Ecolab může monitorovat naše používání elektronických prostředků a sítí 
společnosti Ecolab.

•  Jakékoli obavy ze zneužití, krádeže nebo ztráty majetku společnosti Ecolab hlásíme svému nadřízenému nebo  
IT oddělení nebo prostřednictvím Linky pomoci pro dodržování kodexu chování.

OTÁZKA 
Mám osobní projekt, na kterém pracuji,  
a potřebuji konkrétní nástroj, který nemám 
doma. V mém závodě je tento nástroj k 
dispozici a nepoužívá se často. Je v pořádku, 
když si nástroj vezmu domů jen na jednu noc?

ODPOVĚĎ
Ne. Není vhodné používat majetek 
společnosti Ecolab pro osobní projekty.
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Nepodílíme se na zneužívání 
informací v obchodním styku
Společnost Ecolab chrání podstatné neveřejné informace  
a na základě těchto informací neobchoduje s cennými papíry 
ani k tomu nedává tipy ostatním.

CO JE TO ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU?
Zneužívání informací v obchodním styku je obchodování s cennými 
papíry společnosti ze strany jednotlivců s přístupem k důvěrným 
informacím, které jsou závažnými neveřejnými informacemi o společnosti.

JAK SE VYHÝBÁME ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU?
•  Nenakupujeme ani neprodáváme akcie společnosti Ecolab ani žádné jiné 

společnosti, pokud jsou nám známy podstatné neveřejné nebo důvěrné informace.
• Nikomu nedáváme tipy ani neposkytujeme důvěrné informace.
•  Před obchodováním s cennými papíry společnosti Ecolab si vyžádáme předběžné 

povolení právního oddělení, pokud jsme vedoucími pracovníky nebo řediteli 
společnosti Ecolab, nebo pokud jsme vedoucími pracovníky nebo určenou 
zasvěcenou osobou, která provádí transakci mimo dané čtvrtletní období.

•  Klademe otázky a kontaktujeme právní oddělení, pokud si nejsme jisti zákony  
o zneužívání informací v obchodním styku a způsoby, jakými se vztahují na naši 
individuální situaci.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení.
Podívejte se na naše Globální zásady pro zneužívání informací v obchodním styku, 
kde najdete další podrobnosti.

JAK PRACUJEME PRO SPOLEČNOST ECOLAB 33DĚLÁME TO, CO JE SPRÁVNÉ

https://www.law.cornell.edu/wex/securities
https://www.law.cornell.edu/wex/securities
https://www.law.cornell.edu/wex/material
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/insider-trading-policy---other-languages


Vedeme přesné záznamy
Záznamy společnosti Ecolab musí vždy přesně a úplně odrážet 
prováděné činnosti.

JAK VEDEME PŘESNÉ ZÁZNAMY?
•  Vedeme úplné, přesné a včasné záznamy, které nikdy nejsou zavádějící, neúplné 

nebo nemají za cíl zastřít fakta.

•  Vedeme účetnictví a účetní výkazy, které jsou v souladu se všemi zákonnými 
požadavky a obecně uznávanými účetními zásadami a které jsou v souladu  
s našimi Globálními účetními a kontrolními zásadami.

• Nevedeme žádné neevidované nebo „mimoúčetní“ fondy nebo aktiva.

•  Sledujeme, zda se v rámci transakcí neobjevují varovné signály, například 
zda obchodní partner nepožaduje zvláštní platby nebo se zdráhá poskytnout 
informace, a jakoukoli činnost, o níž se domníváme, že by mohla být praním 
špinavých peněz, hlásíme právnímu oddělení.

•  Přijímáme opatření, aby všechna naše sdělení veřejnosti, včetně zpráv, tiskových 
zpráv a sdělení pro analytiky a akcionáře, byla přesná, včasná a neobsahovala 
žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení.

•  Vytváříme, udržujeme a likvidujeme naše záznamy v souladu s našimi Globálními 
zásadami pro správu záznamů a Globálním plánem uchovávání záznamů.

•  Dodržujeme veškerá oznámení o „zákonném zadržení“ a dbáme na to, abychom 
uložili všechny záznamy spojené s takovými příkazy.

•  Kontaktujeme právní oddělení, když máme dotazy týkající se vedení záznamů, 
„zákonného zadržení“ nebo jakéhokoli hlášení.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení. 
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OTÁZKA 
Nedávno jsem byl na služební cestě a utratil jsem hotovost za několik jídel, 
jízdu taxíkem a další výdaje. Měl jsem hodně práce a nesbíral jsem žádné 
účtenky, takže když jsem se vrátil, nějaké účtenky jsem vytvořil, abych je mohl 
odevzdat spolu s výkazem výdajů a zohlednit tak utracenou hotovost. Řekl 
jsem o této situaci své nadřízené a ona mi řekla, že mám prostě odevzdat 
zprávu o výdajích a vytvořené účtenky a ona to schválí. Je to tak v pořádku?

ODPOVĚĎ
Ne. Veškeré obchodní záznamy společnosti Ecolab, včetně účtenek z vašich 
cest, musí být přesné, úplné a nikdy nefalšované. Vytvořené účtenky byste 
neměli předkládat.

JAKÉ ZÁZNAMY VEDEME?
Vedeme záznamy o našem podnikání, které mohou zahrnovat  
účetní záznamy, finanční výkazy, zprávy, informace o zákaznících, 
informace o vlastnictví, e-maily, smlouvy a další údaje a informace  
v jakémkoli formátu.

Podívejte se na naše dokumenty Globální zásady pro cestování a výdaje, Globální zásady 
správy záznamů, Globální plán uchovávání záznamů, Daňová pozice, Globální zásady pro 
boj proti praní špinavých peněz a Globální účetní a kontrolní zásady, kde najdete další 
podrobnosti.

34 DĚLÁME TO, CO JE SPRÁVNÉ

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://inside.ecolab.com/law/leadership
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Anti-Money Laundering Policy Final.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
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Akcie naší společnosti jsou veřejně obchodovány na newyorské burze cenných 
papírů (New York Stock Exchange, NYSE). Jako veřejně obchodovaná společnost 
podléhá Ecolab americkým zákonům o cenných papírech, které spravuje Komise pro 
cenné papíry (Securities and Exchange Commission, SEC), a pravidlům newyorské 
burzy a my všichni musíme tyto zákony a pravidla dodržovat. Pokud by jakákoli 
sdělení společnosti Ecolab ve finančních výkazech, sděleních nebo dokumentech 
podaných Komisi pro cenné papíry a na burzu NYSE byla podstatně nepravdivá 
nebo zavádějící, mohla by společnost i zaměstnanci, kteří se na tom podíleli, čelit 
občanskoprávním a trestněprávním postihům.

•  V souladu s tím musí být informace poskytované investorské veřejnosti, včetně 
pravidelných zpráv, tiskových zpráv a sdělení analytikům a akcionářům, přesné  
a včasné.

•  Nikdy bychom neměli uvádět úmyslně nebo vědomě nepravdivá nebo zavádějící 
prohlášení nebo opomenutí v jakýchkoli zveřejněných informacích, zprávách nebo 
registračních prohlášeních společnosti Ecolab podaných Komisi pro cenné papíry 
a na burzu cenných papírů (SEC) nebo Newyorské burze cenných papírů (NYSE) 
nebo jiné burze, na které jsou cenné papíry společnosti Ecolab kótovány. Kromě 
toho je každý z nás povinen spolupracovat, pokud interní nebo externí auditoři 
kladou otázky nebo požadují informace.

•  Vedoucí pracovníci společnosti Ecolab a odborníci na finance a účetnictví v čele 
s naším generálním ředitelem, finančním ředitelem a podnikovým kontrolorem 
hrají důležitou roli při zajišťování úplnosti, přesnosti a včasnosti našich finančních 
záznamů a zveřejňovaných informací. Kromě dodržování všech ustanovení 
tohoto kodexu a všech souvisejících zásad, postupů a příruček musí naši vedoucí 
pracovníci a zaměstnanci finančního a účetního oddělení jednat v dobré víře  
a s náležitou péčí, odborností a pečlivostí, aniž by zkreslovali podstatné  
skutečnosti nebo se nechali podřídit svému nezávislému úsudku.
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Vhodně komunikujeme
Abychom zlepšili a ochránili naši pověst, musíme komunikovat 
pozitivně, pravdivě a konzistentně a mluvit jednotně.

JAK VHODNĚ KOMUNIKUJEME?
•  Veřejně ani na sociálních sítích nesdílíme žádné důvěrné ani soukromé informace.

•  Při projednávání obchodních záležitostí mimo společnost Ecolab nebo na veřejném 
fóru musíme být vždy obezřetní.

•  Pamatujeme, že náš kodex a naše zásady platí i na internetu a že to, co zveřejníme  
na sociálních sítích, může mít trvalý dopad na nás, naše zákazníky i společnost Ecolab.

•  Při používání sociálních sítí dbáme na to, aby bylo jasné, že mluvíme za sebe,  
a nikoli za společnost Ecolab.

•  Veškeré dotazy analytiků nebo investorů směřujeme na naše Oddělení pro vztahy  
s investory.

•  Veškeré tiskové zprávy, články pro média a další redakční obsah předkládáme před 
jejich zveřejněním Týmu globální komunikace ke kontrole.

•  Před přijetím pozvání k projevu nebo prezentaci před veřejností jménem 
společnosti Ecolab, včetně prezentací na odborných konferencích, kontaktujeme 
Tým globální komunikace.

•  V případě dotazů týkajících se komunikace nebo používání sociálních sítí  
se obracíme na svého nadřízeného nebo na Tým globální komunikace.

• Obavy hlásíme pomocí dostupných možností podávání hlášení.

Podívejte se na naše dokumenty Globální zásady komunikace s médii, Globální 
zásady pro sociální sítě a Globální zásady externí komunikace, kde najdete další 
podrobnosti.

CO JE TO TÝM GLOBÁLNÍ KOMUNIKACE?
Tým globální komunikace, který je součástí oddělení Globálního 
marketingu a komunikace, je zodpovědný za správu pověsti 
společnosti Ecolab. Tým také spravuje firemní kanály sociálních sítí  
a vyřizuje dotazy externích zájemců, včetně médií. V zájmu 
zachování konzistentnosti naší komunikace s veřejností předáváme 
žádosti médií tomuto týmu.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
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