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Milé kolegyně, milí kolegové,

dodržování zákonů, procesních nařízení a společenských standardů je pro nás a naši spo-
lečnost důležité. Nejen proto, že při porušování práva hrozí pokuty, ale také proto, že 
neseme zodpovědnost vůči našim kolegyním a kolegům a vůči společnosti. Porušování 
zákonů a jiných základních nařízení nelze tolerovat – bez vyjímky.

Tento Etický kodex shrnuje důležité zásady našeho jednání v souladu se zákonem. Tato 
pravidla platí pro nás jako vedení společnosti a pro každou jednotlivou zaměstnankyni a 
jednotlivého zaměstnance, zaměstnané na kterékoliv pozici, jedno zda na centrále, nebo 
v jakémkoliv z našich závodů. Každý z vás, bez vyjímky, je zodpovědný za dodržování 
těchto pravidel.

Proto vás žádáme, aby jste tato pravidla nejen vzali na vědomí, ale také je zohledňovali při 
vaší každodenní práci, v souladu s našimi základními hodnotami poctivostí a dodržováním 
zákonů. Své chování neustále kriticky posuzujte a vycházejte při svém jednání z tohoto 
Etického kodexu. V případě nejasností se obraťte, prosím, na svého vedoucího pracovníka 
či na oddělení Compliace na centrále společnosti.

S přátelským pozdravem

PŘEDMLUVA

Dr. Zhihua Zhu, CEO Oliver Janz, COO
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A. ÚVOD

Předložený etický kodex Code of Conduct, tedy sbírka zákonů, dokumentů 
o chování a vystupování naší společnosti KSM, popisuje hodnoty, základ-
ní pravidla a principy, na jejichž základě spolu jednáme a vedeme naši 
obchodní činnost. Jsou pro nás závazná a jsou jasným vyznáním: vždy a 
všude dodržujeme platné zákony, základní etické hodnoty, respektujeme 
dohody v oblasti lidských práv a jednáme v rámci trvalé udržitelnosti.

Úspěch KSM Castings Group závisí rozhodující měrou na tom, aby všich-
ni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně skupiny KSM Castings Group 
celosvětově vždy a všude spolehlivě zohledňovali tato základní pravidla a 
ve svém každodenním jednání je důsledně uplatňovali. 

Etický kodex Code of Conduct pomáhá nám a všem ostatním při realizaci 
těchto pravidel tím, že poukazuje na možné oblasti rizik i konfliktů a pře-
depisuje směrnice pro chování. Směruje nás tak, abychom  compliance 
a integritu žili v praxi.

Compliance znamená dodržování pravidel. Integrita pak označuje soulad 
hodnot a ideálů s vlastním projevem a jednáním. Každý z našich zaměst-
nanců a zaměstnankyň vystupují v zájmu skupiny KSM Castings Group a 
nesou osobní odpovědnost za to, že její nebo jeho jednání je v souladu s 
tímto kodexem Code of Conduct a s platnými zákony.

Naše obchodní vedení a naši vedoucí pracovníci naplňují úlohu vzoru pro 
ostatní zaměstnance. Od nich očekáváme vysokou míru integrity, etické 
a sociální kompetence. Zajišťují pracovní prostředí, které zajišťuje poro-
zumění, prosazení a dodržování tohoto kodexu.

Code of Conduct nemůže zodpovědět všechny otázky, se kterými se v 
naší každodenní práci setkáme. Proto je doplňován Pracovním řádem, in-
terními směrnicemi a pracovněprávními dohodami. Pro naše dodavatele 
jsou ujednání vztahující se k Politice trvalé udržitelnosti pro dodavatele 
závazná. Samozřejmě nadto dodržujeme také všechny platné zákonné 
předpisy a úpravy.

Code of Conduct je závazný pro všechny. 
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Nedodržení kodexu Code of Conduct může vést ke značným škodám ne-
jen pro náši společnost, nýbrž také pro naše zaměstnankyně a zaměst-
nance a naše obchodní partnery. Je proto pro všechny závazný. Porušení 
etického kodexu Code of Conduct nemůžeme tolerovat.

Pokud si nejste v jednotlivém případě jisti, zda je Vaše chování v souladu 
se zásadami Code of Conduct, položte si, prosím, následující otázky:

 ▪ Odpovídá mé chování základním principům KSM Castings Group a 
mým vlastním etickým hodnotám a nastavením?

 ▪ Jsem si jistý, že mé chování nevyvolává žádné konflikty a střety 
zájmů?

 ▪ Je mé chování legální a je v souladu se zákonem?
 ▪ Mohu s čistým svědomím převzít odpovědnost za své chování?
 ▪ Choval bych se tak, kdyby bylo mé chování veřejně známo?

Pokud můžete na otázky odpovědět Ano, je Vaše chování s nejvyšší prav- 
děpodobností v souladu se zásadami. Pokud přesto máte pochybnosti, 
můžete se kdykoliv obrátit na Vašeho nadřízeného nebo kontaktní osobu 
pro compliance, kterou zastihnete na compliance@ksmcasting.com.

Pokud vnímáte jakékoliv porušení našeho etického kodexu Code of Con-
duct, obraťte se, prosím, na některou z uvedených kontaktních osob. 
Všechny doporučené osoby Vám jsou kdykoliv k dispozici a rádi a důvěr-
ně Vám poradí.

Je mé chování správné?



 6

1. Podnikatelská odpovědnost  
    & integrita

Skupina KSM Castings Group se drží všech plat-
ných společenských, sociálních a kulturních pravi-
del, zákonů, norem a ustanovení zemí a regionů, 
v nichž působíme. Chováme se morálně a eticky 
v souladu s našimi základními principy dle přísné-
ho etického kodexu a kodexu chování. Dodržujeme 
naše přísliby a sliby. 

Chráníme náš podnik před škodami a podporujeme 
jeho pozitivní image. Naše komunikace je otevřená 
a jasná, co se týká dohod o zachování mlčenlivosti 
a o vlastnictví, které respektujeme a dodržujeme. 
Stále usilujeme o zlepšování ve všech oblastech.  

1.1 Lidská práva
Respektujeme a chráníme celosvětově platné před- 
pisy na ochranu lidských práv jako základní a vše-
obecně platné standardy. Nestrpíme nucenou ani 
dětskou práci a respektujeme předpisy k zákonné-
mu minimálnímu věku pro zaměstnávání dětí sta-
novené v konvencích ILO 138 a 182. Totéž očeká-
váme bez výjimky od našich obchodních partnerů.

1.2 Rovnost šancí & respekt
Vzájemný ohled je základem pro pracovní prostředí 
vyznačující se úctou k hodnotám. Motivujeme naše 
zaměstnankyně a zaměstnance, podporujeme je-
jich rozvoj a jejich kompetence ze všech sil a na 
všech úrovních. Respektujeme důstojnost, soukro-
mí a osobní práva všech lidí. Chováme se k sobě 
vzájemně otevřeně, s důvěrou a úctou.

Rozhodně odmítáme jakoukoliv formu diskrimina-
ce, např. z důvodu barvy pleti, pohlaví, vyznání, 
věku, národnosti, společenských důvodů, posti-
žení, sexuální orientace, světonázoru nebo jiných 
osobních znaků. Dáváme všem kulturám rovnost 
šancí a nesouhlasíme s jakýmkoliv diskriminačním 
obtěžováním, vyhrožováním nebo zastrašováním. 
Vytváříme podmínky, abychom mohli ve všech li-
dech rozvíjet jejich talenty a myšlenky.

1.3 Svoboda sdružování
KSM respektuje právo všech zaměstnankyň a za-
městnanců vytvářet na demokratickém základě 
odbory a zastoupení zaměstnanců a vstupovat do 
nich. Otevřená spolupráce na základě důvěry se 
zástupci zaměstnanců je důležitým prvkem naší 
firemní filozofie. Pokud by bylo toto právo omeze-
no místními zákony, podporujeme jiné možnosti 
zastoupení zaměstnanců, které jsou v souladu se 
zákonem.

Respektujeme zákony 
a přebíráme odpovědnost.

B. ZÁKLADNÍ PRINCIPY
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2. Kvalita & bezpečnost výrobku

KSM důsledně dodržuje všechny předpisy a naříze-
ní ohledně bezpečnosti výrobku a to samé očekává 
ve stejné míře od svých obchodních partnerů. K 
tomu náleží také zákonné předpisy s ohledem na 
kvalitu, bezpečnost, značení a balení výrobků, ja-
kož i použití nebezpečných látek a materiálů.

Vyvíjíme inovativní a směr určující výrobky dle ak-
tuálního stavu vědy a techniky a neustále se vzdě- 
láváme, abychom dosahovali úrovně vysokých ná-
roků v odvětví automobilového průmyslu. Zákla-
dem našeho jednání je orientace na zákazníka, 
našim cílem je „Nulová chyba“ u zákazníků a orien-
tace na bezpečnost uživatelů našich výrobků.

Orientujeme se na mezinárodně platné standardy 
managementu řízení jakosti a dodržujeme je. Náš 
kvalifikovaný management řízení jakosti odpovídá 
mezinárodním nárokům v odvětví automobilového 
průmyslu.

S riziky zacházíme zodpovědně, profesionálně a 
přehledně.

Sázíme na kvalitu. 
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3. Majetek společnosti KSM Castings

Náš majetek a jmění společnosti zajišťují ekono-
mický základ a úspěch naší podnikatelské činnosti. 
V tomto smyslu zodpovídáme vůči našim majitelům 
za udržování a rozmnožování majetku.

Budovy, vybavení, suroviny, skladové zásoby, vý-
robky a výrobní zařízení patří k hmotnému majetku 
společnosti a jsou pro naši každodenní práci nepo-
stradatelné. Duševní vlastnictví jako např. design, 
vzorky, modely, patentová práva, značky a autor-
ská práva, průmyslová práva, obchodní tajemství, 
důvěrné informace a know-how se řadí k nehmot-
nému majetku společnosti a zabezpečují náš vývoj 
do budoucna.

3.1 Ochrana majetku společnosti
S majetkem a zdroji naší společnosti zacházíme od-
borně, v souladu s právem a šetrně. Chráníme jej 
před zcizením, ztrátou, poškozením a zneužitím.

3.2 Ochrana inovací & duševního vlastnictví
Naše duševní vlastnictví, tzn. naše nápady, inovace 
a naše know-how jsou velice cenné. Je to náš kapitál, 
který zajišťuje budoucí úspěch. O to více si jej chrá-
níme a respektujeme duševní vlastnictví druhých. 
Pokud je duševní vlastnictví skupiny KSM Castings 
Group zpřístupněno třetím stranám, musí být po-
depsány odpovídající dohody k zachování práv naší 
společnosti.

Zásadně nepředáváme důležitá sdělení, obchodní ta-
jemství ani know-how skupiny KSM Castings Group 
nebo našich obchodních partnerů třetím stranám. 
Tyto informace používáme výhradně k provozním 
účelům a podnikáme přiměřená opatření na jejich 
ochranu. Důvěrné údaje jsou například technická 
data o produktech nebo procesech, marketingové 
nebo prodejní strategie, zákaznická data, neveřejné 
informace o financích nebo transakcích, občansko-
právní nebo trestněprávní procesy, jakož i veškerá 
data vztahující se k osobám. Tato povinnost platí dál 
i po ukončení pracovního poměru.

3.3 Ochrana dat & bezpečnost informací 
Ochrana osobních dat, zejména dat zaměstnankyň 
a zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, stojí v 
KSM na předním místě.

Sbíráme a zpracováváme data vztahující se k oso-
bám, když je to třeba nebo zákonem nařízeno, 
resp. je k dispozici souhlas dotčené osoby. Podni-
káme v souladu s platnými zákony přiměřená opat-
ření na jejich ochranu.

Chráníme naše hodnoty.

B. ZÁKLADNÍ PRINCIPY
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4. Integrita v chování na trhu 

Integrita je základním předpokladem pro trvalou 
a úspěšnou účast v celkové hospodářské soutě-
ži, jakož i jedním z našich centrálních základních 
přesvědčení. Naše obchodní rozhodnutí musí být v 
souladu nejen s platným právem, nýbrž také s naši-
mi hodnotami a ideály. Compliance a integrita jsou 
spolu bezprostředně svázány. Jsou to rozhodující 
síly pro náš úspěch a naše celosvětově dobré jméno.

4.1 Férová konkurence
Skupina KSM Castings Group ručí za férovou, svo-
bodnou a zodpovědnou hospodářskou soutěž. Jed-
náme v souladu s platnými národními a meziná-
rodními zákony v oblasti hospodářské soutěže a 
kartelového práva. Hlásíme se k našim smluvním 
povinnostem. 

Nečiníme s našimi obchodními partnery žádné do-
hody v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, 
např. o strategiích, podmínkách, množstevních 
omezeních, rozdělení území či trhu, cenách nebo o 
nabídkách při veřejných výběrových řízeních. 

Toto vyžadujeme stejnou měrou od našich obchod-
ních partnerů. 

4.2 Praní peněz
Skupina KSM Castings Group dodržuje všechny 
národní a mezinárodní zákony a ustanovení, které 
mají zabránit praní špinavých peněz, financování 
terorismu a ostatních zločinů. Obchodní vztahy 
udržujeme výhradně s  partnery, o jejichž morálce 
nepochybujeme.

4.3 Obchodní informace
Udržujeme otevřený a pravdivý přenos a výměnu 
informací vůči obchodním partnerům, investorům, 
zaměstnankyním a zaměstnancům, veřejnosti a 
státním institucím a úřadům. Je pro nás důležité, 
aby byly jak interní, tak i externí zprávy, zázna-
my nebo jiné podklady naší společnosti v souladu s 
platnými zákonnými pravidly a standardy, aby byly 
nejen úplné a správné, nýbrž také probíhaly v sou-
ladu s časovými i ostatními požadavky.

Chováme se férově. 
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B. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

5. Integrita v obchodních vztazích

Připravenost ke spolupráci, upřímnost a průhled-
nost jsou pro skupinu KSM Castings Group základ-
ními předpoklady pro důvěryhodnost v obchodních 
vztazích, jakož i pro férovou hospodářskou soutěž. 
Snažíme se se všemi obchodními partnery, institu-
cemi, vládními a ostatními úřady udržovat korektní 
vztahy vyznačující se těmito hodnotami. Nepřipou-
štíme vznik osobních závislostí nebo závazků vůči 
obchodním partnerům. 

5.1 Konflikty zájmů & loajalita
V naší skupině KSM Castings jsou rozhodnutí činěna 
výhradně na základě věcných hledisek a dbá se na 
nejlepší zájem společnosti. Nenecháme se ovlivňovat 
osobními zájmy a totéž předpokládáme i u našich ob-
chodních partnerů.

Naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci nesmí po-
užívat své profesní postavení vůči dodavatelům, po-
skytovatelům služeb nebo jejich zaměstnancům ke 
svému vlastnímu prospěchu, či k prospěchu třetích 
stran, ani osobní výhody požadovat či přijímat.

5.2 Korupce 
Skupina KSM Castings Group netoleruje korupci. 
Neposkytujeme žádné nepřípustné platby, nepří-
pustné peněžní dary nebo jiné nepřípustné výhody. 
Naši zaměstnanci nebo zástupci takovéto finanční 
výhody nepřijímají, ani je nepožadují. Totéž očeká-
váme od našich obchodních partnerů.

5.3 Dárky, peněžní dary, pozvání
Nenecháváme se našimi obchodními partnery, ze-
jména dodavateli a poskytovateli služeb, ovlivňo-
vat. Z tohoto důvodu je přijímání dárků od našich 
obchodních partnerů zakázáno. Pozvání přijímá-
me pouze tehdy, když jsou jejich důvod a rozsah 
přiměřené. Pokud nemohou být dárek či pozvání z 
důvodu zdvořilosti odmítnuty, musí být další postup 
odsouhlasen s nadřízeným nebo s pověřencem pro 
compliance.

Přiměřená pozvání nebo dárky našim obchodním 
partnerům také probíhají pouze po předchozí dom-
luvě s nadřízeným a ve výjimečných případech.
 
Peněžní dary poskytujeme pouze na dobrovolné 
bázi a bez očekávání protiplnění. Jejich darování je 
jasně zdokumentováno. Dary politickým stranám 
a náboženským organizacím jsou zásadně nepří-
pustné.

5.4 Poradenské & zprostředkovatelské činnosti
Skupina KSM Castings Group používá poradce nebo 
zprostředkovatele pouze v souladu s platnými zá-
kony. Dbáme na to, aby byly odměňovány pouze 
skutečně poskytnuté poradenské a zprostředkova-
telské služby a odměna byla v přiměřeném poměru 
k poskytovaným službám.

Jsme neúplatní.



11 

6. Reporting, daně & export

Vedeme zřetelné a upřímné obchodní jednání s na-
ším majitelem, našimi obchodními partnery, našimi 
zaměstnankyněmi a našimi zaměstnanci v souladu 
s používanými zákony, předpisy a pravidly.

6.1 Řádná dokumentace, účetnictví 
  & finanční integrita
Finanční správnost je založena na řádném a prav- 
divém vedení účetnictví, na předpisové interní do-
kumentaci a jasném vyúčtování. Soubory dat a 
digitální informace jsou zpracovávány, ukládány 
a uchovávány způsobem odpovídajícím zákonným 
předpisům, jakož i našim vnitřním směrnicím, 
standardům a procesům. Klademe důraz na to, aby 
naše záznamy byly vždy úplné, správné a čitelné.

6.2 Daně
Skupina KSM Castings Group dodržuje příslušné 
platné národní a mezinárodní daňové zákony. Pla-
tíme naše daně vyměřené v souladu se zákonem 
správně, včas a v plné výši v zemi, v níž jsou vy-
bírány.

6.3 Kontrola exportu & clo
Skupina KSM Castings Group dodržuje všechny 
platné mezinárodní a národní dohody a zákony ke 
kontrole mezinárodních obchodů a finančních trans-
akcí, jakož i zákony o kontrole vývozu a dovozu.

Naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci v zahra-
ničním obchodě musí k tomuto účelu znát, chápat 
a důsledně dodržovat rozhodující zákony, směrnice 
a postupy. Jednání v rozporu s nimi mohou s sebou 
nést trvalé následky škodlivé pro obchodní činnost 
našeho podniku, mj. ztrátu nebo omezení dovoz-
ních a vývozních povolení.

Skupina KSM Castings Group se řídí všemi přísluš-
nými platnými zákony pro dovoz, vývoz zboží a 
služeb a informací. Dbáme na přísné dodržování 
všech závazných postihů a zákazů v obchodních 
stycích, jakož i všech dalších zákonů, ustanovení a 
úředních nařízení. 

Dodržujeme zákony.
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B. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

7. Ochrana životního prostředí & klimatu,
    bezpečnost práce & ochrana zdraví při práci

Energetická účinnost a ochrana klimatu mají pro 
skupinu KSM Castings Group nadřazený význam. 
Proto sledujeme skupinové, celosvětové klimatické 
záměry a důsledně pracujeme na tom, abychom 
stále zlepšovali trvalou udržitelnost naší společnosti 
a našich produktů. Dbáme také při vývoji a plánová-
ní nových výrobků, i u našich pracovních procesů a 
ve výrobě přísně na to, aby zasáhly životní prostředí 
a klima negativně v co nejmenší míře. 

7.1 Dodržování právních předpisů 
Skupina KSM Castings Group dodržuje všechny 
používané zákonné a úřední požadavky a meziná-
rodně uznávané ekologické standardy a standardy 
bezpečnosti práce. Přebíráme odpovědnost vzhle-
dem k potřebám ochrany životního prostředí a bez-
pečnosti práce. Naše obchodní partnery vyzýváme, 
aby splňovali ekologický minimální standard a svůj 
ekologický výkon neustále zlepšovali.

7.2 Management energií & zdrojů
Šetrně zacházíme s veškerými zdroji a dbáme na 
to, abychom důsledně rozvíjeli náš přínos k ochra-
ně životního prostředí a ochraně podnebí.

Šetrné zacházení se zdroji pro nás znamená vedle 
úsporného nasazování ekologicky důležitých surovin, 
pomocných a provozních látek také koloběh mate-
riálu uvnitř závodů. Látky, technická zařízení, jakož 
i služby hodnotíme z ekologických hledisek již před 
nákupem. Minimalizujeme ekologické zátěže v našich 
produktech a výrobních procesech a snažíme se o 
důsledné snížení naší spotřeby energie a emisí CO2. 

Podporujeme ekologickou snášenlivost našich výrob-
ků před jejich vznikem až do konce jejich životnosti.

7.3 Systém eko-managementu 
U KSM jsou všechny aktivity s pohledem na trva-
lou ochranu životního prostředí shrnuty do certifi-
kovaného systému eko-managementu. Již od roku 
2012 smí skupina KSM Castings Group jako první 
společnost této velikosti v oblasti slévárenství nést 
označení podniku na ochranu klimatu Klimaschutz-
-Unternehmen.

7.4 Bezpečnost práce & ochrana zdraví při práci
Na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci se u 
nás velmi dbá. Bezpečnostní rizika jsou systematic-
ky odstraňována. Chceme vždy nabízet bezpečné a 
pro zdraví šetrné pracovní prostředí. Dodržujeme 
zákony, předpisy, doporučení a vyhlášky na úpravu 
pracovní doby, bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci a poskytujeme spravedlivé odměňování.

Všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci, 
zhotovitelé, dodavatelé a návštěvníci mají povin-
nost dodržovat předpisy bezpečnosti práce v našich 
závodech. Každý je vyzván, aby rozpoznal možná 
rizika úrazu a odstranil je nebo je nahlásil přísluš-
nému nadřízenému nebo pověřené osobě pro bez-
pečnost práce. K tomu přistupuje úloha pro všech-
ny vedoucí pracovníky být vzorem pro ostatní.

Pracovní činnost pod vlivem alkoholu, drog, léčiv 
nebo jiných látek ovlivňujících vědomí je v naší 
společnosti přísně zakázána.

Člověk a životní prostředí na prvním místě.
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8. Sociální odpovědnost

Jsme celosvětově operující podnik a považujeme 
se v našich lokalitách za odpovědného člena lidské 
společnosti. KSM se hlásí k ekologicky snášenlivým 
obchodním praktikám a přebírá sociální odpověd-
nost. Pro nás je povědomí a angažovanost u soci-
ální odpovědnosti důležitým předpokladem pro náš 
podnikatelský úspěch. 

Povzbuzujeme i naše zaměstnankyně a zaměst-
nance, aby se osobně angažovali.

9. Komunikace & média

Komunikujeme jednotně, otevřeně a s respektem. 
Uznáváme právo na svobodné vyjádření názoru, 
jakož i ochranu osobnostních práv a soukromí. 

Naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci jsou si 
vědomi, že i v soukromé oblasti mohou být vnímá-
ni jako reprezentanti skupiny KSM Castings Group. 
Každý z nás, tak jak se chová a vystupuje na veřej-
nosti, zejména vůči médiím, by měl dbát na to, aby 
vážnost a pověst společnosti KSM Castings Group 
neutrpěla škodu.

Jakákoliv forma podnikové komunikace probíhá zá-
sadně přes marketingové oddělení našeho podniku, 
resp. po odsouhlasení s ním.

Jsme upřímní.
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Tento kodex platí celosvětově pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance 
skupiny KSM Castings Group a je pro ně závazný. Příslušné společnosti a 
jejich oddělení se aktivně starají o jeho realizaci. Obchodní a smluvní part-
neři, poradci a zástupci jsou stejnou měrou povinni tato pravidla chování 
respektovat.

Nestrpíme žádné porušování platných zákonů nebo tohoto etického ko-
dexu Code of Conducts. Všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci 
jsou povinni zde uvedené etické a morální zásady dodržovat. Každý, kdo 
poruší dohody a směrnice, musí počítat s důsledky v rámci podnikových a 
zákonných úprav. Skupina KSM Castings Group zamýšlí ustanovení tohoto 
kodexu energicky prosazovat.

Skupina KSM Castings Group aktivně dbá na uplatňování směrnic a dohod, 
které jsou základem tohoto kodexu. Dáváme zelenou takovému jednání, 
ve kterém jednotlivec i tým spolupracuje a chová se otevřeně a férově. 
Podporujeme odpovědné jednání každého jednotlivce a práci v kolektivu.

Naši řídicí pracovníci mají být vzorem. Jdou příkladem svým vlastním cho-
váním. Jsou první kontaktní osobou při dotazech k pochopení pravidel a 
zajišťují, aby všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci etický kodex 
znali a chápali. Každá zaměstnankyně a každý zaměstnanec poskytují 
svůj přínos k realizaci kodexu odpovídajícím chováním.

Výslovně vyzýváme naše zaměstnankyně a zaměstnance, aby si kdykoli 
vyžádali konzultaci, pokud budou mít pochybnosti o přiměřeném etickém 
chování, dodržování pravidel a zásad chování anebo si budou potřebovat 
v nějaké situaci poradit.

C. OBLAST PLATNOSTI, 
     PRÁVNÍ NÁSLEDKY & REALIZACEG

Vyzýváme a podporujeme.
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Tento etický kodex popisuje nejdůležitější závažná stanoviska obchod-
ních činností a způsobů chování z hlediska compliance. Stanovuje pod-
statné zásady k dodržování platných zákonů a principy etického chování. 
Přesto nemůže tento etický kodex Code of Conduct pokrýt všechny do-
tazy a oblasti. 

Pro detailnější otázky týkající se etického kodexu je všem zaměstnancům 
a i třetím osobám k dispozici centrální e-mailová adresa compliance@
ksmcastings.com.

Když si nejste jisti, zda je nějaké chování nebo nějaký postup v souladu 
s pravidly našeho etického kodexu Code of Conduct, mohou vám na za-
čátek pomoci formulované dotazy.

Pokud si přesto nejste jisti nebo chcete nahlásit porušení pravidel, obrať-
te se na svého nadřízeného nebo naši kontaktní osobu pro compliance.

Zastihnete ji přes emailovou adresu compliance@ksmcastings.com nebo 
telefonicky na čísle +49 5121 505-4944.

Se všemi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Úmyslně nesprávná hlášení a falešná obvinění budou podrobena discip-
linárnímu postihu.

Etický kodex skupiny KSM Castings Group byl dne 6.11.2017 schválen 
obchodním vedením společnosti a vstupuje v platnost dne 01.12.2017.

D. INFORMACE & KONTAKT

Zodpovídáme dotazy.
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KONTAKT
 
KSM Castings Group
Cheruskerring 38
31137 Hildesheim
Phone: +49 5121 505-160
E-Mail: info@ksmcastings.com
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