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Kodex etiky a obchodního chování 
 
 
 
 
Zpráva od 
předsedy správní rady 
a generálního ředitele 
 
Vážený kolego/vážená kolegyně společnosti AMETEK, 
 
společnost AMETEK podniká již od roku 1930. Jsme hrdí na pověst, kterou máme na 
celém světě a na důvěru, kterou jsme si zasloužili. Jsme odhodláni tuto pověst chránit a 
posilovat. 
 
Kodex etiky a obchodního chování („Kodex“), který je uveden dále v tomto dokumentu, 
Vám má pomoci při přijímání správných rozhodnutí o obchodním chování. Je v něm 
zdůrazněno, co od nás očekávají naši akcionáři, zákazníci, dodavatelé, kolegové a 
obce a města, ve kterých provádíme svou obchodní činnost. Tento Kodex je také 
minimem, které bychom od sebe měli očekávat. Etické chování nezná hranice. Platí pro 
společnost AMETEK a kolegy v pobočkách na celém světě. 
 
Je obtížné mít zásady, které by byly aplikovatelné na každou situaci. Vyskytnou se 
případy, kdy tento Kodex nebude postihovat určitou situaci. Použití zdravého rozumu, 
dobrého úsudku a bezúhonnosti při řešení každé obchodní problematiky pomůže zajistit, 
aby Vaše rozhodnutí byla v souladu s hodnotami společnosti AMETEK a tohoto 
Kodexu. 
 
Úspěch společnosti AMETEK závisí na každém z nás. Etické chování a osobní 
bezúhonnost jsou nejenom dobrými zásadami, ale jsou také dobré pro obchodní činnost. 
Každý zaměstnanec a akcionář společnosti AMETEK se spoléhá na to, že provedete to, 
co je správné. Vím, že důvěru, kterou ve Vás máme, nezklamete. 
 
S upřímným pozdravem 
 
 

 
 
 
Frank S. Hermance 
 
4. května 2016
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AMETEK, Inc.  
Náš přístup  

 
Následující Kodex platí pro všechny členy správní rady, vedení a zaměstnance 
společnosti AMETEK a jejích poboček (hromadně „kolegové“). Kolegové společnosti 
AMETEK budou dodržovat všechny zákony, nařízení a zásady společnosti, které 
regulují její činnost na celém světě. Také budou usilovat o to, aby byli zodpovědnými 
občany ve městech a v obcích, ve kterých žijí. V práci budou s ostatními jednat 
spravedlivě, čestně a budou dbát na jejich bezpečnost a prospěch. 
 
Vedení zodpovídá za zajištění, aby byla věnována potřebná pozornost dodržování Kódu 
etiky a obchodního chování a konkrétním podnikovým zásadám zabývajícím se každou 
oblastí, a aby byly zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy k monitorování tohoto 
dodržování. Proti kolegům, kteří tyto podnikové zásady nebudou dodržovat, budou 
vedeny disciplinární akce, které mohou zahrnovat i propuštění ze společnosti AMETEK 
nebo jejích poboček. Veškeré výjimky dodržování tohoto Kodexu (kromě výjimek pro 
členy správní rady nebo členy vyššího vedení) musí být schváleny dvěma zástupci 
výkonné kanceláře ředitelství společnosti; jedním z těchto dvou zástupců musí být 
ředitel finančního oddělení. Pravomoc k udělování výjimek dodržování ustanovení kódu 
pro členy správní rady a členy vyššího vedení má pouze správní rada společnosti 
AMETEK. Veškeré výjimky dodržování ustanovení Kodexu schválené správní radou pro 
jakéhokoli člena správní rady nebo zástupce vyššího vedení budou neprodleně 
zveřejněny. 
 
Tento Kodex uvádí struční přehled chování vyžadovaného nejdůležitějšími platnými 
zásadami a postupy a má nám připomenout potřebu jednat eticky. Příručka zásad a 
postupů společnosti dále rozpracovává mnoho principů tohoto Kodexu a je k dispozici 
na vyžádání. 
 
Podniky společnosti AMETEK budou dále používat provozní postupy, které odpovídají 
aplikovatelným zákonům a nařízením, a které doplňují a podporují etický přístup 
společnosti AMETEK. Chování kolegů se řídí zákony a nařízením platnými v místech, 
ve kterých pracují, i principy popsanými v tomto Kodexu. 
 
Pokud si kolegové kdykoli nejsou jisti v určité situaci nebo o rozhodnutí, které je třeba 
provést, musí kontaktovat svého nadřízeného nebo další osoby uvedené na konci 
tohoto Kodexu. To jim umožní, aby získali další informace o aplikovatelných zásadách 
společnosti AMETEK nebo její jakékoli pobočky. 

 
REKLAMY 

 
Veškeré reklamy společnosti AMETEK musí být pravdivé, nesmí být zavádějící a musí 
dodržovat veškeré aplikovatelné zákony, nařízení a zásady pro reklamní činnost 
společnosti. Veškerá tvrzení o výkonnosti nebo vlastnostech našich výrobků uvedená v 
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reklamě, materiálech pro školení prodejců a displejích nebo literatuře musí být před 
uvedením zdokumentovaná a ověřená. Veškerá prohlášení o výrobcích konkurence 
používaná v reklamách na výrobky společnosti AMETEK musí být uvedená jasně a 
musí být založená na faktech. 
 

PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY / ZÁKONY NA PODPORU SOUTĚŽE 
 

Společnost AMETEK je odhodlána se zapojit do spravedlivé a otevřené soutěže na 
trzích na celém světě, kterým slouží. Od všech kolegů společnosti AMETEK se očekává 
dodržování protimonopolních zákonů/zákonů na podporu konkurence v zemích, ve 
kterých společnost AMETEK provádí svou obchodní činnost. Ve Spojených státech, 
Evropském společenství a mnoha dalších jurisdikcích je nezákonné se dohodnout s 
konkurenty na cenách nebo hladinách dodávek, rozdělení zákazníků nebo prodejních 
oblastí či nabídkách v nabídkových řízeních. Za porušení těchto zákonů mohou být jak 
společnosti, tak zúčastněným osobám vyměřeny podstatné peněžní náhrady i tresty v 
trestním řízení. 
 
Kolegové musí vynaložit náležitou péči v situacích, ve kterých by mohli být přítomni 
konkurenti, aby zabránili porušení těchto zákonů. Zvláště nesmí kolegové společnosti 
AMETEK diskutovat s konkurenty o současných nebo budoucích cenách, nabídkách v 
nabídkových řízeních, rozpětích, nákladech, slevách, rabatech, prodejních podmínkách, 
výrobních kapacitách, hladinách dodávek, zásobách, zákaznících, obchodních plánech 
nebo distribučních strategiích pro konkurující výrobky nebo služby („konkurenční 
informace“). Jediné výjimky tohoto pravidla jsou i) případy, ve kterých je konkurent také 
zákazníkem nebo dodavatelem společnosti nebo ii) pokud jsou konkurenční informace 
běžně zpřístupněné konkurentem veřejnosti. V případech, ve kterých konkurent také 
může být zákazníkem nebo dodavatelem společnosti, mohou být informace o cenách 
sděleny ve spojitosti s prodejem konkurentovi v dobré víře nebo nákupem od 
konkurenta v dobré víře. Kolegové také mohou získat konkurenční informace z 
webovských stránek konkurenta nebo na základě jiného veřejného zpřístupnění těchto 
informací konkurentem. 
 
Tyto zákony také mohou být porušovány dalšími praktikami, jako je odmítnutí s někým 
provádět obchodní činnost, různé ceny pro konkurující si prodejce zboží společnosti, 
smlouvy o výlučném prodeji, programy ovlivňující ceny účtované našimi prodejci zboží 
společnosti nebo vázání prodeje určitého výrobku společnosti na nákup jiného výrobku 
zákazníkem. Před zapojením se do diskusí s konkurenty nebo kdykoli vyvstane otázka 
o aplikaci těchto zákonů na obchodní činnost, by se měli kolegové vždy poradit s 
generálním manažerem. 
 

KNIHY A ZÁZNAMY / INTERNÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY /  
NEVHODNÉ PLATBY/NEZÁKONNÉ PROVIZE  

 
Všechny účetní knihy a záznamy společnosti musí přesně a jasně zachycovat 
skutečnosti o příslušné záležitosti ve všech podstatných ohledech. Neodpovídající nebo 
falešná dokumentace nebo hlášení jsou v rozporu se zásadami společnosti AMETEK. 



3 

 
Společnost AMETEK zavedla účetní a další interní kontrolní normy a postupy k zajištění 
ochrany a vhodného používání veškerého majetku společnosti a k zajištění přesnosti a 
spolehlivosti účetních záznamů. Kolegové sdílejí zodpovědnost za vedení a dodržování 
vyžadovaných interních kontrol a za zajištění, aby majetek společnosti nebyl zneužíván. 
 
Nikdy není povolena nevhodná platba za účelem získání výhod v jakékoliv situaci. 
Společnost AMETEK zakazuje nevhodné platby ve všech obchodních jednáních ve 
všech zemích na celém světě, a to jak ve vládním, tak v soukromém sektoru. Nikdy 
nenabízejte, neslibujte, neplaťte ani neschvalujte vyplacení čehokoliv hodnotného 
(peníze, zboží nebo služby) vládnímu představiteli nebo zákazníkovi ze soukromého 
sektoru s cílem zajištění nebo udržení zakázek, získání neoprávněné výhody nebo 
ovlivnění obchodního rozhodnutí. „Usnadňující platby“ za účelem urychlení rutinních 
administrativních úkonů, na které má osoba jinak nárok, jsou považovány za zakázané 
platby stejně jako určité charitativní dary, dárky a cestovní či reprezentační výdaje 
čerpané zákazníkem. 
 
AMETEK rovněž zakazuje přijímání nezákonných provizí či úplatků. Kolegové by si 
nikdy neměli říkat o nic cenného ani nic cenného přijímat odměnou za to, že při výkonu 
svých povinností provedou něco nevhodného. 
 
Aby se společnost AMETEK pojistila proti nevhodným platbám, přijala: 
 

 Protikorupční zásady řádného jednání (PP#100.00.02) 

 Zásady pro charitativní dary (PP#400.25.00) 

 Zásady pro dary (PP#400.25.03) 

 Zásady pro cestovní a reprezentativní výdaje zákazníků (PP#400.10.08) 
 
 
Vzhledem k tomu, že generální ředitel a členové finančního vedení mají zvláštní 
finanční zodpovědnosti, společnost AMETEK pro ně mimoto také přijala samostatný 
Kodex etického chování. Kompletní text tohoto Kodexu je k dispozici na webových 
stránkách společnosti na adrese www.ametek.com. 
 

DŮVĚRNÉ INFORMACE / ELEKTRONICKÉ INFORMACE 
  
Důvěrnými informacemi se rozumí všemi neveřejné informace, které by mohly být 
užitečné konkurentům nebo by mohly poškodit společnost nebo její zákazníky v případě 
zveřejnění. Z toho důvodu je nutno zacházet s obchodními tajemstvími a dalšími 
vlastnickými informacemi o společnosti AMETEK, jejích obchodních činnostech, 
zákaznících a dodavatelích jako s důvěrnými. Kromě případů, kdy je to zákonem 
vyžadováno, tyto informace ani důvěrné informace o zaměstnancích nesmí být 
odhalovány lidem ve společnosti ani mimo ni, pokud je nepotřebují znát z legitimních 
pracovních důvodů. Pokud je nutno z obchodních důvodů uvolnit nebo sdílet citlivé 
informace, je nutno zajistit potřebnou ochranu. Kolegové by se měli obrátit na právní 
oddělení společnosti AMETEK s žádostí o pomoc při ochraně důvěrnosti těchto 

http://www.ametek.com/


4 

informací. 
  
Dále je důležité, aby kolegové zabránili zneužití, zveřejnění nebo zničení (kromě 
případů odpovídajícím příslušným zásadám společnosti pro uchovávání záznamů) 
informací, které jim byly svěřeny společností nebo jejími zákazníky nebo za které jinak 
zodpovídají. Tyto informace mohou existovat v tištěné formě, na počítačích nebo 
mohou být uložené na mikrofilmu či mohou být v jiném formátu. Při používání 
podnikových informací nebo informací vlastněných třetí stranou a/nebo informací, na 
které má společnost licenci, musí kolegové dodržovat zákony pro autorská práva, 
dohody pro licence na počítačový software a příslušné zásady společnosti. Zástupci 
oddělení informační technologie společnosti mohou poradit a pomoci při ochraně 
informacích vedených na počítačích v souladu s našimi zásadami pro bezpečnost 
informací. 

 
KONFLIKT ZÁJMŮ 

 
Od kolegů se očekává, že se vyhnou veškerým osobním nebo profesionálním vztahům, 
které jsou v konfliktu s nejlepšími zájmy společnosti AMETEK. Ke konfliktu zájmů dojde, 
když jsou soukromé zájmy zaměstnance v rozporu se zájmy společnosti. Konfliktní 
situace mohou nastat, když zaměstnanec podnikne akce nebo má zájmy, které mohou 
ztěžovat jeho objektivní a efektivní plnění pracovních povinností ve společnosti. Ke 
konfliktu zájmů také může dojít, když zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník obdrží 
na základě pozice daného kolegy ve společnosti nepatřičné osobní požitky. 

 
PODNIKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 
Kolegové nesmí neeticky osobně využívat příležitosti vyskytující na základě používání 
podnikového majetku, informací nebo pozice a také nesmí tyto příležitosti využívat k 
neetickému osobnímu obohacení se nebo konkurování společnosti. Kolegové mají vůči 
společnosti povinnost podporovat její legitimní zájmy, kdykoli je to možné. 
 

PADĚLKY 
 

Kolegové mají za povinnost přímo ani nepřímo neplést veřejnost, neuvádět ji v omyl ani 
ji neklamat ve spojitosti s výrobky společnosti AMETEK. Kolegové nesmějí přímo ani 
nepřímo prodávat či distribuovat kopie nebo padělky výrobků AMETEK. Kolegové 
neprodleně vyrozumí Právní útvar s uvedením relevantních faktů, dozvědí-li se či 
nabudou-li podezření o tom, že některému ze zákazníků byly dodány kopie nebo 
padělky výrobků AMETEK. 
 

 
RŮZNORODOST A STEJNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

 
Budoucnost společnosti AMETEK závisí na její schopnosti přilákat a udržet nejlepší lidi 
na všech úrovních společnosti. Musíme proto vytvořit pracovní prostředí, které doceňuje 
různorodost a chrání práva každého zaměstnance na spravedlivé a nestranné 
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zacházení. Naše zásady a postupy se snaží zajistit spravedlivé pracovní příležitosti a 
možnosti pracovního postupu pro všechny kvalifikované lidi. Na pracovišti budeme 
dodržovat odpovídající normy chování a vždy budeme citliví k problémům naší 
různorodé skupiny kolegů. Obtěžování jakéhokoli zaměstnance z jakéhokoli důvodu je v 
rozporu s Kodexem etiky a obchodního chování společnosti AMETEK, a nebude 
tolerováno. 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

  
Společnost AMETEK se řídí zásadou optimalizace kvality životního prostředí, zdraví a 
bezpečnosti ve všech aspektech naší podnikové činnosti – od způsobu výroby a 
dodávek našich produktů po informování zákazníků jak je používat. Od našich operací 
se očekává, že splní nebo překonají aplikovatelné požadavky zákonů a nařízení na 
ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti; budeme se také neustále snažit 
zlepšovat efektivnost našich operací, abychom minimalizovali jak množství používaných 
materiálů, tak vznikající odpad. 

 
DARY/SPRAVEDLIVÉ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ 

 
Kolegové musí jednat s dodavateli a zákazníky čestně a musí uzavírat smlouvy za 
společnost AMETEK výhradně na základě kvality, dodávek, služeb a konkurenčních 
cen. Aby se zabránilo zdání nevhodného ovlivňování, žádný zaměstnanec nebo jeho 
bezprostřední rodinný příslušník nesmí přijímat žádné dary, kromě darů zanedbatelné 
hodnoty. Je nevhodné přijímat půjčky nebo neobvyklou pohostinnost (podstatnější jídla, 
občerstvení nebo vstupenky na kulturní či sportovní akce) od dodavatelů nebo 
zákazníků). Kolegové nesmí nespravedlivě zneužívat dodavatele nebo zákazníky 
prostřednictvím manipulace, ukrývání informací, zneužívání důvěrných informací, 
zkreslování podstatných skutečností nebo jakého jiného způsobu nespravedlivého 
obchodního jednání.  
 
AMETEK má rovněž specifické protikorupční zásady ohledně dárků. Zaměstnanci by 
měli nahlížet do těchto samostatných zásad a zaručit, že dárky neporušují zákon o 
Zahraničních korupčních postupech ani jiné protikorupční zákony. 
  

POLITICKÁ ČINNOST  
  

Všeobecně platí, že ani společnost ani její zástupci nemohou přispívat politické straně 
nebo kandidátovi za společnost. Jakékoli takové příspěvky z fondů společnosti musí být 
předem schváleny vrchním vedením. Kolegové, kteří jsou zapojeni do stranické politické 
činnosti, nesmí tvrdit nebo prohlašovat, že hovoří nebo jednají za společnost AMETEK. 
Mimo společnost ovšem každý zaměstnanec může samozřejmě provádět politickou 
činnost, jakou uzná za vhodnou. 

 
BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 
Cílem společnosti AMETEK je vyrábět a uvádět na trh bezpečné výrobky. 
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ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
Všichni kolegové musí chránit prostředky společnosti AMETEK. Veškeré prostředky 
společnosti musí být používány efektivně k legitimním obchodním účelům. 
 

ZÁKONY O CENNÝCH PAPÍRECH / ZASVĚCENECKÉ OBCHODOVÁNÍ 
 

Na základě zákona USA o cenných papírech a na základě zákonů několika dalších 
zemí nesmí žádný zaměstnanec společnosti AMETEK nakupovat nebo prodávat 
jakékoli cenné papíry (včetně akcií) společnosti AMETEK nebo jiné společnosti, pokud 
má podstatné neveřejné informace o společnosti AMETEK nebo jiné společnosti, dokud 
tyto informace nebudou všeobecně známy veřejnosti. Dále tento zaměstnanec nesmí 
poskytovat podstatné neveřejné informace ostatním osobám ve společnosti AMETEK 
nebo mimo ni, pokud tyto osoby nemají za povinnost zachovávat důvěrnost. Porušení 
tohoto zákona může vést k podstatným trestům v občanskoprávním a trestním řízení ve 
Spojených státech i v jiných zemích, ve kterých byly přijaty podobné zákony. 

 
PODPORA NAŠEHO  

KODEXU ETIKY A OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 
 

V souladu s našimi hodnotami a kulturou je společnost odhodlána podporovat své 
zaměstnance v dodržování etických norem chování uvedených v tomto Kodexu. A 
podobně i pracovní chování všech kolegů společnosti AMETEK musí odpovídat těmto 
normám. 
 
Pokud si kolegové všimnou porušení těchto norem nebo se o něm dozvědí či budou mít 
otázky o významu, účelu a/nebo aplikaci těchto norem, zodpovídají za to, aby 
neprodleně nahlásili takové situace nebo položili potřebné dotazy. Společnost nebude 
tolerovat odvetná opatření za jakákoli tato nahlášení, která byla provedena v dobré víře. 
 

NAHLÁŠENÍ PORUŠENÍ TOHOTO KODEXU NEBO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI 
ZÁKONA, PRAVIDLA NEBO NAŘÍZENÍ 

 
Kolegové, kteří si všimnou porušení tohoto kodexu nebo porušení jakéhokoli zákonu, 
pravidla nebo nařízení, musí danou záležitost nahlásit jedné z následujících osob nebo 
jednomu z následujících oddělení: svému bezprostřednímu nadřízenému, zástupci 
osobního oddělení, právnímu oddělení, viceprezidentovi podnikového oddělení pro 
dodržování regulací a audit 610 889 5238 nebo na horkou linku společnosti AMETEK. 
 
Pokud je nahlášení tohoto porušení provedeno jakékoli jiné osobě než viceprezidentovi 
podnikového oddělení pro dodržování regulací a audit, osoba, která dané hlášení obdrží, 
musí neprodleně vyrozumět viceprezidenta podnikového oddělení pro dodržování 
regulací a audit na čísle 610 889 5238. 
 
Zástupce osobního oddělení na každé lokalitě společnosti AMETEK je k dispozici ke 
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konzultacím o stanovení, zda došlo k porušení tohoto kodexu, jakéhokoli zákona, 
pravidla nebo nařízení. 
 

DODATEČNÉ INFORMACE 
HORKÁ LINKA SPOLEČNOSTI AMETEK 

 
AMETEK zavedla linku u společnosti s názvem Convercent, kam mohou zaměstnanci 
nebo jiné složky hlásit údajná porušení tohoto kodexu, firemní politiky, zákonů, pravidel 
a předpisů. Tyto postupy splňují požadavky Komise pro cenné papíry pro příjem, 
uchovávání a vyřizování stížností týkajících se účetnictví, vnitřních účetních kontrol 
nebo auditů. Informace mohou být hlášeny soukromě nebo na anonymním základě a 
lze na ně poté navázat se dalšími informacemi nebo získat zpětnou vazbu. Chce-li 
jedinec oznámit podezření na porušení předpisů nebo své obavy Společnosti nebo 
Revizní komisi představenstva ohledně pochybného chování zaměstnanců, porušování 
zásad, účetnictví a auditu, otázek bezpečnosti nebo jiné obavy, může předat tyto 
stížnosti prostřednictvím on-line portálu na adrese www.ametekhotline.com (k dispozici 
ve více jazycích) nebo může zavolat na následující bezplatná čísla horkých linek: 
 

 1 855 526 3835 nebo 8555AMETEK (Spojené státy a Kanada) 

 +866 376 0139 (Mexiko) 

 +800 100 3428 (Indie) 

 +800 1777 9999 (ostatní mezinárodní) 

http://www.convercent.com/

