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CODE OF CONDUCT
Koncernová směrnice společnosti voestalpine AG

Společnost voestalpine je technologický koncern s aktivitami na celém světě, disponující mnoha 
specializovanými a flexibilními podniky, které vyrábějí, zpracovávají a dále vyvíjejí vysoce hodnotné 
ocelové produkty a produkty z dalších kovů, jakož i příslušná řešení, přičemž klade zásadní důraz na 
kvalitu. Jsme spolehlivým partnerem a výzvy zákazníků považujeme za výzvy vlastní. 

Jakožto spolehlivý partner si rovněž plně uvědomujeme svou odpovědnost při kontaktu se zákaz-
níky, dodavateli, spolupracovníky a ostatními obchodními partnery. Z tohoto důvodu jsme vypra-
covali kodex chování, kterým chceme svým zaměstnancům poskytnout podporu při zodpovědném 
provádění obchodních činností. Pro všechny zaměstnance koncernu je základem morální, etické a 
právně nezávadné chování. 

Neboť právě zaměstnanci1 představují důležitou součást úspěchu našeho podniku a tvoří stabilní 
základ naší dobré pověsti i důvěry, jež je do nás vkládána. Proto považujeme za důležité definovat 
jednoznačné zásady a principy etiky a morálky v obchodním životě. Kodex chování, který právě 
držíte v rukou, je jejich zásadním fundamentem. Nechť se skutečně žitý příklad každého jednotlivce 
stane důležitou součástí naší podnikové kultury.  

Linec, v říjnu 2022

představenstvo

C O D E  O F  C O N D U C T 3

Robert Ottel

Hubert Zajicek

Franz KainersdorferHerbert Eibensteiner

Franz Rotter Peter Schwab 

¹ Slova v mužském rodě jsou v tomto dokumentu použita pro lepší čitelnost, přičemž však z hlediska významu vždy zahrnují všechna pohlaví. 
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1 ÚVOD A STANOVENÍ CÍLE 
 Koncern voestalpine se v rámci své mezinárodní činnosti musí přizpůsobovat různorodým 

společenským, politickým a právním rámcovým podmínkám, na které musí mít při své činnosti 
neustále dbát. Porušování těchto rámcových podmínek, zvláště je-li namířeno proti  právnímu 
řádu dané země, mohou pro podnik znamenat značné finanční nevýhody a dlouhodobě 
 poškodit image celého koncernu. 

 Tento kodex chování (Code of Conduct) vytváří bázi pro všechna obchodní jednání a rozhod-
nutí učiněná v koncernu voestalpine. Je základem morálního, etického a právně nezávadné-
ho chování všech zaměstnanců koncernu. 

 V případě porušení zákonných předpisů, interních směrnic, pravidel a pokynů anebo usta-
novení tohoto kodexu chování musí každý zaměstnanec počítat s disciplinárními opatřeními. 
Důsledkem těchto porušení kromě toho mohou být požadavky na náhradu škody. 

 Kodex chování je, pokud je třeba, aktualizován prostřednictvím rozhodnutí představenstva 
společnosti voestalpine AG a v daném případě doplněn o zvláštní směrnice, eventuálně 
 platné pouze pro určité země či regiony.  

2 OBLAST POUŽITÍ
 Tento kodex chování platí pro všechny zaměstnance koncernu voestalpine. Nově přijatí 

 spolupracovníci se v pracovní smlouvě musí zavázat, že ho budou dodržovat. 
 Ke koncernu voestalpine patří všechny společnosti, na kterých se voestalpine AG přímo nebo 

nepřímo podílí nejméně 50%ním podílem, anebo které kontroluje jiným způsobem.  
 Všem ostatním společnostem, na kterých se společnost voestalpine AG podílí přímo nebo 

 nepřímo nejméně 25%ním podílem, je kodex chování oznámen, přičemž jsou vyzvány, aby ho 
v rámci svých společensko-právních rozhodovacích struktur uznávaly a tím rovněž potvrdily 
jeho platnost.  

 Navíc je v zájmu koncernu, aby koncernové společnosti s kodexem chování  obeznámily 
 rovněž své nejdůležitější obchodní partnery (zákazníky, dodavatele, poradce, atd.) a aby 
 zaměstnanci při výběru obchodních partnerů zohledňovali dodržování požadavků v oblasti 
compliance nebo obdobných předpisů v rámci svého rozhodování. 

???????????
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3 ZODPOVĚDNOST A PROVÁDĚNÍ 
 Každý zaměstnanec je sám zodpovědný za dodržování a provádění kodexu chování. 
 Vedoucí pracovníci koncernu musí jít v praxi příkladem při realizaci jeho obsahů. Musejí své 

spolupracovníky také informovat o tom, aby dohlíželi na dodržování kodexu a v případě 
 potřeby se obrátili na příslušná místa koncernu. 

 Rovněž při výkladu pravidel kodexu se zaměstnanci musejí řídit pravidly zdravého rozumu a 
zamýšlet se nad tím, zda by konkrétní chování při zohlednění rozumných etických a  morálních 
měřítek mohlo zadat důvod ke kritice. Přitom je vždy nutno zohlednit měřítka a zvyky  specifické 
pro danou zemi. Existují-li zákonné úpravy, není už prostor pro vlastní výklad.   

 V případě nejasností anebo otázek má každý zaměstnanec možnost obrátit se na svého 
 přímého nadřízeného a požádat ho o radu či pomoci při hledání správného rozhodnutí. 

 Kromě toho mohou být rovněž kontaktována příslušná a právní a personální oddělení, 
 oddělení revize společnosti voestalpine AG, oddělení Compliance, které je zodpovědné za 
celý koncern či pracovníci ve funkci divizní Compliance Officer. Oddělení pro Compliance 
zodpovědné za dodržování kodexu chování v celém koncernu, je ve sporných otázkách či v 
otázkách výkladu rovněž nejvyšší instancí pro jeho závaznou interpretaci.  

 ODDĚLENÍ COMPLIANCE LZE KONTAKTOVAT NA NÁSLEDUJÍCÍCH ADRESÁCH:

 Koncern: group-compliance@voestalpine.com
 Steel Division: steel-compliance@voestalpine.com
 High Performance Metals Division: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
 Metal Engineering Division: metalengineering-compliance@voestalpine.com
 Metal Forming Division: metalforming-compliance@voestalpine.com

 Koncernoví a divizní pracovníci ve funkci Compliance Officer a jejich kontaktní údaje je  možno 
vyvolat v koncernovém intranetu na https://voestalpine.net/compliance.

C O D E  O F  C O N D U C T 5
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C O D E  O F  C O N D U C T

4  DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A OSTATNÍCH EXTERNÍCH A INTERNÍCH 
PŘEDPISŮ 

 Při všech obchodních činnostech a rozhodováních je vždy bezpodmínečně nutné přísně dbát 
na platné zákony a ostatní externí a interní koncernové předpisy.  

 Všichni zaměstnanci jsou povinni detailně se informovat o zákonech platných pro oblast, za 
kterou jsou zodpovědní, i o všech ostatních předpisech a interních směrnicích a úpravách, a v 
případě pochybností kontaktovat příslušná místa (viz nahoře, číslo 3). 

5 LIDSKÁ PRÁVA, RESPEKT A INTEGRITA 
 Zakládajíce se na chartě OSN a Evropské úmluvy o lidských právech jsou lidská práva 

 považována za fundamentální hodnoty, na které musí všichni zaměstnanci dbát a které musí 
respektovat. 

 Podniková kultura koncernu voestalpine plně uznává a vítá fakt, že každý jednotlivec je 
 jedinečný a cenný a že je zapotřebí jej respektovat na základě jeho individuálních  schopností. 
Koncern voestalpine proto zapovídá mimo jiné jakoukoli formu obchodování s lidmi a 
 novodobého otroctví, stejně jako dětskou a nucenou práci a netoleruje diskriminaci v jakékoli 
podobě. To platí rovněž pro všechny formy sexuálního obtěžování jako například očividné 
pokusy o sblížení, ponižující komentáře, vtipy, frivolní výrazy, urážlivá gesta anebo prezentaci  
příslušného obrazového materiálu v obchodních a výrobních zařízeních koncernu. Chování 
tohoto druhu může být rovněž hodnoceno jako obtěžování, ačkoliv tak nebylo zamýšleno. 

 Tyto zásady platí ve stejné míře pro chování vůči externím partnerům. 

6  FÉROVÁ SOUTĚŽ
6.1 PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A KARTELOVÉ PRÁVO
 Transparentní a férové chování na trhu dlouhodobě zajišťují zájmy jak jednotlivých  společností 

koncernu i všech zaměstnanců, tak i konkurenceschopnost koncernu voestalpine jako celku.  
Omezení volné soutěže a porušování právních předpisů v souvislosti s konkurencí stejně jako 
právních předpisů týkajících se kartelových dohod nejsou slučitelné ani s podnikovou filozofií 
ani s kulturou ani s tím, jak koncern sám chápe svou roli.  

7
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 Porušení národních či mezinárodních kartelově právních předpisů mohou mít těžký dopad 
na koncern voestalpine i dotyčné zaměstnance. Zvláště mohou vést k vysokým peněžním 
 pokutám a platbám odškodného, v některých zemích dokonce k trestům odnětí svobody pro 
zaměstnance. Ústní dohody a dohodnuté postupy jsou přitom trestány stejně tak jako dohody 
písemné.

 V rámci obchodní činnosti musejí všichni zaměstnanci především dodržovat následující směr-
nice chování: 
» S konkurenty nesmějí být uzavírány žádné dohody o obchodních tématech, které určují 

nebo ovlivňují konkurenční chování. Platí to především pro dohody a úmluvy, které 
mají za cíl určení cen, cenových složek nebo výrobních kapacit, rozdělení trhů anebo 
 zákazníků či bojkot určitého zákazníka anebo jiných tržních aktérů, anebo je mohou 
způsobit;

» Zaměstnancům koncernu voestalpine je zakázáno při rozhovorech či kontaktech s  
konkurencí hovořit o důvěrných záležitostech, jako jsou ceny, cenové složky,  prodejní 
podmínky, náklady, výrobní kapacity, vytížení, stavy skladů anebo jiné důvěrné 
 informace - a to i jednostranně. 

 Členství a účast ve sdruženích, oborových sdruženích nebo jiných profesních organizacích 
může být důležitou platformou pro zastupování zájmů průmyslových a hospodářských skupin 
v rámci národní a mezinárodní legislativy a také pro přípravu aktivit týkajících se normalizace 
a standardizace. Zároveň však platí, že členové takových sdružení, oborových sdružení nebo 
jiných profesních organizací obvykle jsou i konkurenti. V této souvislosti platí ve společnosti 
voestalpine pro členství a činnosti ve sdruženích, oborových sdruženích nebo jiných profes-
ních organizacích striktní soubor pravidel, bez ohledu na to, zda se jedná o dobrovolné nebo 
povinné členství. Tato pravidla mimo jiné stanoví, že členství v těchto organizacích musí být 
schválené představenstvem příslušné divizní společnosti a pro zaměstnance, kteří pracují v 
oblasti prodeje nebo marketingu, je účast na jednáních či akcích jakéhokoliv druhu pořáda-
ných těmito organizacemi bez výjimky zakázána. Podrobnosti o těchto pravidlech naleznete 
v koncernové směrnici týkající se kartelového práva společnosti voestalpine AG (viz https://
voestalpine.net/compliance).



6.2  KORUPCE / ÚPLATKY / PŘIJÍMÁNÍ DARŮ 
 Zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé tak i nepřímé nabízení anebo přijímání výhod2, 

jestliže tím má dojít k nepřípustnému ovlivnění obchodní transakce anebo by takový dojem 
mohl vzniknout. Z tohoto ustanovení jsou výlučně vyjmuty dary malé hodnoty a pohoštění 
v rámci obvyklých obchodních zvyklostí. Všechny ostatní dárky musí být odmítnuty anebo 
navráceny, přičemž je vždy nutno informovat nadřízeného. 

 Rovněž nabízení anebo přijímání peněž či finančních výhod není v žádném případě povoleno. 
 Vždy a v každém případě musí být zohledněny zákony a zvyklosti specifické pro danou zemi.  

7  DARY A SPONZOROVÁNÍ 
 Společnost voestalpine si je vědoma své společenské odpovědnosti a realizuje ji různými 

 způsoby. Společnosti v rámci koncernu voestalpine smějí poskytovat peněžní a materiální 
dary, a to především na podporu humanitárních a sociálních projektů, jakož i kulturních a 
vědeckých institucí a vzdělávání.

 Kromě toho koncern voestalpine sponzoruje vybrané kulturní projekty a sportovní akce.
 Taková finanční plnění nesmějí být v žádném případě použita pro obcházení jiných úprav 

Kodexu chování nebo směrnic, které platí v koncernu voestalpine. Společnost voestalpine 
 neposkytuje žádné dary nebo jiné finanční příspěvky politikům, politickým stranám, organi-
zacím blízkým politickým stranám nebo politickým organizacím, které sledují i jiné než jen 
sociální cíle. To zahrnuje i příspěvky do stranických médií nebo do médií organizací blízkých 
politickým stranám.

² Poskytování výhod mohou být dary, pozvání, bezúročné půjčky, možnosti nákupu za nestandardních podmínek,  
bezúročné půjčky atd.; mohou zahrnovat i dary blízkým příbuzným.

C O D E  O F  C O N D U C T 9
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8  OBCHODNÍ KONTROLY A KONFLIKTNÍ MINERÁLY
 IMezinárodní obchod je pro společnosti koncernu voestalpine nedílnou součástí obchodní 

strategie. Z tohoto důvodu je pro koncernové společnosti a všechny pracovníky nezbytné, aby 
se jejich činnosti odvíjely v souladu a ve shodě s příslušnými předpisy týkajícími se obchodních 
kontrol a sankčních předpisů ve všech zemích, kde působí koncernové společnosti nebo jejich 
pracovníci. Za tímto účelem zajistí pracovníci nezbytná opatření, aby bylo vyloučeno poru-
šení těchto pravidel a předpisů - to zahrnuje kromě platných předpisů týkajících se dovozu, 
vývozu a celních opatření i opatření, aby se zabránilo obchodům ze strany dodavatelů nebo 
zákazníků, které mají za cíl dané předpisy obcházet.

 Podobně je zapotřebí, aby pracovníci zachovávali platné standardy náležité péče a aby pod-
porovali úsilí svých obchodních partnerů, aby se zabránilo používání surovin, z jejichž výtěžku 
jsou financovány, ať už přímo nebo nepřímo, ozbrojené skupiny, které porušují lidská práva.

9 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
 Různé státy, mezi nimi i státy Evropské unie a USA vydaly zákony proti praní špinavých pe-

něz. Zaměstnancům je všeobecně zakázáno, samostatně anebo v součinnosti s třetími činit 
opatření, která porušují předpisy proti praní špinavých peněz. Pod praním špinavých peněz 
se rozumí především pašování (např. výměna nebo transfer) peněz, pocházejících z trestných 
činů nebo jiných majetkových statků do legálního finančního a ekonomického koloběhu. 

10 KONFLIKTY ZÁJMŮ 
 V rámci obchodní činnosti je možné, že se zaměstnanci dostanou do situací, ve kterých dojde 

anebo může dojít ke konfliktu jejich osobních nebo ekonomických zájmů se zájmy koncernu. 
V takovýchto situacích koncern voestalpine očekává, že jeho zaměstnanci budou jednat vý-
lučně v zájmu koncernu. Protože se takovéto konflikty zájmu nedají vždy vyloučit, zavazuje 
koncern voestalpine své zaměstnance k transparentnímu zacházení s těmito tématy. 

 Každý zaměstnanec je povinen oznámit aktuální nebo potenciální konflikty zájmů  svému 
nadřízenému bez vyzvání, okamžitě a v plném rozsahu, a to i tehdy, kdyby mělo vzniknout 
 pouhé zdání vzniku možného konfliktu zájmů, a v daném případě zažádat o speciální 
 povolení. 

???????????
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 Konflikty zájmů mohou vzniknout zvláště v souvislosti s následujícími aspekty: 

» Vedlejší činnosti mohou odporovat povinnostem v koncernu voestalpine anebo vést ke 
konfliktu zájmů. Jsou proto v případě vedlejších činností u konkurentů nebo obchodních 
partnerů, zejména zákazníků nebo dodavatelů, zakázány nebo vyžadují v každém jiném 
případě předchozího písemného svolení nadřízeného, rovněž je nutno informovat  
personální oddělení. 

» Ekonomické angažmá u konkurentů anebo obchodních partnerů koncernu voestalpine, 
zvláště pak u zákazníků nebo dodavatelů (vyjmuty jsou z toho podíly malého rozsahu 
na společnostech, kótovaných na burze, pokud odpovídají obvyklé majetkové správě) 
v  každém případě vyžaduje předchozí písemné svolení. Podíly tohoto druhu prostřed-
nictvím blízkých příbuzných je nutno nadřízenému prokazatelně oznámit. Za blízké 
 příbuzné platí manžel, popř. partner zaměstnance, jeho rodiče, sourozenci a děti stejně 
jako ostatní osoby, pokud tyto žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti se  
zaměstnancem. 

» Rovněž před zahájením smluvních jednání je nutno oznámit takové transakce s  
obchodními partnery koncernu voestalpine, při kterých osoby, účastnící se na straně 
obchodních partnerů jsou osoby podílející se na podniku anebo pokud jsou přímými 
partnery při jednání blízcí příbuzní.  

11  OCHRANA ÚDAJŮ 
 Společnosti koncernu voestalpine zpracovávají v rámci svého podnikání osobní údaje 

 pracovníků, zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů. Společnost voestalpine 
bere ochranu osobních údajů velmi vážně.

 Zpracování osobních údajů (jako je získávání, používání, sdělování, zveřejnění a ukládání) 
je povoleno pouze v souladu s platnými právními předpisy, jakož i směrnicemi společnosti 
voestalpine týkajícími se ochrany osobních údajů. Je zapotřebí, aby všichni pracovníci zachá-
zeli s osobními údaji pečlivě a svědomitě. Podrobnější informace k tématu ochrany osobních 
údajů naleznou všichni pracovníci na intranetu společnosti voestalpine, a to v sekci věnované 
ochraně údajů (viz https://voestalpine.net/dataprotection).
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12  ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI A DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM  
12.1  UTAJENÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
 Důvěrné informace jakéhokoliv druhu, které jsou získány v rámci profesní činnosti, což se 

vztahuje rovněž na informace mimo vlastní oblast činnosti, nesmějí být použity pro sledování 
vlastních zájmů ani zpřístupněny ve prospěch zájmů třetích. 

 Je nutno zajistit, aby všechny podnikové informace (dokumenty, výpisy, nákresy, plány, před-
tisky, atd. včetně kopií na papíře stejně jako elektronických nebo jiných nosičích dat) byly vždy 
bezpečně uchovány. Jestliže je ze služebních důvodů  nutné vzít si tyto informace s sebou, je 
nutno zabezpečit je proti nahlédnutí anebo přístupu třetích. 

 O všech podnikových a obchodních tajemstvích stejně jako o všech koncernových a  podnikově 
relevantních tématech, zvláště výzkumných a vývojových postupech, akvizičních strategiích 
anebo akvizičních cílech, stejně jako o důležitých investicích, nezávisle z jakého pramene tyto 
pocházejí, je nutno zachovávat přísnou mlčenlivost. V případě zapojení externích partnerů 
(např. dodavatelů, poradců) je nutno involvovat příslušné právní oddělení a uzavřít vhodné 
dohody o utajení. 

 S informacemi, ze kterých lze odvodit obchodní a podniková tajemství, je nutno zacházet 
důvěrně. Tyto informace smějí být zpřístupněny pouze těm zaměstnancům, kteří je v rámci své 
profesní činnosti potřebují. Zaměstnanci jsou povinni je bezpečně uchovávat. Platí to rovněž 
pro informace, v případě kterých mají partneři koncernu voestalpine zájem o jejich utajení, 
zvláště jestliže byla za tímto účelem uzavřena odpovídající dohoda o utajení. 

 Povinnost utajení existuje v neomezeném rozsahu i po ukončení pracovního poměru. 
 Kromě toho platí příslušná ustanovení o utajení daných pracovních smluv. 

12.2  DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  
 Duševní vlastnictví (= patenty, ochranné známky, know-how) je jedním z nejdůležitějších  zdrojů 

koncernu voestalpine. S cílem zabezpečit společnosti náskok v hospodářské soutěži jsou 
všichni pracovníci povinni chránit duševní vlastnictví a zabránit tomu, aby konkurenti či jiné 
neoprávněné třetí strany získaly k těmto poznatkům přístup. Zároveň respektuje společnost 
voestalpine duševní vlastnictví a know-how svých konkurentů a obchodních partnerů.

???????????



13  OCHRANA PODNIKOVÉHO MAJETKU A POUŽITÍ IT
 Je zapotřebí, aby pracovníci vlastnictví a zdroje koncernu voestalpine užívali řádně a  pečlivě 

a aby toto vlastnictví chránili před ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Komunikační zařízení 
koncernu voestalpine, jako je například internet, intranet a e-mail, jakož i veškeré  pracovní 
prostředky slouží provozním požadavkům. Pro jakékoliv soukromé využití platí zvláštní  pravidla 
jednotlivých společností v rámci koncernu. 

 V rámci používání IT musí být za účelem omezení všeobecných rizik dodrženy koncernové 
směrnice a bezpečnostní ustanovení. Přístroje IT (PC, notebook atd.) musí být vždy uchová-
vány vhodným způsobem a v rámci technických možností chráněny heslem. Osobní hesla 
nesmějí být předávána jiným zaměstnancům anebo třetím osobám. Pro zastoupení musí být 
dohodnuta jasná a prokazatelná pravidla. 

 Odcizení dat, vztahujících se k podniku, anebo nejsou-li tato data k nalezení, je nutno bez 
prodlení oznámit příslušnému nadřízenému. Jestliže se to týká elektronických dat, musí být 
okamžitě po dohodě s příslušným oddělením IT zablokována oprávnění k přístupu či podnik-
nuty jiné vhodné kroky; v případě osobních údajů je zapotřebí rovněž dodržet postup hlášení 
stanovený v organizační směrnici týkající se ochrany údajů. 

 

14  BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
 Bezpečnost a zdraví pracovníků představují pro společnost voestalpine základní hodnoty a 

mají nejvyšší prioritu. Neustálé zlepšování pracovního prostředí, jakož i celá řada preventiv-
ních a zdravotních opatření představují základ úspěšné firemní kultury v oblasti zdraví a bez-
pečnosti koncernu voestalpine. Je zapotřebí, aby všichni pracovníci podporovali bezpečnost 
a ochranu zdraví ve svém pracovním prostředí a zachovávali bezpečnostní standardy, jakož 
i směrnice a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. To platí i pro firmy a jejich pra-
covníky jednající jménem společnosti voestalpine.
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15  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA KLIMATU
 Udržitelné výrobní postupy, odpovědné využívání zdrojů a používání nejlepších mož-

ných technologií jsou nedílnou součástí firemní strategie a operativních činností koncernu 
 voestalpine. Tyto předpoklady zároveň tvoří základ pro nárok na to, aby společnost dlouho-
době zastávala vůdčí pozici v oblasti kvality, pokud jde o produkty a služby. Veškeré oblasti 
výrobního řetězce jsou orientovány na co nejhospodárnější využívání přírodních zdrojů (pře-
devším surovin a energií) a na minimalizaci dopadu procesů a produktů na životní prostředí. 
Intenzivní výzkum usilující o vývoj ekologických procesů výroby oceli a příslušných produktů, 
opatření ke zvýšení účinnosti, snížení emisí a úspory energie, jakož i transparentní a efek-
tivní ekologický management umožňují udržitelnou minimalizaci vlivu procesů a produktů 
 koncernu  voestalpine na životní prostředí. 

16 ZÁKAZ ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ ZASVĚCENÝCH OSOB  
(INSIDERŮ)

 Obchod s akciemi společnosti voestalpine AG podléhá přísným zákonným předpisům. 
 Patří k tomu zákaz využití informací zasvěcených osob (insiderů) ve vlastní prospěch  anebo 
ve  prospěch třetích. Obchod s akciemi voestalpine anebo deriváty, jako např. opcemi, je 
 přísně zakázán, jestliže obchodující osob disponuje informacemi, které jsou podle daného 
 použitého práva hodnoceny jako informace zasvěcených osob (insiderů).  Informace zasvě-
cených osob (insiderů) jsou informace, týkající se koncernu voestalpine, které jsou k  dispozici 
pouze omezenému okruhu osob a které by mohly, pokud by byly veřejně známy, ovlivnit kurz 
akcie voestalpine. Využívání informací zasvěcených osob (insiderů) je trestné a může rovněž 
vést k disciplinárním trestům. Stejně tak interní nebo externí předávání informací  zasvěcených 
osob (insiderů) je přísně zakázáno a jeho důsledkem mohou být rovněž právní  konsekvence. 
Podrobnosti viz směrnice týkající se compliance společnosti voestalpine AG (viz https:// 
voestalpine.net/compliance).

17 PODNIKOVÁ KOMUNIKACE 
 Veškerá ústní a písemná oznámení a tisková sdělení, která se týkají zájmů koncernu  voestalpine 

anebo jednotlivých společností koncernu, činí výlučně příslušní členové představenstva, 
 jednatelé anebo osoby, zodpovědné za komunikaci. Výše uvedené platí jak pro klasickou tak 
i pro digitální komunikaci. Podrobné informace k tomuto tématu naleznou všichni pracovníci 
v následující sekci intranetu: voestalpine Group Communications. 

18 HLÁŠENÍ CHYBNÉHO CHOVÁNÍ 
 Může se stát, že zaměstnanci koncernu voestalpine zjistí porušování ustanovení kodexu 

 chování, jednání proti jiným interním směrnicím a pravidlům či proti zákonným předpisům. 
Koncern voestalpine vyzývá všechny zaměstnance, kteří jsou svědky takových případů poru-
šení pravidel nebo se na základě konkrétních indicií domnívají, že k porušení pravidel došlo, 
aby tyto případy nahlásili na některém z následujících míst, a to bez obav z jakýchkoli postihů:
» informovat pracovníka na pozici Group Compliance Officer nebo jednoho z divizních 

Compliance Officerů, nebo
» informovat oddělení revize a řízení rizik společnosti voestalpine AG, nebo
» informovat přímého nadřízeného, nebo
» informovat vedení podniku nebo příslušné právní a personální oddělení dané  

koncernové společnosti, nebo
» informovat oddělení Group Human Resources společnosti voestalpine AG, nebo 
» pracovníka pověřeného problematikou lidských práv, nebo



» informovat pracovníka na pozici Corporate Data Protection Manager nebo jednoho z 
divizních pracovníků na pozici Data Protection Manager, nebo

» předat příslušné informace prostřednictvím webového signalizačního systému  
upozornění, který mohou používat jak zaměstnanci, tak i externí oznamovatelé. 

 Za účelem podpory důvěrné komunikace budiž explicitně konstatováno, že zaměstnanci, 
 kteří ohlásí zjištěná porušení zákonů, kodexu chování nebo jiných interních směrnic a pravidel, 
se nemusejí obávat žádných postihů ani jiných negativních konsekvencí. Platí to rovněž pro 
ostatní osoby, které důležitými informacemi přispějí k vyšetření takového pochybení. Koncern 
voestalpine si však explicitně vyhrazuje, že disciplinárně postihne zaměstnance, kteří úmyslně 
anebo z hrubé nedbalosti učiní křivá obvinění. 

 Upozornění na porušení dodržování pravidel a předpisů Compliance by mělo proběhnout 
především otevřeně, to znamená s uvedením jména oznamovatele. Pokud si to oznamovatel 
přeje, neanonymní podněty se zpracují v důvěrném režimu. 

 Zaměstnanci voestalpine si kromě neanonymního oznámení mohou zvolit i anonymní  způsob 
oznámení porušení předpisů kodexu chování, jiných interních směrnic a pravidel nebo 
 právních předpisů v následujících oblastech:
» kartelové právo, korupce, podvod, střet zájmů, dodržování pravidel a předpisů  

na kapitálovém trhu, 
» diskriminace, sexuální obtěžování, mobbing, lidská práva,
» ochrana osobních údajů,
» Compliance v technické oblasti, zejména dodržování technických norem  

a certifikací ve výrobních procesech, jakož i v oblasti bezpečnosti IT,
» životní prostředí,
» oblast zdraví a bezpečnosti,
 jakož i 
» porušení pravidel v dalších oblastech

 Takový anonymní podnět lze oznámit prostřednictvím webového signalizačního systému 
 upozornění koncernu voestalpine. Systém je k dispozici zaměstnancům voestalpine, jakož 
i externím oznamovatelům (např. dodavatelům) na internetové adrese www.voestalpine.
com/whistleblowersystem. Další informace o tomto tématu lze nalézt na webové stránce 
 voestalpine (viz https://www.voestalpine.com/group/de/konzern/compliance), jakož i na 
 intranetu koncernu (viz https://voestalpine.net/compliance).
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