
Kódex obchodného a etického správania



HLAVNÉ ZÁSADY

Rešpektovať prínos a názory všetkých členov tímu. 

Zaviazať sa k najvyšším štandardom bezpečnosti pacienta, kvality a integrity.

Zamerať naše zdroje na oblasti, v ktorých dokážeme urobiť zmenu.

Zaistiť, aby návratnosť spoločnosti zodpovedala hodnote, 
ktorú poskytujeme našim zákazníkom a pacientom.

Pomáhať našim komunitám a ľuďom v núdzi.

Zmierniť bolesť a zvýšiť 
kvalitu života ľudí 
na celom svete.

NAŠE POSLANIE

Rešpektujeme vás pre váš osobný prínos a vaše rôznorodé názory. Podporujeme 
váš profesionálny rast a poskytujeme vám možnosti, ako sa zúčastniť na 
úspechoch spoločnosti.

Zaväzujeme sa k najvyšším štandardom v oblasti bezpečnosti pacienta, kvality 
našich produktov a služieb,  a svetovej praxe ohľadom integrity, etického a 
obchodného správania.

Svoje zdroje zameriavame na oblasti, v ktorých dokážeme urobiť najväčšie zmeny 
pre našich zákazníkov a pacientov prostredníctvom našich spoločných znalostí 
o stave ochorení alebo trhu, zavedenej infraštruktúry a relevantných odborných 
skúseností a zručností.

Inovujeme, aby sme poskytovali hodnotu vďaka efektívnym a účinným riešeniam 
pre zákazníkov a lepšie výsledky pre pacientov, aby sme zaistili, že návratnosť 
spoločnosti bude zodpovedať hodnote, ktorú poskytujeme našim zákazníkom  
a pacientom.

Spájame sa s komunitami tam, kde žijeme a pracujeme, a podporujeme 
dobročinné organizácie a programy, ktoré posúvajú vpred naše poslanie  
pre ľudí v núdzi.
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Správa od nášho prezidenta a generálneho riaditeľa

Vážený člen tímu,

ako celosvetový líder v odvetví liečby pohybového ústrojenstva sa usilujeme 
o vynikajúcu prácu v každej oblasti nášho podnikania, vo výskume a vývoji, 
výrobe a kvalite, obchodných operáciách a všetkých podporných funkciách. 
Každý člen tímu zohráva určitú úlohu v poslaní spoločnosti zmierniť bolesť a 
zvýšiť kvalitu života ľudí na celom svete.

Ste dôležitou súčasťou tejto misie.

Pomáhať zlepšiť životy ľudí je veľkou cťou a zodpovednosťou, ktorú 
nesieme my všetci. Každý deň sa musíme usilovať o najvyššie štandardy 
v oblasti bezpečnosti pacienta, kvality a integrity vo všetkom, čo robíme. 
Či už pracujeme ako chirurgovia, regulátori, distribútori, partneri alebo 
spolupracujúci členovia tímu, musíme si byť vedomí, že to, čo robíme a čo je 
prínosom pre misiu spoločnosti, je rovnako dôležité ako to, akým spôsobom 
to robíme. Každý z nás sa musí každý deň zaviazať vykonávať svoju prácu 
čestne, bezúhonne a v súlade so svetovými etickými normami. 

Kódex obchodného a etického správania spoločnosti Zimmer Biomet 
definuje tento spoločný prístup k vykonávaniu vysokého výkonu s vysokou 
integritou. Kódex formuluje etické normy, podľa ktorých vedieme k 
zodpovednosti samých seba a našich spolupracujúcich členov tímu, a 
usmerňuje a inšpiruje naše jednanie so zákazníkmi a s ľuďmi v komunitách, v 
ktorých žijeme a pracujeme. 

Predstavenstvo spoločnosti Zimmer Biomet, vyšší vedúci a manažment sa 
zaväzujú k dodržiavaniu kultúry integrity a súladu s právnymi predpismi, a je 
zodpovednosťou každého člena tímu spoločnosti Zimmer Biomet, vrátane 
mňa, žiť v súlade s naším kódexom obchodného a etického správania každý 
deň v prospech ľudí, ktorým pomáhame. 

Chcem sa vám s najväčšou úctou poďakovať za všetko, čo robíte, aby ste  
menili životy pacientov.   

 

S pozdravom,

Bryan C. Hanson
prezident a generálny riaditeľ

Každý deň sa zaväzujeme k najvyšším 
štandardom v oblasti bezpečnosti 
pacienta, kvality našich produktov a 
služieb, a svetovej praxe ohľadom integrity 
a etického a obchodného správania.
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Úvod

Spoločnosť Zimmer Biomet hrá dôležitú úlohu ako celosvetový líder v odvetví 
liečby pohybového ústrojenstva. Sme oddaní cieľu zmierniť bolesť a zvýšiť kvalitu 
života ľudí po celom svete. 

Kódex obchodného a etického správania spoločnosti Zimmer Biomet (ďalej 
len „kódex“) odráža našu misiu a hlavné zásady a slúži ako základ pre zásady a 
postupy spoločnosti Zimmer Biomet.

Kódex sa vzťahuje na spoločnosť Zimmer Biomet Holdings, Inc., jej dcérske 
a pridružené spoločnosti a všetkých jej členov tímov. (Na účely Kódexu 
obchodného a etického správania spoločnosti Zimmer Biomet sú členovia tímov 
definovaní ako všetci úradníci, riaditelia a zamestnanci spoločnosti Zimmer 
Biomet Holdings, Inc. a jej dcérskych a pridružených spoločností, ako aj prenajatý 
personál poskytnutý prostredníctvom služieb agentúr dočasného zamestnania a 
nezávislých dodávateľov, ktorí vykonávajú služby pre spoločnosť Zimmer Biomet. 
Títo ľudia budú ďalej spoločne označovaní ako „členovia tímu“.) 

Spoločnosť Zimmer Biomet očakáva taktiež od svojich distribútorov, obchodných 
zástupcov, partnerov v spoločnom podniku a iných zástupcov a predstaviteľov 
tretích strán, že budú dodržiavať tento kódex, ak konajú v jej mene alebo v 
prospech spoločnosti. Títo ľudia budú ďalej spoločne označovaní ako „obchodní 
partneri“. 

Je dôležité, aby si všetci členovia tímov a obchodní partneri na celom svete 
prečítali, porozumeli a dodržiavali kódex a platné právne predpisy.

Aký význam má klásť otázky

Ak si nie ste istý, či je konkrétne konanie v súlade s kódexom, položte si 
nasledovné otázky:

„Môže sa toto konanie pozitívne odraziť na spoločnosti Zimmer Biomet?“ 

„Budem spokojný, ak sa toto konanie stane verejne známym?“
 
Ak je odpoveďou na čo i len jednu otázku „nie“ alebo „neviem“, požiadajte svojho 
manažéra alebo zástupcu oddelenia pre dodržiavanie súladu, ľudských zdrojov 
alebo právneho oddelenia o usmernenie.

Váš záväzok k zásadám 
a etickým normám 
uvedeným v kódexe 
zaistí, že spoločnosť 
Zimmer Biomet bude 
naďalej pôsobiť v odvetví 
ako dôveryhodný líder.

Skutočné alebo podozrivé záležitosti nahláste  
na telefónnom čísle +1.877.593.4582  
alebo navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com
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Pracujeme tvrdo, aby 
sme udržali otvorené 
kanály pre internú 
komunikáciu, aby tak 
členovia tímu lepšie 
rozumeli nášmu 
podniku a misii.

Naši členovia tímu sú naším najvýznamnejším aktívom

Aby sme v spoločnosti Zimmer Biomet dokázali vytvoriť kultúru rešpektu, 
pracujeme tvrdo, aby sme udržali otvorené kanály pre internú komunikáciu, 
aby tak členovia tímu lepšie rozumeli nášmu podniku a misii a mohli 
napredovať s víťazným prístupom, disciplínou a zmyslom pre naliehavosť.

Zaviazali sme sa dodržiavať všetky právne predpisy pre zdravé, bezpečné, 
spravodlivé pracovisko bez obťažovania. Vďaka tomu si môžeme udržať  
silnú reputáciu v odvetví liečby pohybového ústrojenstva a ostať  
žiadaným zamestnávateľom.
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Spoločnosť  
Zimmer Biomet 
poskytuje členom 
tímu príležitosti na 
rast a vývoj vďaka  
celoživotnému 
vzdelávaniu. 

Najímanie a vývoj

Sme odhodlaní hľadať a udržiavať najlepšie talenty a pomáhať členom tímu 
naplniť svoj potenciál. Najímame, odmeňujeme a povyšujeme na základe 
spôsobilostí, skúseností a zručností. Neponúkame zamestnanie ako spôsob na 
neoprávnené získanie alebo udržanie si obchodu alebo obchodných výhod. 
Nenajímame jednotlivcov, ktorí sa objavia na zozname zakázaných osôb 
spoločnosti Zimmer Biomet, čo je interný zoznam jednotlivcov a subjektov, s 
ktorými sa spoločnosť Zimmer Biomet rozhodla neviesť obchod. 

Členom tímu poskytujeme nevyhnutnú podporu a školenia, aby spĺňali 
svoje nastavené ciele.* Pravidelne posudzujeme výkon našich členov tímu a 
poskytujeme program odmeňovania, ktorý im umožňuje zúčastňovať sa na 
úspechoch, ktoré spoluvytvárajú. 

Spoločnosť Zimmer Biomet taktiež poskytuje členom tímu príležitosti na 
rast a vývoj vďaka celoživotnému vzdelávaniu.* Povzbudzujeme členov 
tímu, aby hovorili so svojimi manažérmi alebo nadriadenými o konkrétnych 
príležitostiach na postup v práci.

Podporujeme spravodlivé a konkurenčné pracovné prostredie. Spoločnosť 
Zimmer Biomet dodržiava právne predpisy týkajúce sa mzdy a pracovného 
času. Manažéri a nadriadení sa musia riadiť týmito právnymi predpismi a 
zabezpečiť to isté od nás.

Spoločnosť Zimmer Biomet sa zaväzuje rešpektovať ľudské práva, dôstojnosť 
a súkromie jednotlivca. Dodržiavame platné pracovnoprávne predpisy a 
nedovoľujeme spoločnosti Zimmer Biomet ani jej obchodným partnerom 
podieľať sa na detskej práci, nútenej práci alebo obchodovaní s ľuďmi. 

*Týka sa to zamestnancov spoločnosti Zimmer Biomet s trvalým alebo čiastočným pracovným pomerom.
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Zaviazali sme 
sa poskytovať 
rovnaké možnosti 
zamestnania pre 
všetkých našich 
členov tímu.

Rozmanitosť na pracovisku

Spoločnosť Zimmer Biomet víta a podporuje rozmanitosť medzi svojimi 
zamestnancami. Rozmanitosť je omnoho viac ako len zaradenie ľudí do kategórií a 
my si vážime a ceníme všetky nápady a názory členov tímu. Práve to bude naďalej 
poháňať náš úspech.

Zaviazali sme sa k poskytovaniu rovnakých možností zamestnania pre všetkých 
členov tímu bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vyznania, náboženského vyznania, 
národnostného pôvodu, občianstva, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej 
orientácie, manželského stavu, stavu tehotenstva, veku, zdravotného stavu, 
postihnutia alebo vojenského štatútu, prípadne štatútu veterána.
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Ako člen tímu zohráva 
každý z nás úlohu pri 
vytváraní pozitívneho 
pracovného prostredia.

Správanie na pracovisku a obťažovanie na pracovisku

Členovia tímu sú základom našich úspechov. Spoločnosť Zimmer Biomet si váži 
a cení rozdielnosť a jedinečný prínos každého člena tímu. Nebudeme tolerovať 
diskrimináciu ani obťažovanie akéhokoľvek druhu na základe chráneného statusu, 
vrátane nevítanej alebo nechcenej pozornosti alebo diskriminačného správania na 
základe rasy, farby pleti, vyznania, náboženského vyznania, národnostného pôvodu, 
občianstva, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, manželského stavu, 
stavu tehotenstva, veku, zdravotného stavu, postihnutia alebo vojenského štatútu, 
prípadne štatútu veterána, jednotlivca.

Obťažovanie môže zahŕňať verbálne, neverbálne, fyzické alebo sexuálne správanie. 
To, čo jeden človek považuje za neškodné, môže iný vnímať ako obťažujúce, 
nepriateľské, zastrašujúce alebo ponižujúce. Nezabúdajte, že váš zámer a vnímanie 
toho druhého sa môžu líšiť. Zámer nie je to, čo sa považuje za smerodajné v tom, čo 
sa považuje za obťažovanie. Práve naopak to, na čom záleží, je primerané vnímanie 
osoby, ktorá je cieľom alebo predmetom konania. Pri pracovnej činnosti alebo 
komunikácii s ostatnými sa členovia tímu nesmú zapájať do:

  rasových a náboženských sporov, konfliktov na základe pohlavia a  
iných stereotypov,

 ponižujúcich vtipov alebo gest,

  fyzického alebo verbálneho správania sexuálnej, rasistickej alebo  
urážlivej povahy,

 fyzicky zastrašujúceho alebo agresívneho konania,

 nevhodného humoru,

 komunikovania alebo prezentovania urážlivých materiálov na pracovisku  
 alebo počas aktivít spojených s pracovnou náplňou.

Ako člen tímu zohráva každý z nás úlohu pri vytváraní pozitívneho pracovného 
prostredia. Naši manažéri a nadriadení sú nesmierne dôležití pri vytváraní kultúry 
uznania, rešpektu, spravodlivosti a dôvery, ktorá prispieva k fyzickej a emočnej 
pohode našich členov tímu. Manažéri a nadriadení predstavujú príklad pre členov 
tímu vďaka svojmu verbálnemu a neverbálnemu vyjadrovaniu. Podobne by členovia 
tímu mali podporovať a pomáhať tvoriť pozitívnu skúsenosť z pracoviska pre každého.

Ak dôjde k obťažovaniu na pracovisku, členovia tímu musia nahlásiť daný incident čo 
najskôr svojmu manažérovi alebo nadriadenému, oddeleniu ľudských zdrojov alebo 
prostredníctvom horúcej linky pre dodržiavanie súladu spoločnosti Zimmer Biomet.
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Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Spoločnosť Zimmer Biomet sa zaviazala chrániť zdravie a bezpečnosť svojich 
zákazníkov, členov tímu, verejnosti a životného prostredia.

Spoločnosť Zimmer Biomet je oddaná cieľu poskytovať svojim členom tímu 
bezpečné a zdravé pracovisko. Členovia tímu nesú spoločnú zodpovednosť za 
udržanie takého pracoviska dodržiavaním pravidiel a postupov v oblasti zdravia 
a bezpečnosti spoločnosti Zimmer Biomet. K tomu patrí nahlasovanie nehôd 
a zranení spojených s pracovnou náplňou, ako aj nebezpečného vybavenia, 
postupov alebo podmienok.

Bez ohľadu na situáciu je určité správanie neprijateľné. Násilie a výhražné 
správanie sa nebude tolerovať. Používanie, vlastnenie, výroba, predaj alebo 
distribúcia omamných látok v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo 
zásadami spoločnosti Zimmer Biomet je zakázané v priestoroch spoločnosti a/
alebo vo výkone práce. Spoločnosť Zimmer Biomet očakáva od členov tímu, že 
svoje pracovné povinnosti nebudú vykonávať pod vplyvom omamných látok  
alebo alkoholu.

Spoločnosť Zimmer Biomet vykonáva svoju činnosť spôsobom potrebným pre 
udržateľnú ochranu životného prostredia, aby minimalizovala negatívne vplyvy 
na životné prostredie. Dodržiavame všetky platné právne predpisy na ochranu 
životného prostredia, vrátane tých, ktoré sa týkajú emisií v ovzduší, čistoty vody a  
likvidácie odpadu.

Spoločnosť Zimmer Biomet 
zaviazala sa chrániť zdravie 
a bezpečnosť svojich 
zákazníkov, členov tímu, 
verejnosti a životného 
prostredia.
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Od členov tímu sa očakáva, že urobia správnu vec a budú dodržiavať kódex, zásady a 
postupy spoločnosti počas výkonu svojej práce v mene spoločnosti.

Členovia tímu priamo prispievajú k úspechu a reputácii spoločnosti Zimmer Biomet 
využívaním svojich jedinečných zručností, zmyslu pre zodpovednosť a zdravého 
úsudku. Spoločnosť Zimmer Biomet očakáva od svojich členov tímu:

 správanie v súlade s misiou  
 a hlavnými zásadami spoločnosti,

  dodržiavanie štandardov čestnosti, 

 prevzatie zodpovednosti za svoju prácu a pracovnú náplň, 

 byť dobrými správcami zdrojov spoločnosti. 

Obchodné zdvorilosti (napr. dary a pohostenie)

Obchodné zdvorilosti – ako napríklad 
jedlá a cestovanie – môžu byť poskytované 
alebo akceptované v súlade so zásadami a 
postupmi spoločnosti. Spoločnosť  
Zimmer Biomet verí, že rozhodnutia o 
produktoch a službách by sa mali robiť v 
najlepšom záujme pacientov. Nesnažíme 
sa zarábať na trhu tým, že ponúkame alebo 
akceptujeme obchodné zdvorilosti ako 
nevhodné podnety pre rozhodujúcich 
činiteľov.

Skutočné alebo podozrivé záležitosti  
nahláste na telefónnom čísle +1.877.593.4582  
alebo navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com

Dodržiavanie  
štandardov  
čestnosti.
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Nesnažíme sa 
zarábať na trhu 
tým, že ponúkame 
alebo akceptujeme 
obchodné zdvorilosti 
ako nevhodné podnety 
pre rozhodujúcich 
činiteľov.

Konflikt záujmov

Konflikt záujmov vzniká vtedy, keď súkromné záujmy osoby môžu ovplyvniť  
alebo zasahovať – alebo vyvolávať dojem, že zasahujú – do záujmov spoločnosti  
Zimmer Biomet, alebo ovplyvňovať výkon, zodpovednosť alebo lojalitu člena tímu 
voči spoločnosti Zimmer Biomet. Existencia konfliktu záujmov závisí od okolností 
vrátane povahy a relatívneho významu príslušných záujmov. Konflikty záujmov sú 
prísne zakázané, pokiaľ nie sú zverejnené a nezaoberá sa nimi oddelenie ľudských 
zdrojov alebo oddelenie dodržiavania predpisov v súlade so zásadami a  
postupmi spoločnosti.

Členovia tímu, ktorí si nie sú istí, či určitá aktivita alebo situácia môže byť, alebo je 
skutočným alebo potenciálnym konfliktom záujmov, sa majú obrátiť na oddelenie 
ľudských zdrojov alebo oddelenie dodržiavania predpisov. 

Firemné príležitosti

Bez súhlasu predstavenstva spoločnosti Zimmer Biomet alebo jeho zástupcu je 
členovia tímu majú zakázané prijímať osobné podnikateľské príležitosti, ktoré sú 
objavené prostredníctvom ich pozícií v spoločnosti Zimmer Biomet, alebo používať 
majetok alebo informácie spoločnosti Zimmer Biomet. Členovia tímu by mali klásť 
záujmy spoločnosti Zimmer Biomet na prvé miesto, keď vzniknú takéto obchodné 
príležitosti. Členovia tímu nesmú používať majetok, informácie spoločnosti  
Zimmer Biomet ani postavenie v rámci spoločnosti na osobný zisk, ani nesmú 
priamo ani nepriamo súťažiť so spoločnosťou Zimmer Biomet.
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Obchodné záznamy

Všetky účtovné a iné záznamy, účtovné závierky a súvahy spoločnosti Zimmer Biomet 
sa musia uchovávať primerane podrobne, musia presne odrážať transakcie a musia 
zodpovedať zákonným požiadavkám a vnútorným kontrolám. Členovia tímu musia 
napríklad:

  uistiť sa, že výrobné dokumenty spĺňajú interné a externé požiadavky a 
podporujú úsilie spoločnosti Zimmer Biomet o bezpečnosť výrobkov,

  udržiavať klinické údaje, ktoré spĺňajú regulačné a firemné štandardy 
zachovania dôvernosti,

 presne dokumentovať neregistrované finančné prostriedky.
 
Neregistrované finančné prostriedky alebo aktíva alebo finančné prostriedky a aktíva 
„mimo účtovných záznamov“ sú prísne zakázané. Spoločnosť Zimmer Biomet vyžaduje 
čestné a presné zaznamenávanie a oznamovanie informácií na pomoc kontrolným 
procesom, odhaľovanie a odstraňovanie nedostatkov a prijímanie zodpovedných 
obchodných rozhodnutí. Záznamy by sa mali uchovávať alebo zničiť, alebo zničené v 
súlade so zásadami uchovávania záznamov spoločnosti Zimmer Biomet.

Ak si nie ste istí, či je určitý náklad legitímny, opýtajte sa svojho manažéra alebo iného 
nadriadeného. Pravidlá a pokyny sú k dispozícii aj na finančnom oddelení.

Členovia tímu sú 
zodpovední za 
zachovanie presnosti, 
dôvernosti a 
bezpečnosti všetkých 
záznamov.
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Použitie firemných aktív

Spoločnosť Zimmer Biomet má voči svojim akcionárom etickú zodpovednosť za efektívnu 
prevádzku. Podobne členovia tímu majú etickú zodpovednosť za ochranu a zabezpečenie 
efektívneho využívania aktív a majetku spoločnosti Zimmer Biomet.

Vo všeobecnosti sa majetok spoločnosti Zimmer Biomet, ako napríklad kancelárske 
potreby, výrobné vybavenie, výrobky a zariadenia, nesmie používať na súkromné ani 
podnikateľské aktivity, ktoré nevykonáva spoločnosť Zimmer Biomet. Spoločnosť  
Zimmer Biomet umožňuje používanie počítačov a telefónov na príležitostné a  
vhodné osobné použitie, ak takéto použitie:

 negatívne neovplyvňuje výkon práce,

 výsledkom nie sú značné náklady pre spoločnosť Zimmer Biomet, 

 nevedú k iným záväzkom alebo poškodeniu spoločnosti Zimmer Biomet. 

Krádež, neopatrnosť a odpad majú priamy vplyv na ziskovosť, čo zase môže zhoršiť 
schopnosť spoločnosti opätovne investovať do vývoja nového produktu, poskytovať 
školenie a udržiavať balík výhod a kompenzácií členov tímu.*

Pri zastupovaní spoločnosti Zimmer Biomet alebo cestovaní za spoločnosť by členovia 
tímu mali vynakladať náklady zodpovedne a mierne v súlade so stanovenými  
firemnými pokynmi. 

Materiály a počítačový program chránené autorským právom

Od členov tímu sa môže priebežne vyžadovať kopírovanie práce chránenej autorskými 
právami na obchodné účely. Členovia tímu musia zabezpečiť, aby takéto kopírovanie 
rešpektovalo platné autorské právo.

Podobne členovia tímu môžu kopírovať a používať licenčný softvér iba v súlade s platnou 
licenčnou zmluvou na daný softvér.

S otázkami týkajúcimi sa ochrany autorských práv sa členovia tímu majú obrátiť na právne 
oddelenie.

*Týka sa to zamestnancov spoločnosti Zimmer Biomet s trvalým alebo čiastočným pracovným pomerom.
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Snažíme sa získať dôveru odborníkov 
v oblasti zdravotníctva, pacientov a 
vládnych a priemyselných regulačných 
orgánov tým, že všetkému, čo robíme, 
venujeme pozornosť navyše.

Túto dôveru si udržiavame tým, že sa držíme najvyšších etických  
noriem, podnikáme bezúhonne a dodržiavame všetky platné právne  
predpisy a nariadenia.

Dodržiavanie právnych predpisov, a to v zmysle litery aj ducha, je základom, 
na ktorom sú postavené etické štandardy spoločnosti Zimmer Biomet. Všetci 
členovia tímu musia rešpektovať a dodržiavať všetky platné právne predpisy, 
nariadenia a pravidlá, ako aj zásady a postupy spoločnosti Zimmer Biomet.
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Spoločnosť  
Zimmer Biomet 
uplatňuje politiku 
nulovej tolerancie, 
pokiaľ ide o nesprávne 
platby.

Nevhodné platby

Spoločnosť Zimmer Biomet sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy v boji proti 
motivačným platbám, podplácaniu a korupcii vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí 
a podniká. Členovia tímu a obchodní partneri nesmú ponúkať, sľubovať, schvaľovať 
ani zaplatiť žiadnu motivačnú platbu, úplatok ani čokoľvek cenné (priamo ani 
nepriamo) jednotlivcovi na účely nesprávneho získania alebo poskytnutia priaznivého 
zaobchádzania v obchodnej transakcii. Spoločnosť neposkytuje, neponúka ani 
neakceptuje neoprávnené platby za žiadnych okolností, dokonca ani vtedy, ak to 
napokon bude viesť k strate obchodu alebo odstúpenia od nej.

 
Hospodárska súťaž, spravodlivé zaobchádzanie a  
protimonopolné konanie

Spoločnosť Zimmer Biomet sa usiluje prekonať svojich konkurentov spravodlivo a 
čestne. Usilujeme sa o konkurenčné výhody prostredníctvom vynikajúceho výkonu, 
ale nikdy nie prostredníctvom neetických alebo nezákonných obchodných postupov. 
Krádež alebo iné nesprávne získavanie chránených informácií od inej spoločnosti, 
vlastníctvo obchodného tajomstva, ktoré bolo získané bez súhlasu majiteľa alebo 
ktoré vyvolali takéto zverejnenia minulými alebo súčasnými členmi tímu iných 
spoločností, je prísne zakázané.

Spoločnosť očakáva od členov tímu a obchodných partnerov spravodlivé 
zaobchádzanie so zákazníkmi, dodávateľmi, konkurentmi a ďalšími členmi 
tímu. Nevyužívame nekalú výhodu niekoho prostredníctvom manipulácie, 
zatajovania, zneužitia privilegovaných informácií, nesprávneho prezentovania 
významných skutočností alebo 
akýchkoľvek iných úmyselných nekalých  
obchodných praktík.

Členovia tímu a obchodní partneri 
majú tiež zakázané spolupracovať 
s konkurentom alebo prijať 
opatrenia, ktoré by mohli mať 
neprimeraný protisúťažný účinok 
bez predchádzajúceho súhlasu  
právneho oddelenia.

Skutočné alebo podozrivé záležitosti nahláste  
na telefónnom čísle +1.877.593.4582,  
alebo navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com

Spoločnosť 
Zimmer Biomet 
sa usiluje 
prekonať svojich 
konkurentov 
spravodlivo  
a čestne.
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Spoločnosť  
Zimmer Biomet 
si nikdy nekladie 
podmienku ani 
neposkytuje 
finančnú dohodu 
so zdravotníckym 
pracovníkom.

Rokovanie so zdravotníckymi pracovníkmi

Spoločnosť Zimmer Biomet sa zaväzuje k etickej vzájomnej komunikácii so 
zdravotníckymi pracovníkmi. Dobré pracovné vzťahy so zdravotníckymi 
pracovníkmi sú nevyhnutné pre úspech spoločnosti a pre neustále zlepšovanie a 
inovácie v starostlivosti o pacienta.

Spoločnosť Zimmer Biomet a jej obchodní partneri pravidelne konzultujú so 
skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí poskytujú služby spoločnosti v 
rôznych oblastiach vrátane vývoja produktov, klinického výskumu , školení a 
vzdelávania o bezpečnom a efektívnom využívaní našich produktov. Mnohí z týchto 
zdravotníckych pracovníkov sú tiež zákazníkmi, ktorí odporúčajú a používajú naše 
produkty a služby.

Naša spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi je prísne regulovaná vládnymi 
orgánmi a podlieha ďalšej kontrole z dôvodu rôznych úloh a finančných vzťahov, 
ktoré môžu mať zdravotnícki pracovníci so spoločnosťou. Preto sa dôsledne 
riadime nasledujúcimi pravidlami:

Spoločnosť Zimmer Biomet a jej obchodní partneri nepoužívajú interakciu so 
zdravotníckymi pracovníkmi na to, aby neoprávnene ovplyvňovali rozhodnutia 
týkajúce sa nákupu, lízingu, odporúčania, používania, predpisovania alebo 
rozhodnutia o pokrytí súvisiaceho s výrobkami a službami spoločnosti  
Zimmer Biomet.

Všetky rozhodnutia o produktoch by sa mali robiť v najlepšom záujme 
pacienta a nie za platbu alebo inú výhodu od spoločnosti.

Spoločnosť Zimmer Biomet vyberá a angažuje zdravotnícky personál do 
konzultačných služieb výlučne na základe ich kvalifikácií, skúseností, 
zručností a odborných znalostí na riešenie identifikovanej potreby, ktorá 
nie je založená na skutočných ani potenciálnych obchodoch spoločnosti 
Zimmer Biomet.

Spoločnosť Zimmer Biomet vypláca obmenu zdravotníckym 
pracovníkom za legitímne poskytované služby založené na 
princípoch spravodlivej trhovej hodnoty.

Všetky dohody so zdravotníckymi pracovníkmi musia byť riadne 
schválené a primerane zdokumentované.

Spoločnosť Zimmer Biomet si nikdy nekladie podmienku 
ani neposkytuje finančnú dohodu so zdravotníckym 
pracovníkom. Spoločnosť Zimmer Biomet a jej obchodní 
partneri neposkytujú zdravotníckym pracovníkom 
bezplatné produkty, služby ani granty výmenou za 
výslovnú alebo implicitnú dohodu o používaní, kúpe, 
objednávaní alebo odporúčaní produktov spoločnosti 
Zimmer Biomet.
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Jednotlivci, ktorí porušujú 
zákony o obchodovaní s 
dôvernými informáciami 
priamo obchodovaním 
alebo poskytovaním 
tipov, môžu byť 
predmetom prísnych 
občianskoprávnych a 
trestných sankcií, a to aj 
vtedy, ak sa transakcie 
nezúčastnili,alebo 
osobne neprofitovali z 
obchodovania.

Nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku

Všetky krajiny prijali právne predpisy zakazujúce obchodovanie s akciami na základe 
zásadných neverejných informácií. Členovia tímu sa môžu počas svojej práce stretávať 
s takýmito informáciami vrátane informácií o potenciálnych akvizíciách, zárobkoch, 
nových produktoch alebo objavoch, schváleniach produktov, dôležitých zmenách 
v riadení, nadchádzajúcich sporov alebo regulačných konaniach a spoločných 
podnikoch. Členovia tímu, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, nesmú 
používať ani poskytovať tieto informácie (poskytovanie tipov) na účely obchodovania 
s akciami na osobný zisk, v prospech inej osoby alebo na iné účely, ako na podnikanie 
spoločnosti Zimmer Biomet.

Súčasťou tohto zákazu je poskytovanie informácií na obchodovanie s akciami, 
cennými papiermi a poskytovanie typov týkajúcich sa spoločnosti Zimmer Biomet,  
ako aj:

  súčasných alebo potenciálnych zákazníkov alebo obchodných partnerov 
spoločnosti Zimmer Biomet,

 spoločností, ktoré rokujú so spoločnosťou Zimmer Biomet. 

Okrem zákazov týkajúcich sa obchodovania s dôvernými informáciami musia  
byť členovia tímu upozornení na to, ako sa interné informácie o spoločnosti  
Zimmer Biomet majú oznamovať mimo spoločnosti. Oznámenie informácií  
predčasne, nesprávne alebo bez náležitého schválenia – bez ohľadu na to, aká 
nevýznamná, neškodná alebo nevinná sa môže zdať komunikácia – by mohlo mať 
vážny vplyv na konkurenčnú pozíciu spoločnosti, cenu akcií, prebiehajúce súdne  
spory alebo hodnotu pre akcionárov.

 
Nákupná prax

Spoločnosť Zimmer Biomet zabezpečuje svoje dodávky a služby výhradne na základe 
kvality, ceny a hodnoty. S našimi obchodnými partnermi zaobchádzame spravodlivo, 
otvorene a čestne.

V našom úsilí podporiť medzinárodné spoločenstvo, ktorého sme súčasťou, 
spoločnosť Zimmer Biomet dodržiava príslušné právne predpisy a nariadenia 
upravujúce zverejňovanie a správanie týkajúce sa konfliktných materiálov. 
Vykonávame náležitý postup hĺbkovej analýzy, pokiaľ ide o našich dodávateľov na 
základe pôvodu, zdroja a reťazca starostlivosti o konfliktné materiálov. 
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Očakávania od obchodných partnerov

Spoločnosť Zimmer Biomet očakáva, že jej obchodní partneri budú konať s rovnakou 
vysokou úrovňou bezúhonnosti a oddanosti etickým obchodným praktikám 
ako členovia tímu. Spoločnosť Zimmer Biomet vyžaduje od svojich obchodných 
partnerov, aby dodržiavali tento kódex a všetky ustanovenia uvedené v tomto kódexe. 
Požadujeme tiež, aby obchodní partneri dodržiavali ostatné firemné zásady a postupy 
vrátane príslušných príručiek o dodržiavaní predpisov vydaných spoločnosťou a zdržali 
sa zapojenia jednotlivcov alebo subjektov, ktoré sú uvedené na zozname obmedzení 
spoločnosti Zimmer Biomet.  

Spoločnosť Zimmer Biomet sa venuje 
výrobe produktov najvyššej kvality, 
ktoré sú bezpečné a účinné.

Rešpektujeme právne predpisy a nariadenia všetkých krajín, v ktorých podnikáme, 
a uznávame dôležitosť našich vzťahov s regulačnými orgánmi na podporu plynulých 
obchodných operácií.

S našimi 
obchodnými 
partnermi 
zaobchádzame 
spravodlivo, 
otvorene
a čestne.
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Skutočné alebo podozrivé záležitosti nahláste  
na telefónnom čísle +1.877.593.4582,  
alebo navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com

Náš záväzok ku kvalite

Pacienti a zdravotnícki pracovníci sa spoliehajú na záväzok spoločnosti ku kvalite 
svojich výrobkov, nástrojov a služieb. S cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy kvality a 
bezpečnosti boli prijaté a zavedené systémy a procesy v súlade s predpismi.

Všetci členovia tímu zohrávajú kľúčovú úlohu pri neustálom zlepšovaní systémov a 
procesov zabezpečenia kvality spoločnosti. Spoliehame sa na členov tímu, aby že budú 
dodržiavať príslušné právne predpisy, nariadenia, pravidlá a postupy. Členovia tímu sú 
povzbudzovaní, aby kládli otázky a vyjadrovali obavy v súvislosti s problémami, ktoré 
môžu ovplyvniť kvalitu alebo bezpečnosť výrobkov, nástrojov a služieb.

Medzinárodné obchodné obmedzenia

Ako globálna spoločnosť, spoločnosť Zimmer Biomet pravidelne predáva a dodáva svoje 
produkty na medzinárodnej úrovni. Zaväzujeme sa dodržiavať platné právne predpisy a 
nariadenia o kontrole dovozu a vývozu v USA a krajinách, v ktorých podnikáme.

Spoločnosť Zimmer Biomet sa nezúčastňuje obchodu so sankcionovanými krajinami ani 
sa nezapája do zakázaných bojkotov bez písomného súhlasu oddelenia dodržiavania 
pravidiel celosvetového obchodu.
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Vládne kontroly a vyšetrovania

Občas sa na nás môžu obrátiť vládni vyšetrovatelia so žiadosťou o informácie. Spoločnosť 
má zásadu úplnej spolupráce pri vládnych kontrolách a vyšetrovaniach. Členovia tímu 
nesmú nikdy ničiť ani meniť dokumenty, klamať či vydávať zavádzajúce vyhlásenia 
vládnemu vyšetrovateľovi, pokúšať sa spôsobiť, aby iný člen tímu poskytol nepresné 
informácie a/alebo zabránil, uviedol do omylu alebo zdržal oznamovanie informácií alebo 
dokumentov vládnym orgánom. Členovia tímu musia počas kontrol a vyšetrovaní plne 
spolupracovať.

Ak sa na člena tímu obráti  vládny vyšetrovateľ alebo dostane od neho žiadosť o informácie, 
mal by okamžite upovedomiť:

 svojho manažéra,

 regionálne alebo divízne právne oddelenie, 

 regionálne oddelenie pre dodržiavanie predpisov. 
  
Právne oddelenie a oddelenie pre dodržiavanie predpisov musí o žiadosti informovať 
generálneho právneho zástupcu a hlavného úradníka pre dodržiavanie predpisov. Členovia 
tímu nemôžu poskytnúť dokumentáciu vládnym vyšetrovateľom bez písomného súhlasu 
hlavného úradníka pre dodržiavanie predpisov alebo generálneho právneho zástupcu.

Spoločnosť Zimmer Biomet 
má zavedené systémy  
a procesy, ktoré 
zabezpečujú najvyššiu 
úroveň kvality a 
bezpečnosti.
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Skutočné alebo podozrivé záležitosti nahláste  
na telefónnom čísle +1.877.593.4582, alebo 
navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com

Spoločnosť Zimmer Biomet uznáva dôležitosť 
zapojenia kľúčových zainteresovaných strán do 
spoločenstiev, v ktorých pôsobí a obchoduje.

Spoločnosť Zimmer Biomet ako verejne obchodujúca  spoločnosť, ako aj zdravotnícka 
spoločnosť pôsobiaca v oblasti svalovo-kostrových ochorení dodržiava špecifické 
smernice v oblasti reklamy, marketingu, vydávania oznámení verejnosti a zapojenia do 
politického procesu.

Okrem toho musí chrániť údaje o členoch tímu, zákazníkoch a ďalšie údaje, aby si 
udržala dôveru interných a externých zainteresovaných strán spoločnosti.

Ako dobrý korporátny občan odporúčame účasť a pravidelnú podporu charitatívnych, 
vzdelávacích a humanitárnych organizácií na celom svete. 

Podnikové oznámenia

Počas podnikania komunikujeme so zákazníkmi, zdravotníckymi pracovníkmi, 
vládnymi úradníkmi, finančnými analytikmi a inými subjektmi vo verejnej sfére. 
Na ochranu nášho dobrého mena je nevyhnutné komunikovať s týmto publikom 
premysleným, starostlivým a primeraným spôsobom.

Všetka písomná a ústna komunikácia určená pre externé publikum – vrátane prejavov, 
tlačových správ a prezentácií – musí byť pred vydaním prehodnotená oddelením 
podnikovej komunikácie a potenciálne ďalšími recenzentmi.

Ak je komunikácia zameraná na komunitu investorov/analytikov, musí komunikáciu 
preveriť aj oddelenie pre vzťahy s investormi.

Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na informácie o spoločnosti Zimmer Biomet, ktoré môžu 
členovia tímu odosielať online, alebo poskytovať prostredníctvom sociálnych médií.
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Naše výrobky 
predávame iba na ich 
schválené použitie.

Reklamná a marketingová prax

Reklama a marketing sú dôležitými nástrojmi, ktoré prispievajú k nášmu úspechu. 
Spoločnosť Zimmer Biomet sa riadi miestnymi, regionálnymi a  štátnymi špecifickými 
právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi reklamné a marketingové postupy. 
Reklama a propagácia produktov spoločnosti podliehajú interným procesom 
schvaľovania vrátane schválenia právnym oddelením.

Spoločnosť Zimmer Biomet uplatňuje zásadu propagovať a predávať svoje produkty 
zákonným a pravdivým spôsobom. Členovia tímu musia byť opatrní a poskytovať 
presné vyjadrenie možností a výhod produktov a služieb. Všetky propagačné 
prezentácie vrátane tvrdení o výrobkoch a porovnania by mali byť presné, vyvážené, 
spravodlivé, objektívne, jednoznačné a konzistentné s označením výrobkov.

Podobne má byť aj porovnanie produktov spoločnosti Zimmer Biomet s produktmi 
konkurenta spravodlivé, odôvodnené a v súlade so všetkými právnymi predpismi 
a nariadeniami. Produkty spoločnosti Zimmer Biomet sa nemajú označovať alebo 
uvádzať na trh spôsobom, kedy by sa mohli zamieňať s produktmi jej konkurentov. 
Nemali by sme znevažovať produkty, služby ani zamestnancov konkurentov.

Naše výrobky predávame iba pre ich schválené použitie, ktoré určili regulačné orgány 
a vládne agentúry.

Spoločnosť Zimmer Biomet sa vo všeobecnosti nezúčastňuje na aktivitách, 
ktoré podporujú zdravotnícky personál alebo ich inštitúcie. Činnosti týkajúce sa 
zdravotníckych pracovníkov musia byť v súlade s platnými právnymi a regionálnymi 
postupmi a musia spĺňať požiadavky na spravodlivé trhové hodnoty.
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Spoločnosť  
Zimmer Biomet 
berie dôvernosť 
vážne.

Čo sú chránené 
alebo dôverné 
informácie?

Chránené alebo dôverné informácie

Členovia tímu musia použiť svoj najlepší úsudok, keď zverejňujú majetkové alebo 
dôverné informácie týkajúce sa spoločnosti Zimmer Biomet alebo jej zákazníkov iným 
členom tímu, a musia tieto informácie zverejňovať iba na základe legitímnej potreby 
poznať ich. Členovia tímu nesmú prezradiť ani povoliť zverejnenie akýchkoľvek 
vlastníckych alebo dôverných informácií členom, ktorí nie sú členmi tímu, s výnimkou 
prípadov, keď takéto zverejnenie je predbežne schválené právnym oddelením, alebo 
je nariadené zákonom na základe príslušných právnych predpisov alebo nariadení.

Ak sa dôverné alebo chránené informácie dostanú do nesprávnych rúk, náhodne 
alebo účelovo, spoločnosť Zimmer Biomet a/alebo jej zákazníci môžu utrpieť škodu. 
Povinnosť členov tímu zachovávať dôvernosť chránených informácií spoločnosti 
Zimmer Biomet pretrváva aj po skončení zamestnania.

Každý člen tímu má právo na dôvernosť určitých záznamov o zamestnanosti a 
osobných údajov, ako napríklad adresy člena tímu, dátumu narodenia, štátneho 
identifikačného čísla, dokumentácie o kompenzácii a výkonnosti v súlade s platnými 
právnymi predpismi.* Spoločnosť Zimmer Biomet zhromažďuje a spravuje tieto 
osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Obmedzujeme 
prístup k týmto informáciám podľa potreby a používame ich iba v nevyhnutných 
prípadoch na legitímne obchodné účely vrátane správy zodpovedností v oblasti 
ľudských zdrojov.

Všetky použitia ochranných známok a obchodných názvov spoločnosti  
Zimmer Biomet by mali byť v súlade so zásadami a postupmi spoločnosti. Spoločnosť 
Zimmer Biomet rešpektuje duševné vlastníctvo druhých a vedome nebude porušovať 
platné patenty, ochranné známky a/alebo autorské práva iných. Členovia tímu, ktorí 
sa domnievajú, že iná spoločnosť porušuje patent, ochrannú známku alebo autorské 
práva spoločnosti Zimmer Biomet, sa majú obrátiť na právne oddelenie. 
 
*Týka sa to zamestnancov spoločnosti Zimmer Biomet s trvalým alebo čiastočným pracovným pomerom.

Chránené informácie: duševné vlastníctvo, ako sú obchodné tajomstvá, 
patenty, ochranné známky a autorské práva, ako aj obchodné, 

marketingové a servisné plány, inžinierske a výrobné nápady, návrhy, 
databázy, záznamy, informácie o platoch a všetky nepublikované finančné 

údaje a správy.

Dôverné informácie: všetky neverejné informácie, ktoré by mohli byť užitočné 
pre konkurentov alebo škodlivé pre spoločnosť alebo jej zákazníkov, ak by boli 

zverejnené; dôverné informácie zahŕňajú aj informácie, ktoré možno použiť na 
identifikáciu pacientov, ktorí používajú produkty spoločnosti Zimmer Biomet.
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Sprístupnenie informácií verejnosti

Ako verejná spoločnosť, spoločnosť Zimmer Biomet dodržiava určité štandardy v 
súvislosti s verejnými informáciami a oznámeniami. Všetky zverejnenia a oznámenia, 
ktoré spoločnosť Zimmer Biomet poskytne akcionárom alebo investičnej komunite, 
musia byť presné a úplné, musia spravodlivo prezentovať predmet zverejnenia (či už ide 
o finančnú situáciu spoločnosti Zimmer Biomet, výsledky operácií, peňažné toky, likviditu 
alebo inak) včas, ako to vyžadujú platné právne predpisy a požiadavky týkajúce sa burzy 
cenných papierov.

Členovia tímu môžu byť požiadaní, aby poskytli alebo preskúmali informácie, ktoré 
budú súčasťou registrácie spoločnosti Zimmer Biomet pred Komisiou pre cenné 
papiere a burzu v Spojených štátoch amerických, inými vládnymi agentúrami alebo inak 
sprístupnené verejnosti. Spoločnosť Zimmer Biomet očakáva, že všetci členovia tímu 
budú brať túto zodpovednosť vážne a poskytnú relevantné, objektívne, presné a úplné 
informácie na podporu plných, spravodlivých, presných, včasných a zrozumiteľných 
zverejnení informácií. 

Charitatívne, vzdelávacie alebo humanitárne aktivity

Spoločnosť Zimmer Biomet sa angažuje v spoločenstvách, v ktorých pôsobí a podniká 
tým, že podporuje účasť a podporu charitatívnych, vzdelávacích a humanitárnych 
organizácií a aktivít. Tieto činnosti sa nesmú nikdy použiť na účely nesprávneho 
ovplyvnenia rozhodnutí o kúpe, lízingu, odporúčaní, použití, predpisovaní alebo  
pokrytí súvisiacich s výrobkami a službami spoločnosti Zimmer Biomet.  

Politický proces a príspevky

Vládni úradníci často potrebujú včasné a platné informácie, na základe ktorých by 
mohli svoje rozhodnutia zakladať. Spoločnosť Zimmer Biomet niekedy prostredníctvom 
určených hovorcov ponúkne stanoviská k právnym predpisom, ktoré môžu ovplyvniť 
obchodné záujmy spoločnosti Zimmer Biomet, členov tímu alebo zákazníkov. 
Dodržiavame všetky platné právne predpisy a nariadenia týkajúce sa lobovania alebo 
snahy ovplyvňovať vládnych úradníkov. Napriek tomu spoločnosť Zimmer Biomet 
nevykonáva firemné politické príspevky.
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Kódex uvádza zásady a etické normy, ktoré sa 
vzťahujú na všetkých členov tímu.

Od vás sa očakáva, že sa budete správať podľa právnych a etických noriem uvedených 
v tomto kódexe a zásadách a postupoch spoločnosti Zimmer Biomet.

Členovia tímu by sa mali snažiť vyhnúť aj dojmu nesprávneho správania.

Spoločnosť Zimmer Biomet od všetkých členov tímu a obchodných partnerov očakáva, 
že si prečítajú, pochopia a budú dodržiavať kódex. Periodicky sa okrem splnenia 
požiadaviek na odbornú prípravu očakáva, že členovia tímu podpíšu písomné potvrdenie 
o tom, že si prečítali, pochopili kódex a súhlasia s jeho dodržiavaním.

Skutočné alebo podozrivé záležitosti nahláste  
na telefónnom čísle +1.877.593.4582,  
alebo navštívte stránku zimmerbiomet.ethicspoint.com
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Medzi známe alebo 
podozrivé aktivity, 
ktoré musia byť 
hlásené, patria:

Porušenie platných právnych predpisov, nariadení alebo 
kódexov odvetvia,

porušovanie požiadaviek federálneho programu zdravotnej 
starostlivosti v USA, 

porušenie kódexu,

porušenie zásad a postupov,

obavy týkajúce sa účtovníctva spoločnosti Zimmer Biomet, 
internej kontroly účtovníctva alebo záležitostí týkajúcich sa auditu.

Ako nahlásiť potenciálne alebo skutočné porušenie

Občas sa členovia tímu alebo obchodní partneri môžu dozvedieť alebo mať podozrenie, 
že iní členovia tímu alebo obchodní partneri mohli porušiť zásady a postupy spoločnosti 
alebo príslušné právne predpisy, nariadenia a kódexy odvetvia.

Členovia tímu a obchodní partneri sú povinní nahlásiť akékoľvek známe alebo domnelé 
obavy alebo porušenia buď priamo svojim manažérom, nadriadeným alebo oddeleniu 
pre dodržiavanie predpisov, alebo prostredníctvom horúcej linky pre dodržiavanie 
predpisov.

Je v našom kolektívnom záujme okamžite hlásiť takéto porušenia, pretože sa tak môže  
pomôcť spoločnosti Zimmer Biomet zabrániť tomu, aby sa neoprávnené alebo neetické 
správanie vyskytlo alebo pokračovalo, a tiež zabrániť tomu, aby sa  
situácia vystupňovala.

Správy a identifikačné údaje osôb podávajúcich správu budú považované za dôverné, čo 
je v súlade s povinnosťou a záväzkom spoločnosti preskúmať takéto správy a akékoľvek 
požiadavky na zverejňovanie informácií. Členovia tímov a obchodní partneri sa môžu 
rozhodnúť, že tieto správy odošlú anonymne prostredníctvom procesu horúcej linky, 
pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak. Spoločnosť Zimmer Biomet zakazuje odvetu 
voči komukoľvek, kto v dobrej viere podá správu o známych alebo podozrivých obavách. 

Nenahlásenie známeho alebo potenciálneho porušenia môže mať významné dôsledky. 
V závislosti od závažnosti porušenia a príslušných právnych predpisov, členovia 
tímu alebo obchodní partneri, ktorí porušujú kódex, neoznámia prípadný problém 
týkajúci sa dodržiavania predpisov, zadržia informácie o skutočnom alebo podozrivom 
probléme týkajúcom sa dodržiavania predpisov alebo právnom probléme alebo inak 
nespolupracujú pri vyšetrovaní, budú čeliť primeranému disciplinárnemu konaniu, ktoré 
môže zahŕňať ukončenie zamestnania alebo služby.

Okrem toho členovia tímu alebo obchodní partneri, ktorí porušujú právne predpisy a 
vládne nariadenia, môžu vystaviť sami seba a spoločnosť Zimmer Biomet výrazným 
pokutám, penále a škodám.

Horúca linka 
spoločnosti 
Zimmer Biomet 
pre dodržiavanie 
predpisov je 
prevádzkovaná 
poskytovateľom 
služieb tretej strany 
a je k dispozícii 24 
hodín denne, sedem 
dní v týždni.
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Zavolajte na číslo +1.877.593.4582 (bez poplatkov v USA,  
Kanade a Portoriku)

Telefónne čísla pre členov tímu mimo USA, Kanady a Portoriku sú k  
dispozícii na telefónnej karte na webovej stránke horúcej linky  
pre dodržiavanie predpisov.

 
E-mailová adresa compliance.hotline@zimmerbiomet.com

 
 

Internet zimmerbiomet.ethicspoint.com

mailto:compliance.hotline@zimmerbiomet.com
http://www.zimmerbiomet.ethicspoint.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/20120/index.html
mailto:compliance.hotline%40zimmerbiomet.com?subject=
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Nevedenie odvetných opatrení

Spoločnosť Zimmer Biomet zakazuje odvetu proti členom tímu alebo obchodným 
partnerom, ktorí v dobrej viere podajú správu o známych prípadoch alebo 
podozreniach na problémy dodržiavania predpisov alebo právne problémy. „Dobrá 
viera“ neznamená, že člen tímu alebo obchodní partneri musia mať pravdu, ale 
znamená to, že člen tímu je presvedčený, že poskytuje pravdivé informácie. Členovia 
tímu alebo obchodní partneri, ktorí majú pocit, že boli obeťou odvetných opatrení, 
majú o situácii informovať oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie pre dodržiavanie 
predpisov alebo prostredníctvom horúcej linky pre dodržiavanie predpisov. 

Členovia tímu alebo obchodní partneri môžu upozorniť spoločnosť Zimmer Biomet 
prostredníctvom niektorého z dostupných kanálov. Členovia tímu alebo obchodní 
partneri by si mali vybrať metódu oznamovania, ktorá im najviac vyhovuje.

Jednoduché spochybňovanie člena tímu alebo obchodných partnerov, ktorí oznámia 
porušenie, by mohlo byť považované za formu odvetných opatrení, pretože to môže 
spôsobiť, že člen tímu alebo obchodní partneri pocítia, že urobili niečo nesprávne pri 
hlásení incidentu alebo že mala byť použitá iná metóda vykazovania namiesto tejto.

Členovia tímu, ktorí odmietajú voči ostatným členom tímu alebo obchodným 
partnerom hlásenie známych alebo domnelých porušení našich právnych alebo 
etických povinností, budú porušovať kódex a budú čeliť disciplinárnemu konaniu, 
ktoré môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru. Odveta môže byť tiež porušením 
právnych predpisov a v dôsledku toho môžu byť konkrétny páchateľ aj spoločnosť 
Zimmer Biomet vystavení právnej zodpovednosti.
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Spory

Kódex poskytuje pokyny týkajúce sa platných právnych predpisov a nariadení tam, kde 
spoločnosť Zimmer Biomet pôsobí. Takéto právne predpisy a nariadenia sú často zložité 
a v jednotlivých krajinách sa líšia. Ak sa vyskytne rozpor medzi kódexom a právnym 
predpisom alebo nariadením, uplatňuje sa najprísnejšia požiadavka.

Členovia tímu, ktorí sa domnievajú, že existuje konflikt medzi kódexom a právnym 
predpisom alebo nariadením, sa majú obrátiť na oddelenie ľudských zdrojov alebo 
oddelenie pre dodržiavanie predpisov. 

Zrieknutie sa práv

Za určitých okolností môže byť vhodné zabezpečiť zrieknutie sa kódexu. Členovia tímu, 
ktorí žiadajú o výnimku, sa musia porozprávať so svojím manažérom alebo nadriadeným, 
ktorý sa potom spojí s oddelením pre dodržiavanie predpisov. Pokiaľ to písomne nepovolí 
hlavný úradník pre dodržiavanie predpisov, platia všetky ustanovenia tohto kódexu.

Zrieknutie sa kódexu pre výkonných úradníkov alebo predstavenstva spoločnosti  
Zimmer Biomet môže byť vykonané iba správnou radou a bude zverejnené v súlade  
s platnými požiadavkami Komisie pre cenné papiere a burzy v USA.

Spoločnosť Zimmer Biomet si vyhradzuje právo pravidelne revidovať tento kódex, aby 
zistila, či sú revízie vhodné, a vykonať potrebné revízie.

345 E. Main St. Warsaw, IN 46581-0708

zimmerbiomet.com
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