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Milí zaměstnanci. 

Etické chování našich zaměstnanců – jinými slovy, vás 
– dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ 
důvěryhodnost, která je pro naši společnost tou 
nejcennější hodnotou. Zůstaneme-li důvěryhodnými, 
naše produkty dosáhnou nevyhnutelně lepší distribuce, 
přijetí a ekonomického úspěchu. Všem z vás bychom 
rádi poděkovali za přijetí nového kodexu chování, které 
nám dovoluje zůstat transparentní, jednat čestně a 
nezávisle – jako vydavatel a obchodně-orientovaná 
společnost.  
 
Nicméně, zmezinárodnění naší skupiny a její stále více 
komplexní prostředí přinášejí více a více otázek, které 
se týkají nejlepších postupů. Tento rozvoj nás vedl 
k vyjádření a sepsání toho, co považujeme za etické 
chování ve společnosti Ringier Axel Springer CZ. 
 
Prosím najděte si několik málo chvil na přečtení kodexu 
chování. Mimoto, v oblastech, které jsou pro Ringier 
Axel Springer CZ klíčové, jsme vydali tištěné směrnice 
pro všechny naše zaměstnance – což znamená, pro 
vás – které též naleznete na těchto stranách. Tyto 
předpisy jsou určeny jako směrnice k podpoře 
nejlepších postupů a k vaší podpoře ve vaší 
každodenní práci se specifickými směrnicemi v oblasti 
jednání. Tento kodex chování se váže na každého 
zaměstnance společnosti Ringier Axel Springer CZ na 
světě – v obchodních záležitostech stejně tak jako 
v jednání se zaměstnanci, s veřejností, vládními 
strukturami a institucemi.  
 
Nenalezli jste odpověď na vaší otázku? Máte nový 
návrh? Kontaktujte vašeho manažera nebo vaše 
oddělení lidských 
zdrojů. 
 
Děkuji vám za vaší důvěru. 
 
Florian Fels 
CEO, Chief Executive Office 
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Úvod 

A) Náš závazek 
 

Společnost Ringier Axel Springer CZ se zavazuje 
uplatňovat vysoké etické normy chování při všech 
svých publikačních a novinářských činnostech, ve styku 
s obchodními partnery a konkurenty, jakož i v každém 
jednání se zaměstnanci a mezi zaměstnanci. Etické 
chování je tedy ústřední součástí kultury společností 
Ringier Axel Springer CZ a očekává se od každého 
zaměstnance, bez ohledu na jeho postavení v hierarchii 
společnosti. 
 
Tento kodex chování objasní všem zaměstnancům celé 
skupiny Ringier Axel Springer Media AG, co 
považujeme za etické chování. 
 
Dokument stanoví povinnosti pro každého jednotlivého 
zaměstnance; společnosti skupiny Ringier Axel 
Springer Media AG ve funkci zaměstnavatelů se na 
druhé straně zavazují, že budou dodržovat základní 
etické principy ochraňující práva zaměstnance a jeho 
osobnost. 
 

B) Dodržování platných zákonů a 
předpisů 

Kromě etického chování, jak je podrobně popsáno 
v tomto kodexu, se u každého zaměstnance 
předpokládá, že uznává a dodržuje zákony a interní 
i externí předpisy vztahující se k práci, kterou vykonává 
ve společnosti Ringier Axel Springer CZ. 
 
V případě pochybností o tom, zda by určitý čin nebo 
opomenutí mohly znamenat porušení platných zákonů 
a ustanovení, se obraťte na svého přímého vedoucího 
nebo případně podnikového právního poradce (nebo 
právního poradce). 

C) Na koho se kodex chování 
vztahuje? 

Tento kodex chování se vztahuje na všechny 
zaměstnance skupiny Ringier Axel Springer Media AG. 
V kontextu tohoto kodexu znamená všechny 
společnosti, které jsou přímo nebo nepřímo řízeny více 
než 50% hlasovacích práv holdingem Ringier Axel 
Springer Media AG. 
 

D) Jak tento kodex chování používat 

Tento kodex chování slouží jako vodítko pro všechny 
profesionální činnosti, obchodní transakce a jednání 
našich zaměstnanců a každý z nás musí tato pravidla 
dodržovat. 
 
Ringier Axel Springer Media AG je mezinárodní 
skupina, a proto pracujeme v rozmanitých a neustále se 
měnicích prostředích. Tento kodex dává našemu 
chování určitou minimální normu, je však třeba jej 
v jednotlivých případech uplatňovat se zdravým 
rozumem a na základě dobrého úsudku, s vědomím 
různých právních požadavků a morálního prostředí 
v zemích, kde vyvíjíme svou činnost. 
 
Jestliže si nejste jisti v některé etické otázce nebo 
v tom, zda určitá činnost je v souladu s tímto kodexem 
chování, promluvte si s HR-Manažerem, nebo se 
obraťte na svého přímého nadřízeného. 
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Poctivost podnikání Všeobecně 

 
1. Loajalita a střet zájmů 

Snažíme se vykonávat své povinnosti s maximální 
loajalitou v ůči spole čnosti Ringier Axel Springer 
CZ. Vyhýbáme se situacím, které by mohly zakládat 
konflikt mezi našimi vlastními zájmy, v četně zájmů 
blízkých p říbuzných, a zájmy skupiny Ringier Axel 
Springer Media AG. 
 
 
 
Žádný zam ěstnanec zejména nesmí: 
� veřejně diskreditovat nebo jakýmkoli jiným 

způsobem znehodnocovat společnost Ringier 
Axel Springer CZ nebo kteréhokoli z jejích 
zaměstnanců; 

 
� využívat svého postavení v rámci společnosti 

Ringier Axel Springer CZ nebo dobrého jména 
Ringier Axel Springer CZ k získání nepatřičného 
osobního zisku nebo zisku pro bezprostředního 
příbuzného; 

 
� zastupovat společnost Ringier Axel Springer CZ 

v jakékoli transakci, na níž by on sám nebo 
některý z jeho blízkých příbuzných mohl mít 
vážný osobní zájem. 

 
Jestliže vznikne situace, v níž by mohlo dojít ke 
konfliktu loajality nebo st řetu zájm ů, musí každý 
zaměstnanec: 
� neprodleně projednat tento konflikt loajality se 

svým nadřízeným nebo s jinou osobou v rámci 
společnosti Ringier Axel Springer CZ, 
oprávněnou takovou situací se zabývat; 

 
� neprodleně informovat přímého vedoucího 

o existujícím střetu zájmů; 
 
� učinit veškerá potřebná opatření k překonání 

konfliktu loajality nebo k zamezení střetu zájmů. 
 
 
Loajalita a st řet zájmů 
Konflikt loajality a střet zájmů nastávají, když se osobní 
zájmy nebo přesvědčení zaměstnance dostanou do 
rozporu se zájmy nebo přesvědčením společnosti 
Ringier Axel Springer CZ, nebo když zaměstnanec 
využívá svého postavení v rámci Ringier Axel Springer 
CZ k osobnímu zisku mimo normální odměnu za práci. 
Takové situace vytvářejí protichůdné loajality a mohou 
vést k tomu, že zaměstnanec dá přednost osobním 
zájmům v situaci, kdy by na prvním místě měla být 
odpovědnost vůči společnosti Ringier Axel Springer CZ. 

2. Čestné jednání s třetími stranami 

Vždy budeme jednat se t řetími stranami, nap říklad 
s klienty, dodavateli a konkurenty tak, jak bychom 
byli rádi, kdyby oni jednali s námi. Vyhýbáme se 
nepravdivým, zavád ějícím nebo odsuzujícím 
prohlášením o t ěchto t řetích stranách. Jednáme 
čestným zp ůsobem s našimi obchodními partnery 
na základ ě kvality svých produkt ů a služeb. 
 
 
Žádný zam ěstnanec zejména nesmí: 
� veřejně diskreditovat, nebo jakýmkoli jiným 

způsobem znevažovat třetí strany, například 
klienty, dodavatele a konkurenty; 

 
� vydávat chybná nebo zavádějící prohlášení 

a poznámky o konkurentech, jejich 
produktech nebo jejich službách; 

 
� jednat se třetími stranami, jako jsou klienti, 

dodavatelé a konkurenti, nečestně, neuctivě 
nebo jiným znevažujícím způsobem. 

 
Každý zam ěstnanec musí: 
� zajistit, aby všechna případná srovnání 

s konkurenty a jejich produkty a službami byla 
vždy podložená a naprosto přesná a nebyla 
zavádějící; 

 
� vzít v úvahu, že srovnávací reklama může být 

v některých zemích zakázána, a že je tedy 
třeba se vždy předem poradit s interním nebo 
externím právním poradcem; 

 
� učinit veškerá opatření, aby zabránil 

nečestnému jednání zaměstnanců 
společnosti Ringier Axel Springer CZ vůči 
třetím stranám, například zákazníkům, 
dodavatelům a konkurentům. 

 
 
 
Čestnost a spravedlivost 
Čestné a spravedlivé jednání, jednání naplněné úctou 
a jednání bez diskriminace se požaduje jak v našich 
vnitřních vztazích, tak také při jednání s třetími stranami 
mimo skupinu Ringier Axel Springer Media AG. Způsob, 
jakým jednáme se třetími stranami, například 
zákazníky, dodavateli a konkurenty, má silný vliv na 
image skupiny Ringier Axel Springer Media AG, jejích 
produktů a služeb a stejně tak bude na druhé straně 
ovlivňovat způsob, jakým budou tyto třetí strany jednat 
se skupinou Ringier Axel Springer Media AG a jejími 
zaměstnanci. 
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3. Diskriminace 

 
Bez ohledu na funkci nebo postavení, jež ve 
spole čnosti Ringier Axel Springer CZ zaujímáme, se 
budeme vždy chovat ke všem ostatním 
zaměstnanc ům slušn ě a způsobem, který není 
diskrimina ční. Stejn ě tak nebudeme obecn ě 
diskriminovat ostatní. 
 
Žádný zam ěstnanec zejména nesmí: 
■ diskriminovat ostatní zaměstnance nebo jiné osoby, 

zejména na základě jejich věku, rasy, národnosti, 
náboženského vyznání, původu a etnické 
příslušnosti, znevýhodnění, manželského stavu, 
místa narození, těhotenství, rasy a barvy pleti, 
předchozího odsouzení, pohlaví nebo sexuální 
orientace; 

 
■ činit obtěžující, zlehčující nebo jinak nepřístojné 

poznámky o ostatních zaměstnancích; 
 
■ zastrašovat ostatní zaměstnance nebo jiné osoby 

verbálně, fyzicky nebo vizuálně; 
 
■ činit sexuální návrhy nebo hanlivé poznámky na 

základě pohlaví druhé osoby; 
 
■ rozšiřovat záměrně nepravdivé informace nebo 

pověsti o ostatních zaměstnancích nebo o jiných 
osobách. 

 
Každý zam ěstnanec musí: 
■ chovat se zdvořile ke všem ostatním 

zaměstnancům nebo jiným osobám, bez ohledu na 
jejich postavení nebo původ; 

 
■ říci otevřeně, když je mu určité chování ze strany 

jiné osoby nepříjemné, protože tato osoba si 
nepřístojnost svého chování nemusí uvědomovat. 

 
 
Diskriminace 
Diskriminace zahrnuje každé, ať už slovní, fyzické nebo 
vizuální, které je ve vztahu k druhé osobě obtěžující, 
zlehčující nebo urážlivé, a to zejména na základě věku, 
rasy, národnosti, náboženského vyznání nebo pohlaví 
této osoby. Ve většině zemí podléhá diskriminační 
chování postihům podle občanského a/nebo trestního 
práva. 

4. Čestné jednání a důvěrnost 
informací 

Budeme se vždy v ůči skupin ě Ringier Axel Springer 
Media AG chovat čestn ě a se všemi informacemi, 
které obdržíme, budeme zacházet jako s d ůvěrnými. 
 
 
 
 
Žádný zam ěstnanec zejména nesmí: 
■ nadsazovat zaměstnavateli náklady na příslušné 

reportáže, nebo způsobovat zaměstnavateli 
náklady vyšší, než je pro řádný výkon jeho práce 
nezbytně nutné a přiměřené; 

 
■ vyzrazovat důvěrné informace o obchodních 

partnerech, marketingu, produktech, koncepcích 
podnikání a podobné informace cizím osobám; 

 
■ využívat obchodní informace společností Ringier 

Axel Springer CZ, včetně informací o obchodních 
partnerech Ringier Axel Springer CZ nebo 
o informátorech, pro osobní zisk nebo tyto 
informace jinak zneužívat k nezákonným účelům. 

 
Každý zam ěstnanec musí: 
■ vyřizovat finanční záležitosti, které se týkají 

společností Ringier Axel Springer CZ, stejně pečlivě 
a poctivě, jako kdyby jednal na svůj osobní účet; 

 
■ zeptat se svého nadřízeného, jestliže si není jist, 

zda se o určitou informaci může podělit s ostatními 
nebo nikoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důvěrné informace 
Veškeré informace týkající se skupiny Ringier Axel 
Springer Media AG, jejího podnikání, produktů, 
marketingu, strategie nebo obchodních partnerů apod. 
mají být považovány za důvěrné bez ohledu na to, zda 
jsou výslovně označeny jako tajné nebo nikoli, jestliže 
lze rozumně předpokládat, že by si Ringier Axel 
Springer CZ přál tyto informace uchovat v tajnosti. 
 
Zneužití důvěrných informací může být trestným činem. 
Kromě toho může poškodit skupinu Ringier Axel 
Springer Media AG a posloužit jejím konkurentům. 
Povinnost udržovat důvěrné informace v tajnosti 
přetrvává i poté, co zaměstnanec společnost Ringier 
Axel Springer CZ opustí. 
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5. Úplatkářství a poskytování výhod 

Naše vztahy s obchodními partnery, ve řejnými 
činiteli, státními ú ředníky a ostatními osobami jsou 
založeny na uznání, d ůvěře a na kvalit ě produkt ů 
a služeb, a nikdy nejsou jejich základem nezákonné 
dary, výplaty pen ěz nebo pozornosti pro ty, kte ří 
v záležitosti rozhodují. 
 
Žádný zam ěstnanec nesmí: 
� dávat nebo nabízet úplatek veřejnému činiteli, 

státnímu úředníkovi či jiné osobě se záměrem 
ovlivnit její rozhodování nebo získat od ní 
neoprávněnou výhodu nebo důvěrnou informaci; 

 
� poskytovat veřejnému činiteli či státnímu 

úředníkovi a jiným osobám výhody (hotovost, 
dárky, apod.) za jakýmkoli jiným účelem, jestliže 
takové chování není vhodné a obvyklé nebo by 
mohlo ovlivnit či odůvodněně vzbuzovat dojem, 
že ovlivňuje vztah druhé strany ke skupině 
Ringier Axel Springer Media AG; 

 
� dávat nebo nabízet úplatek osobě s rozhodovací 

pravomocí u (perspektivního) obchodního 
partnera nebo zprostředkovatele se záměrem 
ovlivnit rozhodnutí těchto osob. 

 
Úplatká řství 
Úplatkářství (podplácení) znamená poskytnutí nebo 
nabízení daru, půjčky, odměny, platby nebo jiné výhody 
(přímo nebo nepřímo) nějaké osobě, která může, avšak 
nemusí být veřejným činitelem (např. řediteli, 
funkcionáři, zaměstnanci nebo jakémukoli dodavateli, 
zákazníkovi či jakékoli jiné organizaci) za účelem toho, 
aby tato osoba v souvislosti se svou prací nebo funkcí 
udělala něco, co je nečestné, nezákonné nebo co 
znamená porušení důvěry. Úplatky pro veřejné činitele 
či státní úředníky a případně i pro obchodní partnery 
jsou ve většině zemí považovány za trestný čin. 

 
 
 
 
 
 
 
Každý zam ěstnanec m ůže: 
� dávat malé dárky nebo pozornosti obchodním 

partnerům, jejich zaměstnancům a jiným osobám 
tak, jak je to obvyklé v příslušné zemi, pokud to 
není zakázáno zákonem nebo známými 
obchodními zásadami druhé strany, například po 
úspěšném dokončení projektu nebo jako projev 
zdvořilosti. Jako zásada zdravého rozumu může 
být použito pravidlo, že za povolené se obvykle 
považuje všechno, co lze spotřebovat v jednom 
dni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytování výhod 
Poskytováním výhod se rozumí poskytnutí nebo 
nabízení jakéhokoli daru, odměny, peněžní úhrady 
nebo jiné výhody osobě, která může, avšak nemusí být 
veřejným činitelem např. řediteli, funkcionáři, 
zaměstnanci nebo jakémukoli dodavateli, zákazníkovi či 
jakékoli jiné organizaci) v souvislosti s prací nebo 
úřadem, který tato osoba zastává. Poskytování výhod je 
nezákonné pouze v některých zemích. Například ve 
Švýcarsku je poskytování výhod veřejným činitelům 
trestné. 
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6. Přijímání darů, výhod a pozvánek 
na zábavní akce 

Snažíme se ze všech sil, abychom p ři veškerém 
svém podnikání z ůstávali objektivní a čestní. 
Nenecháváme se ovliv ňovat dary, výhodami nebo 
jakýmikoli pozornostmi či pozváními na zábavní 
akce, které nám nebo našim blízkým p říbuzným 
poskytují nebo nabízejí jiné osoby, a vyvarujeme se  
toho, abychom činili dojem, že jsme takto ovlivn ěni. 
V případě pochybností ohledn ě některého daru, 
výhody nebo pozvání budeme informovat svého 
přímého nad řízeného a danou situaci s ním 
projednáme. 
 
Žádný zam ěstnanec nesmí zejména: 
� přijmout nebo dovolit svému blízkému 

příbuznému, aby přijal od nějaké osoby jakýkoli 
dar nebo jinou výhodu, jestliže takový dar nebo 
výhodu tato osoba poskytuje nebo slibuje proto, 
aby nás přiměla k poskytnutí přátelské služby 
v souvislosti s naší prací nebo by mohla 
odůvodněně vzbuzovat dojem, že ovlivňuje 
obchodní vztah skupiny Ringier Axel Springer 
Media AG s takovou osobou; 

 
� přijmout nebo dovolit svému blízkému 

příbuznému aby přijal od nějaké osoby jakýkoli 
dar, výhodu nebo pozvání na zábavní akci, které 
jsou za hranicí toho, co je v dané zemi nebo 
oboru podnikání vhodné a obvyklé; 

 
� přijmout nebo dovolit svému blízkému 

příbuznému, aby přijal jakýkoli dar, výhodu nebo 
pozvání na zábavní akci, jež by mohly zpochybnit 
objektivitu práce, kterou vykonáváme pro Ringier 
Axel Springer CZ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý zam ěstnanec smí p řijímat takové dary, 
výhody nebo pozvání: 
� jestliže jsou přiměřené a obvyklé v zemi, kde 

pracuje, přičemž za dovolené se obvykle považují 
dary a pozornosti, které lze spotřebovat během 
jednoho dne; 

 
� pokud nejsou osobní povahy, nýbrž otevírají 

možnost pro budování sítě; 
 
� jestliže je lze považovat za propagační prémie 

a slevy nabízené např. dopravními společnostmi, 
hotely, půjčovnami aut a restauracemi, pokud 
jsou založeny na členství v bonusových 
programech a podobně pro jednotlivce, nebo 
jsou-li takové dary a výhody obvykle a řádně 
nabízeny jiným osobám, které mají k takové 
udělující osobě nebo subjektu podobný vztah. 

 
Přijímání dar ů, výhod a pozvání na zábavní akce 
Přijímání darů, výhod a pozvání (např. na zábavní 
akce) představuje protějšek k aktivnímu úplatkářství 
a poskytování výhod, jak je popsáno výše. Pozvání 
musejí spadat do oblasti obvyklé obchodní 
pohostinnosti.  
 
Jestliže jsou tyto dary, výhody a pozvánky na zábavní 
akce poskytovány či nabízeny s cílem přimět 
zaměstnance, aby udělil, poskytl laskavost nebo 
výhodu v souvislosti s jeho prací, vytvářejí pasivní 
úplatkářství a mohou být trestným činem. Jsou-li dary, 
výhody a pozvánky nabízeny, aniž by nabízející 
očekával zvláštní výhodu v souvislosti s prací 
zaměstnance, mohou být přijaty, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené výše. 
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Novinářská etiketa 

7. Novinářská bezúhonnost 
Všeobecně 

Informace a zábava v tišt ěné a elektronické podob ě 
představují hlavní činnost skupiny Ringier Axel 
Springer Media AG. Sd ělovací prost ředky mají jak 
svobodu, tak i odpov ědnosti a práva i povinnosti. 
Noviná ři skupiny Ringier Axel Springer Media AG 
jsou si proto v ědomi své odpov ědnosti a svých 
povinností: základem noviná řské práce je hledání 
pravdy a čestné nakládání se skute čnostmi. 
 
Každý noviná ř zejména nesmí: 
� podávat veřejnosti nepřesné a neobjektivní 

informace; 
 
� nikdy úmyslně potlačovat nebo zkreslovat 

skutečnosti; 
 
� zveřejňovat informace, o kterých ví, že jsou 

nepřesné; 
 
� nikdy úmyslně klamat veřejnost. 
 
Ringier Axel Springer CZ může plnit odpovědnosti, 
které mají sdělovací prostředky, pouze tehdy, budou-li 
všichni novináři dodržovat etické normy, stanovené 
v tomto kodexu chování. Kromě toho skupina Ringier 
Axel Springer Media AG vyžaduje, aby všichni novináři 
dodržovali uznávané profesní standardy vydané 
profesním sdružením v zemích, kde pracují. 
 

8. Novinářská odpovědnost 
 

Každý noviná ř musí vždy p řijmout a ctít 
odpov ědnost svobodného tisku. 
 
 
 
 
 
 
 
Noviná ř musí dodržovat zejména tyto podmínky: 
� nesmí publikovat žádné informace, aniž by 

nejprve zvážil dopad, jaký by jeho materiál, 
publikace, články nebo fotografie mohly mít na 
veřejnost a na osoby, jichž se takový materiál, 
publikace, články nebo fotografie týkají; 

 
� musí vyjádřit a odkrýt všechna nezbytná fakta 

nebo prvky příběhu, které jsou důležité pro 
úplnou informovanost veřejnosti; 

 
� musí se vyvarovat zveřejnění jakékoli informace, 

dokumentu nebo fotografie, jejichž původ je 
neznámý a které si nemohl nejprve ověřit, 
s výjimkou situace, kdy převáží veřejný zájem 
a daná informace je jasně označena jako 
nepotvrzená. 
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9. Novinářská poctivost 

Každý noviná ř musí vždy usilovat o to, aby ve 
svých noviná řských materiálech p ředkládal 
spravedlivé informace, které zbyte čně nenapadají 
nebo neponižují žádné osoby či události. 
 
Noviná ř musí zejména: 
� publikovat kritická nebo útočná fakta o určitém 

jednotlivci nebo subjektu pouze poté, co tomuto 
jednotlivci nebo subjektu poskytl možnost 
vyjádření, s výjimkou situací, kdy převládne 
veřejný zájem; 

 
� zmínit nebo publikovat protiprohlášení ke svým 

článkům, odpovídající jejich závažnosti. 
 
 
 
 

10. Novinářská nezávislost 
 

Každý noviná ř musí vždy usilovat o to, aby byl 
nezávislý na osobách, spole čnostech nebo 
úřadech. Každý noviná ř má právo nijak nejednat 
a nevyjad řovat žádný názor, který by odporoval 
profesním pravidl ům nebo jeho osobnímu sv ědomí. 
 
Noviná ř musí zejména: 
� odmítat jakékoli osobní, politické nebo finanční 

podněty, které by mohly ovlivňovat schopnosti 
skupiny Ringier Axel Springer Media AG 
poskytovat veřejnosti přesné informace; 

 
� kriticky zkoumat osobní přesvědčení nebo 

předpojatosti ohledně předmětu článku nebo 
jiného dokumentu. 

11. Respektování soukromí 

Každý noviná ř musí vždy respektovat soukromí 
třetích stran podle národních a mezinárodních 
zákonů a zákonné praxe. 
 
 
Noviná ř musí dodržovat zejména tato pravidla: 
� nesmí publikovat jméno nebo fotografii osoby 

nebo informace, které se jí týkají, pokud tato 
osoba není veřejně činná a pokud informace 
nesouvisejí s těmito veřejnými činnostmi nebo 
neexistuje dostatečný veřejný zájem na tom, aby 
byly publikovány; 

 
� získávat nebo usilovat o získání informací 

o určitých záležitostech nebo osobách musí 
pouze zákonnými prostředky, a nikdy 
prostřednictvím úplatku nebo nátlaku. 

 

12. Dodržování práv k duševnímu 
vlastnictví třetích osob 

Každý noviná ř se musí vždy vyvarovat plagiátorství 
a musí respektovat práva k duševnímu vlastnictví. 
 
 
 
 
Noviná ř musí zejména: 
� respektovat autorská práva a podmínky dohod 

o autorských právech; 
 
� používat výňatky z prací (textů, audio-, 

videonahrávek) jiných osob pouze za 
předpokladu, že bude jasně uvedeno autorské 
právo této jiné osoby nebo jestliže autor 
zveřejnění schválil. 
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Zavedení kodexu a kontrola jeho dodržování 

 

13. Odpovědnost zaměstnanců 
 

Dodržováni zásad formulovaných v tomto kodexu 
chování je povinností každého a všech zaměstnanců 
každé společnosti, která je součástí skupiny Ringier 
Axel Springer media AG, bez ohledu na to, ve které 
zemi tato společnost působí. 
 
Zaměstnanci musejí hlásit jakékoli porušení tohoto 
kodexu chování nebo jiné závažné skutečnosti, které se 
tento kodex týká, přímo svým nadřízeným. Jestliže má 
zaměstnanec dobré důvody, proč se nechce obrátit na 
přímého nadřízeného, musí kontaktovat přímo 
odpovědného manažera pro lidské zdroje, a/nebo na 
generálního ředitele společnosti nebo organizace 
Ringier Axel Springer Media AG pro danou zemi. 
 
Jako poslední východisko se může zaměstnanec, který 
se cítí nucen ohlásit porušování kodexu, obrátit také 
přímo na externího zprostředkovatele pro dodržování 
zákonů a předpisů svojí společnosti nebo organizace 
Ringier Axel Springer Media AG v dané zemi. Pokud 
pro konkrétní společnost nebo zemi takový externi 
zprostředkovatel ustaven nebyl, má dotyčný 
zaměstnanec právo obrátit se na generálního ředitele 
organizace Ringier Axel Springer Media AG pro danou 
zemi. 
 
Hlášení mohou být v každém případě učiněna důvěrně 
a anonymně. Rozumí se samo sebou, že žádný 
zaměstnanec, který ohlásí porušování kodexu chování 
v dobré víře, nebude vystaven žádným odvetným 
opatřením. 

14. Kontrola dodržování kodexu 
prováděná generálními řediteli 

Generální ředitelé společnosti Ringier Axel Springer 
Media AG v jednotlivých zemích sledují, zda jsou 
dodržovány zásady stanovené v tomto kodexu. 
 
Ředitelé pro jednotlivé země budou každý rok jako 
součást svých povinných hlášení, společně s výkazy 
o obchodních činnostech, finančních výsledcích apod., 
podávat do ústředí skupiny Ringier Axel Springer Media 
AG zprávy o svých pozorováních a zkušenostech a svůj 
celkový posudek o úrovni zavedení a dodržování tohoto 
kodexu chování v zemích jejich působnosti. 

 
15. Sankce 

V případě, že zaměstnanec poruší kodex chování, 
může mu zaměstnavatel uložit sankce. Druh a rozsah 
sankcí závisí na závažnosti porušení, a zejména na 
smluvních a právních ustanoveních příslušného 
pracovního vztahu (pracovní smlouvy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento kodex chování, který zavádí správní rada 
společnosti Ringier Axel Springer Media AG, vstupuje 
v platnost dne 20. 03. 2007. Představenstvo může 
kdykoli tento kodex chování upravit. 

 


