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Sdělení generálního ředitele
Již více než 30 let budujeme 
skvělou společnost, která má 
jediný cíl – prací na zdraví  
a kvalitě života domácích  
i hospodářských zvířat a lidí 
vytvářet pro své zákazníky, 
zaměstnance a akcionáře 
dlouhodobé hodnoty  Jedním 
ze základních principů naší 
obchodní činnosti je přísně 

dodržovat nejvyšší etické standardy, zákony a předpisy 

Etické jednání je součástí našeho firemního já  
Dokument Etický kodex stanovuje pravidla a pokyny, 
jejichž pomocí dokážeme tomuto závazku dostát 

Abychom náš cíl naplnili a správně dodržovali všechna 
stanovená pravidla, pojďme si nyní Etický kodex 
společně projít, vysvětlit a uvést jej do praxe 

Pokud máte vy nebo někdo jiný ohledně správného 
jednání jakékoli dotazy nebo nevíte, jak v určitém 
případě postupovat, ozvěte se  Obraťte se na své 
nadřízené, partnera pro lidské zdroje, Etickou linku 
společnosti IDEXX nebo jiné podpůrné kanály  Vedení 
společnosti IDEXX se vyjádří urychleně a s respektem  
Zároveň se zavazuje, že za nahlášení podezřelého 
chování nikdy nebudete terčem odplaty 

Za vynaložené úsilí spojené s porozuměním 
Etickému kodexu předem děkuji  

S pozdravem

Jay Mazelsky 
generální ředitel
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Úvod
Jak Etický kodex společnosti 
IDEXX používat
Etický kodex společnosti IDEXX je souborem pravidel, 
kterými se řídíme při veškeré obchodní činnosti 
a práci pro společnost  Jedná se o více než jen 
sbírku zásad a požadavků – jedná se o zdroj, jenž 
proaktivně ovlivňuje naše rozhodnutí i jednání  

Etický kodex používáme k:
	� Získání základního porozumění, jak eticky 

sloužíme klíčovým zúčastněným stranám 
	� Získávání hlubších vědomostí o tématech, 

která souvisí s naší pracovní činností  
	� Porozumění, jak obavy z neetického jednání hlásit 

Etický kodex je nezbytným předpokladem k naplnění 
našeho cíle a zakládá se na našich klíčových závazcích: 

	� V rámci svých povinností u společnosti 
IDEXX se vyhýbáme střetu zájmů 
	� Dodržujeme zákony a předpisy, které 

zajišťují, že eticky a transparentně jednáme 
se všemi zúčastněnými stranami – 
zákazníky, zaměstnanci i akcionáři 
	� Zastupujeme společnost IDEXX v tisku, na 

veřejnosti a na sociálních médiích odpovědně 

	� Etický kodex nám poskytuje vodítko k tomu, co 
potřebujeme vědět, abychom svůj závazek jednat 
eticky dodrželi  Další zdroje, včetně odpovídajících 
zásad, postupů, návodů a nástrojů, jsou pro 
všechny k dispozici pro všechny pracovníky 
společnosti IDEXX přes interní zaměstnanecké 
komunikační kanály  Tyto se pravidelně aktualizují, 
takže máte vždy přístup k nejnovějším zdrojům  

Je vaší odpovědností si prostudovat a porozumět 
všem zásadám a postupům společnosti IDEXX a 
s případnými dotazy se obrátit na své nadřízené 
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Na koho se Etický kodex 
společnosti IDEXX vztahuje
Náš Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance  
a dodavatele společnosti IDEXX a jejích dceřiných  
společností po celém světě i členy představenstva s 
polečnosti  

Dále očekáváme chování, které našemu Etickému 
kodexu odpovídá, i od všech obchodních partnerů, 
kteří jednají jménem společnosti IDEXX, včetně 
prodeje a propagace jejích produktů a služeb 

Naše povinnost chápat, 
vyjasňovat a konat
Když se setkáme s nejasnou situací nebo máme 
ohledně kodexu a jeho uplatňování určité dotazy či 
pochybnosti, je naší povinností požádat o pomoc  
V celé společnosti je řada lidí, kteří jsou připraveni na 
jakékoli dotazy odpovědět  Pokud si nejste jistí, na koho 
se máte obrátit, začněte u svých přímých nadřízených  

V závislosti na dotazu nebo oblasti patří 
mezi další užitečné zdroje následující:

	� Oddělení dodržování předpisů na 
adrese Compliance@idexx .com 
	� Právní oddělení na adrese  

Ask Legal 
	� Tým pro zdraví a bezpečnost práce 

na adrese Safety@idexx .com 
	� Náš obchodní partner pro lidské zdroje 

Když se setkáme s něčím, co by mohlo Etickému 
kodexu odporovat nebo porušovat zákon, kterým 
se naše činnost ve světě řídí, máme povinnost své 
obavy hlásit  Obecně platí, že v nejlepší pozici reagovat 
budou naši přímí nadřízení, ale existuje i celá řada 
dalších způsobů, jak věc nahlásit  Společnost IDEXX nás 
podporuje v tom, abychom vše nahlásili způsobem, 
který považujeme v daných okolnostech za správný 

Ať už se rozhodneme své obavy hlásit jakkoli, 
společnost IDEXX se řídí následujícími zásadami:

	� Všechna hlášení bereme vážně a 
odpovídajícím způsobem je vyšetřujeme 
	� Osoba, která nahlásí určité podezření v dobré 

víře, případně se bude snažit vyjasnit určitou 
obchodní praktiku, zvažovanou akci nebo 
rozhodnutí, nebude nikdy terčem msty či odplaty 

Pokud se po nahlášení staneme terčem msty, případně 
budeme svědky takové msty u někoho jiného, i tehdy 
je naší povinností se ozvat  Odplata za nahlášení 
je sama o sobě porušením Etického kodexu 

mailto:Compliance%40idexx.com?subject=
https://www.wrike.com/frontend/requestforms/index.html?token=eyJhY2NvdW50SWQiOjEyODI3NDIsInRhc2tGb3JtSWQiOjEzMTYyOH0JNDY4MTIyNTQzMTQ2MwkyOTRhMWY2ZWYwNWM4MDgyNmUwYTU5MmQxMDUxYWFhNzJkZjRkZWEzMzVjNmVkYjdmYWVjNDNhNDc1MDRkNGYz
mailto:safety%40idexx.com?subject=
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Jak se obrátit na speciální 
Etickou linku společnosti IDEXX
Jednou z možností, jak své obavy nahlásit, je Etická linka 
společnosti IDEXX  Zavolat a promluvit si se specialistou 
v místním jazyce můžeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu  
Případně můžeme své obavy nahlásit přes zabezpečené 
stránky  Pokud nevoláte z jedné z mála zemí, kde je tato 
možnost omezena zákonem (o čemž budete případně 
včas informováni), na Etické lince společnosti IDEXX 
můžete své obavy hlásit i anonymně  Naše hlášení bude 
odesláno na oddělení pro dodržování předpisů společnosti 
IDEXX, které jej zpracuje podle interních postupů  

Prosazování
Pokud Etický kodex společnosti IDEXX porušíme, může 
na nás dopadnout postih, včetně až ukončení pracovního 
poměru či spolupráce  U všech postihů se společnost 
IDEXX řídí místním platným zákonem  Veškeré výjimky 
pro vedoucí pracovníky nebo členy představenstva musí 
být uděleny správní radou a musí být sděleny akcionářům 
společně s důvodem, který k takové výjimce vedl 

Jak se obrátit na speciální Etickou 
linku společnosti IDEXX: 

	� Zavolání a hovor se specialistou v místním jazyce
  Číslo na americkou linku zdarma je  

800-836-2027
  Čísla pro oblasti mimo USA najdete na  

www idexx com/ethics-hotline

	� Odeslání formuláře na zabezpečených stránkách  
www idexx com/ethics-hotline

http://www.idexx.com/ethics-hotline
http://www.idexx.com/ethics-hotline
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Vyhýbáme se střetu zájmů
Vyhýbáme se situacím, které by stály ve střetu (nebo i jen vypadají, že stojí ve střetu) s našimi povinnostmi ke společnosti 
IDEXX  Veškeré potenciální střety zájmů hlásíme svým nadřízeným  Pokud jsou nahlášeny předem, nejsou všechny 
potenciální střety zájmů zakázány 

Co musíme vědět:
 � Nesmíme zneužívat nebo nevhodně 

využívat žádná zařízení, duševní vlastnictví, 
kancelářské vybavení, software, e-mail 
ani jiné zdroje společnosti IDEXX 

 � Musíme se vyhýbat přijímání darů či jiných 
výhod vyšší než nominální hodnoty od 
dodavatelů, zákazníků, konkurentů či jiných 
subjektů, zvlášť pokud o nich jménem 
společnosti IDEXX rozhodujeme 

 � Rodinné příslušníky nesmíme přijímat 
do pracovního poměru, povyšovat 
je, ani jim dělat nadřízené 

 � Přijetí vedoucí či ředitelské pozice v jiné 
firmě, zatímco jsme stále zaměstnanci 
společnosti IDEXX, si musíme nejprve 
nechat schválit svými nadřízenými 

 � Svým nadřízeným musíme plně písemně 
uvést veškeré činnosti, finanční zájmy nebo 
vztahy, které by mohly představovat střet 
zájmů  Pokud máte ohledně potenciálního 
střetu jakékoli dotazy, obraťte se prosím 
na oddělení pro dodržování předpisů 
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Se zákazníky jednáme transparentně a férově
Zákony hospodářské soutěže
Ačkoli se po celém světě účastníme tvrdého 
konkurenčního boje tak, abychom co nejlépe 
naplnili potřeby svých zákazníků, vždy dodržujeme 
všechny zákony hospodářské soutěže  

Zákony, kterými se na trzích řídíme, se obvykle 
nazývají „antimonopolní“ nebo „zákony hospodářské 
soutěže“  Tyto zákony regulují obchodní chování 
a v rámci ochrany spotřebitelů (včetně našich 
zákazníků) zakazují dohody mezi konkurencí  

Pokud porušíme zákony hospodářské soutěže, 
může to mít pro společnost IDEXX závažné 
důsledky, včetně vysokých pokut, soudních sporů, 
negativní publicity, vážných finančních postihů 
a v některých případech také trestní stíhání  

 
Co musíme vědět:
	� Vždy musíme jednat způsobem, který 

podporuje lepší výběr produktů, lepší služby 
a odpovídající ceny pro zákazníka 
	� S konkurencí nesmíme nikdy probírat 

cenové nabídky, podmínky prodeje, náklady, 
podíly na trhu, trhy, teritoria ani zákazníky 
společnosti IDEXX ani konkurence 
	� Nikdy se nesmíme snažit diktovat nebo 

kontrolovat ceny, které bude účtovat konkurence 
nebo prodejci našich produktů, včetně cen nebo 
dalších podmínek prodeje pro distributory 
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Zákazníci

Proti úplatkům a korupci
Úplatky jsou vždy zcela nepřijatelné a mohou společnost 
IDEXX vystavit trestnímu stíhání  Společnost IDEXX 
zakazuje svým zaměstnancům a zástupcům společnosti 
IDEXX uplácet kohokoli kdekoli na světě  Úplatek znamená 
poskytnutí čehokoli hodnotného za účelem získání nebo 
udržení obchodní příležitosti či nespravedlivé výhody nebo 
podnícení nezákonné nebo neetické činnosti  Úplatkářství 
zakazují zákony po celém světě, následky jejich případného 
porušení jsou vážné a dopadají na jednotlivce i společnosti  

Za úplatky se ovšem nepovažují rozumné a přijatelné 
platby za příležitostné pracovní obědy či večeře, dary, 
zábavu či jiné společností schválené „obchodní pozornosti“ 
nebo standardní náklady naplnění platné smlouvy 

 

 
Co musíme vědět:
	� Nikdy nesmíme nic přijmout s úmyslem ovlivnit 

obchodní rozhodnutí společnosti IDEXX  
	� Před nabídnutím nebo poskytnutím obchodní 

pozornosti musíme dobře znát příslušné 
zásady společnosti IDEXX a pravidla, která 
v těchto případech uplatňuje zákazník 
	� Musíme zajistit, že veškeré obchodní 

pozornosti jsou odpovídajícím způsobem 
zaznamenány a patřičně popsány 
v účetnictví a výdajích společnosti 
	� Nesmíme dovolit, aby nezávislý zástupce 

společnosti IDEXX nebo jeho partneři 
dělali něco, co máme sami zakázáno  
	� Musíme umět poznat a nahlásit  

„varovné signály“, které naznačují, že 
nezávislý zástupce jedná korupčně 

Pokud zachytíme „varovný signál“, který naznačuje, že určitý nezávislý zástupce společnosti IDEXX se podílí 
na korupčním jednání, informujeme o tom své nadřízené nebo další odpovídající kanály společnosti IDEXX 

„Varovným signálem“ je vzorec chování, postup, konkrétní činnost nebo jiná fakta, které by naznačovaly možnou 
existenci korupčního jednání  

Mezi příklady takových „varovných signálů“ patří mimo jiné:
	� Neochota obchodního partnera sdělit nám určité informace o své činnosti 
	� Neobvyklé finanční postupy pro placení služeb 
	� Nedostatek zařízení nebo zaměstnanců na to, aby firma mohla 

společnosti IDEXX poskytnout nasmlouvané služby 
	� Odmítnutí protikorupčních ustanovení ve smlouvě se společností IDEXX 
	� Doporučení cizího státního představitele, abychom zahájili spolupráci s určitou třetí stranou 

Existence „varovných signálů“ nemusí ještě znamenat, že dochází k porušení zákona nebo že bude společnost IDEXX 
vystavena právním důsledkům  „Varovné signály“ znamenají, že by společnost IDEXX měla situaci blíže prozkoumat a 
určit, zda se děje něco opravdu podezřelého 

Pokud „varovný signál“ svým nadřízeným nebo jiným kanálům společnosti nenahlásíme, může se jednat 
o porušení protikorupčních zákonů, může to poškodit pověst společnosti IDEXX a potenciálně vyústit 
v trestní stíhání, postihy nebo vězení .
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Zákazníci

Dodržování obchodních pravidel
Dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy  
o dovozu, vývozu i obchodu v každé jurisdikci, ve které 
provozujeme svou obchodní činnost  Tyto zákony platí 
i pro dopravu nebo přenos zboží, služeb a technologií 
(včetně e-mailu a přístupu na internet) přes státní 
hranice  Porušení těchto zákonů může mít za následek 
státní vyšetřování, pokuty, ztrátu obchodních příležitostí 
a negativní publicitu společnosti IDEXX  Dodržování 
těchto zákonů a doporučených postupů zajistí, že naše 
produkty a služby se efektivně pohybují po celém světě a 
dostanou se tam, kde jsou potřeba – do rukou zákazníků  

Co musíme vědět:
	� Musíme zajistit, že naše společnost i její 

zástupci poskytují státním úřadům přesné 
a kompletní informace, včetně přesných 
a kompletních dovozních prohlášení 
	� Veškeré nelegální přesuny našich produktů 

do jurisdikcí, kde nejsou schváleny 
k prodeji, musíme neprodleně hlásit 
	� Nesmíme přímo odsouhlasit účast v zakázaném 

bojkotu a všechny žádosti o účast na 
jakémkoli bojkotu musíme hlásit oddělení 
pro dodržování pravidel  Zakázaný bojkot je 
odmítnutí obchodovat v určité zemi, pokud 
to ovšem není schváleno vládou USA  
	� Musíme dodržovat přesné a kompletní 

záznamy veškeré vývozní a dovozní činnosti 

Dodržování předpisů pro 
produkty a služby
Vyrábíme a dodáváme bezpečné a efektivní produkty  
a služby, kterým lidé věří  Každá země, ve které obchodujeme, 
má určité předpisy, které zajistí, aby naše produkty byly 
bezpečné a správně se používaly  Při propagaci, prodeji  
a dovozu svých produktů a služeb dodržujeme podmínky 
licencí a schválení, které získáme od státních úřadů  

Co musíme vědět:
	� Pokud se zapojujeme do vývoje, uvedení 

na trh nebo tržní podpory produktů nebo 
služeb, musíme znát vnitřní předpisy, 
zásady a postupy pro ochranu kvality 
	� Jakékoli znepokojení zákazníků týkající se kvality 

našich produktů a služeb musíme urychleně hlásit 
příslušným organizacím na podporu zákazníků 
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Jednání s úřady
Produkty a služby společnosti IDEXX běžně používají 
státní úřady po celém světě  Se státními úřady nebo 
představiteli se můžeme také setkat při běžných žádostech 
o informace nebo v souvislosti s audity či vyšetřováním  
Kdykoli však se státními představiteli jednáme, činíme 
tak s naprostou transparentností, poctivě a pravdivě  

Pokud nebudeme jednat poctivě, budeme čelit 
občanským a trestním postihům, bude nám 
odepřena účast na budoucích státních obchodech, 
vystavíme se vězení a utrpí naše pověst  

 
Co musíme vědět:
	� Kdekoli provozujeme svou obchodní 

činnost, musíme dodržovat veškeré příslušné 
zákony a postupy státních zakázek, včetně 
veřejných soutěží, tendrů apod 
	� Státním úřadům a představitelům poskytujeme 

výhradně pravdivé a přesné informace 
	� Žádné vládě ani jejím představitelům 

nikde na světě nedáváme, nenabízíme, 
neslibujeme ani neplatíme nic hodnotného 
za účelem nespravedlivého získání nebo 
udržení obchodní příležitosti 
	� Na žádosti státních představitelů a úřadů 

související s vyšetřováním, audity apod  
společnosti IDEXX mohou reagovat pouze 
autorizované osoby  Veškeré takové žádosti 
postupujeme zástupci právního oddělení 

Zákazníci
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Respektujeme a chráníme kvalitu 
života svých zaměstnanců
Bezpečnost a ochrana zdraví
Vždy zajišťujeme bezpečnost a chráníme zdraví 
zaměstnanců na pracovišti  Společnost IDEXX zavedla 
zásady a postupy vytvářející bezpečná a zdravá pracoviště, 
která splňují všechny příslušné zákony a předpisy  

Co musíme vědět:
 � Jakékoli známé nebo pociťované ohrožení  

zdraví nebo bezpečnosti hlaste na  
Safety@idexx .com nebo partnerovi  
pro lidské zdroje 

Ochrana soukromí
S veškerými osobními údaji svých zaměstnanců, 
zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů, které v rámci 
své běžné obchodní činnosti zaznamenáváme, 
nakládáme s respektem  Vyžadujeme a uchováváme 
pouze osobní údaje, které jsou nutné pro efektivní provoz 
obchodní činnosti a všechny osobní údaje ukládáme, 
zpřístupňujeme a převádíme výhradně v souladu se 
zákonem jurisdikce, ve které činnost provozujeme  
Osobní údaje jsou obecně takové informace, které 
lze spojit nebo identifikovat s konkrétní osobou  

Co musíme vědět: 
 � Přístup k osobním údajům je omezen pouze na 

osoby, které je potřebují k výkonu své práce 
 � Osobní údaje využíváme, ukládáme a převádíme 

pouze pro schválené potřeby naší práce 
 � Osobní údaje uchováváme v bezpečí 

S dotazy se obracejte na ředitele pro ochranu 
soukromí společnosti IDEXX na adrese 
ChiefPrivacyOfficer@idexx .com 

mailto:safety%40idexx.com?subject=
mailto:chiefprivacyofficer%40idexx.com?subject=
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Diverzita a inkluze
Diverzity a inkluze na pracovišti si velmi vážíme  
Když na cíli společnosti IDEXX pracují zaměstnanci 
více různých pohledů a původů, zlepšuje to našeho 
inovativního ducha a prohlubuje spolupráci 

Kvalifikovaným osobám nabízíme rovné příležitosti 
zaměstnání bez ohledu na osobní charakteristiky  „Osobní 
charakteristiky“ v tomto případě znamenají etnickou 
příslušnost, náboženské vyznání, pohlaví, pohlavní 
identitu, místo původu, věk, postižení nebo jiné vlastnosti 
chráněné zákonem  Tyto zásady platí pro všechny fáze 
zaměstnání ve společnosti, včetně přijímacího řízení, 
přidělování pracovních úkolů, transferů, povýšení, 
příležitostí k povýšení, odměn, firemních benefitů, disciplíny, 
ukončení pracovního poměru a přístupu ke školení 

Co musíme vědět:
 � Veškerá rozhodnutí o zaměstnání se musí 

zakládat na kvalifikaci a schopnostech 
 � Veškerá rozhodnutí o zaměstnání se činí 

bez ohledu na osobní charakteristiky 
daného zaměstnance 

Korektní pracoviště
Vždy se snažíme budovat pracoviště, kde nedochází 
k obtěžování a neslušnému chování  Netolerujeme 
žádnou činnost (včetně vtipkování), která se zakládá 
na osobních charakteristikách a která by vytvářela 
nepříjemné, nepřátelské  nebo urážlivé pracovní prostředí 

Vždy bychom měli pamatovat na to, že naše činnost 
nebo projev mají vliv na ostatní, bez ohledu na naše 
úmysly  Podporujeme tak korektní pracoviště 

Co musíme vědět:
 � Pokud někdo v dobré víře nahlásí určitou 

formu obtěžování, společnost IDEXX 
zakazuje, aby se stal terčem jakékoli msty 

 � Všechny případy obtěžování prosím hlaste 
našemu partnerovi pro lidské zdroje, na 
kterého se také můžete obracet s dotazy 

Zaměstnanci
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Plníme své povinnosti vůči akcionářům
Obchod s cennými papíry 
a zneužívání informací
Někdy se při své práci setkáme s materiálem či neveřejnými 
údaji (dále jen „interní informace“) společnosti IDEXX 
nebo jiné společnosti dřív, než jsou zveřejněny  Využívání 
interních informací o společnosti IDEXX nebo jiných 
společnostech pro osobní obohacení nebo poskytování 
těchto informací někomu jinému je zakázáno a může 
porušovat americký zákon o cenných papírech 

Dále máme zakázáno zapojovat se do obchodní 
činnosti, která by snižovala hodnotu akcií společnosti 
IDEXX  Mezi takové činnosti patří jakákoli činnost, 
která by sázela na krátkodobý prodej akcií IDEXX, 
obchodování s akciemi IDEXX na základě call a put 
opcí nebo jiné obchodování s finančními nástroji 
navržený tak, aby vyvolal pokles tržní hodnoty akcií 
společnosti IDEXX a těžila by z něj finanční prospěch 

 
Co musíme vědět:
	� Na základě interních informací nesmíme přímo 

ani nepřímo nakupovat a prodávat cenné papíry 
společnosti IDEXX, ani s nimi jinak obchodovat 
	� Na základě interních informací o jiné společnosti 

(např  stávající nebo potenciální zákazník, 
dodavatel, partner, konkurent nebo potenciální 
cíl akvizice společnosti IDEXX) nesmíme 
nakupovat a prodávat cenné papíry této 
společnosti, ani s nimi jinak obchodovat  
	� Interní informace musí zůstat důvěrné  Pokud to 

není součástí vašich povinností ve společnosti 
IDEXX a schváleno vedoucím právního oddělení, 
nesdělujte interní informace společnosti 
IDEXX ani jiné společnosti nikomu dalšímu 
	� Tato pravidla platí i pro naše nejbližší, například 

partnery nebo děti, proto by je měly také znát 
	� S dotazy o zneužívání informací v obchodním  

estyku se obracejte na adresu 
GeneralCounsel@idexx .com 

Informace společnosti IDEXX jsou „podstatné“, 
pokud existuje zvýšená pravděpodobnost, že 
by je rozumný investor považoval za důležité 
při rozhodování, zda zakoupit, prodat nebo 
si ponechat cenné papíry společnosti IDEXX  
Mezi příklady podstatných informací patří třeba 
odhady příjmů nebo zisků, akvizice, zavádění 
produktů nebo velké smlouvy  Pokud jsou 
informace společnosti IDEXX podstatné a nebyly 
zveřejněny, nazývají se „podstatnými, neveřejnými 
informacemi“ nebo „interními informacemi“ 

mailto:GeneralCounsel%40idexx.com?subject=
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Obchodní a finanční záznamy
Jsme odpovědní za přesnost a úplnost svých obchodních 
a finančních záznamů  Protože mezi obchodní a finanční 
záznamy patří nejen vlastní účetnictví, ale i pracovní 
výkazy, vyúčtování služebních cest a další dokumenty, 
odpovídáme za přesnost a úplnost těchto záznamů 
všichni, nikoli pouze zaměstnanci finančního oddělení  

Zajištění přesnosti obchodních a finančních záznamů 
je velmi důležité pro náš provoz i zachování důvěry 
akcionářů a dalších zúčastněných stran  Pokud budou naše 
záznamy nepřesné nebo neúplné, nebudeme schopni 
splnit svou povinnost poskytnout akcionářům kompletní, 
řádné, přesné, včasné a srozumitelné informace  Kromě 
toho utrpí pověst a důvěryhodnost společnosti IDEXX 

Co musíme vědět:
	� Nikdy nesmíme jménem společnosti 

IDEXX jednat falešně nebo zavádějícím 
způsobem, ať už slovně nebo písemně 
	� Musíme přesně zaznamenávat všechny 

transakce společnosti IDEXX 
	� Musíme dodržovat všechny zásady a postupy 

související s vykazováním nákladů v naší oblasti 
	� Výkazy nákladů schvalujeme až po důkladné 

kontrole a případném objasnění 
	� Splňujeme zásady pro uchovávání 

záznamů společnosti IDEXX 
	� Pokud máme o své roli při zajišťování přesných 

finančních záznamů jakékoli dotazy nebo 
pochybnosti, musíme se obrátit na své nadřízené 
	� Pokud si nejsme jistí, jak určitou transakci 

zaznamenat nebo jak vyplnit určitý formulář, 
musíme se obrátit na své nadřízené  
	� Jakékoli pochybnosti související s účetnictvím, 

vnitřní kontrolou účetnictví nebo audity 
hlásíme svým nadřízeným nebo pomocí 
odpovídajících kanálů společnosti IDEXX 

Zabezpečení a kyberbezpečnost
Chráníme zabezpečení našich zaměstnanců, pracovišť, 
dat, provozů i prostředí  Za ochranu pracovišť, 
dat, provozů a prostředí společnosti IDEXX před 
neautorizovaným přístupem odpovídá každý z nás  
Společnost IDEXX uplatňuje v tomto směru řadu 
technických opatření, ale svou roli hraje každý z nás 

Co musíme vědět: 
	� Musíme včas absolvovat veškerá firemní 

školení o kyberbezpečnosti 
	� Používáme silná hesla, která nikomu nesdělujeme 
	� Dáváme si pozor na potenciálně neautorizovaný  

přístup na naše fyzická pracoviště a do našich systémů 
	� Zachovávejte opatrnost u podezřelých e-mailů:  

neklikejte v nich na žádné odkazy nahlaste 
je v aplikaci Outlook na „Tlačítko Nahlásit 
podezřelý e-mail – PhishAlarm Outlook 
phishing“  To zahrnuje i tzv  „phishing“ – e-maily 
z pochybných zdrojů, které se „tváří“ jako naši 
kolegové, obchodní společníci nebo partneři 
	� Veškeré skutečné nebo domnělé ztráty,  

krádeže nebo nevhodné používání či přístup 
do systémů nebo k informacím společnosti 
IDEXX hlásíme na ITSecurity@idexx .com 

Akcionáři

mailto:ITSecurity%40idexx.com?subject=
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Ochrana majetku 
společnosti IDEXX
Chráníme a respektujeme majetek společnosti 
IDEXX  Společnost IDEXX má mnoho skvělých aktiv  
Kromě toho nejlepšího – nás všech, kteří po celém 
světě pracujeme na cílech společnosti IDEXX – 
má společnost řadu dalších aktiv, například:

	� Fyzický majetek, jako nejrůznější zařízení,  
počítače, chytrá zařízení a sítě, výrobní  
a jiné vybavení a další infrastruktura 
	� Duševní vlastnictví, jako např  výrobní 

know-how, obchodní tajemství, patenty, 
obchodní značky a autorská práva 
	� Mezi další příklady patří třeba mimo jiné důvěrné 

informace související s našimi technologiemi, 
produkty ve vývoji, zákaznickými smlouvami 
a zaměstnaneckými záznamy  Upozorňujeme, 
že důvěrné informace mohou zahrnovat také 
údaje důvěrně získané od třetích stran  

 
Co musíme vědět: 
	� K veškerému fyzickému majetku, včetně  

našich zařízení, počítačů, mobilních telefonů  
a firemních notebooků, se chováme s přiměřenou 
opatrností a v rozumné míře je chráníme před 
poškozením, ztrátami nebo krádežemi 
	� Musíme znát práva duševního vlastnictví 

společnosti IDEXX a vědět, jak je ochránit před 
nezamýšleným přístupem třetích stran  
	� Důvěrné informace musíme chránit před 

zveřejněním, což zahrnuje také neprobírat je 
s kýmkoli mimo společnost IDEXX na sociálních 
médiích, mezi přáteli nebo v rodině  
	� Před použitím duševního vlastnictví třetích stran 

se vždy musíme poradit s právním oddělením 
	� Pokud si nejste jistí, zda je určitá informace 

důvěrná, obraťte se na své nadřízené  

Akcionáři

Mezi důvěrné informace patří mimo jiné například 
údaje o nově vyvíjené technologii společnosti 
IDEXX; načasování (včetně odložení) zavedení 
nového produktu; možná akvizice seznamu 
zákazníků referenční laboratoře nebo jiných 
obchodních aktiv; růst příjmů nebo jiné finanční 
údaje o produktech, obchodní činnosti nebo 
oblasti společnosti IDEXX; podepsání (nebo zrušení) 
smlouvy se zákazníkem; jakákoli reorganizace nebo 
jiné změny pracovních sil společnosti IDEXX  
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Zastupujeme odpovědně společnost IDEXX 
v tisku, na veřejnosti a na sociálních médiích 
Jednání s tiskem a veřejností 
Zájem tisku a našich komunit o společnost 
vítáme  Abychom však správně chránili své 
informace a pověst, reagují na vnější dotazy pouze 
vyhrazení pracovníci společnosti IDEXX  

Pokud dostanete z tisku nebo od investora, analytické 
společnosti, pracovníka v oboru, státního představitele 
nebo komunitní organizace žádost o komentář související 
se společností IDEXX, odkažte je prosím na adresu mluvčí 
společnosti na External-Question@idexx .com 

Používání sociálních médií
Naše sdílené zkušenosti a příběhy ze společnosti 
IDEXX přispívají k pozitivnímu obrazu společnosti 
na veřejnosti  Jsme však vždy plně odpovědní za 
obsah, který na sociálních médiích zveřejníme, a za 
dodržování našich pravidel pro sociální média  

Co musíme vědět:
	� Oficiální prohlášení jménem společnosti 

činí pouze autorizované osoby  
	� Před příspěvkem, který by souvisel se společností 

IDEXX, na externích sociálních médiích musíme 
zvážit pravidla pro sociální média společnosti 
	� Žádné sdílené informace o společnosti IDEXX 

nesmí být důvěrné nebo jinak chráněné 
	� Veškeré dotazy související se sociálními médii 

směřujte prosím na SocialMedia@idexx .com 

mailto:external-question%40idexx.com?subject=
mailto:SocialMedia%40idexx.com?subject=Social%20media%20question
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