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Kódex správania skupiny Roche

Správanie v podnikaní

Vážené kolegyne a kolegovia,
spoločnosť Roche je uznávaným lídrom v oblasti vývoja, výroby a distribúcie vysoko kvalitných inovatívnych riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti pre nenaplnené potreby medicíny.
Náš obchodný rámec ako aj účel, ktorý deklarujeme, sa zameriava na pacienta, a na ceste
k nemu sa naše rozhodnutia i správanie riadia hodnotami, ktoré v našej spoločnosti vyznávame. Podnikáme zodpovedným a etickým spôsobom a prísne dodržiavame náš záväzok trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárame pozitívny dopad na jednotlivca, spoločnosť ako aj životné prostredie.
Medicínska veda nám umožňuje robiť neuveriteľné pokroky v diagnostikovaní a liečbe ochorení. Digitálna revolúcia v zdravotníctve prináša nové spôsoby získavania vysokokvalitných
údajov o pacientoch. V tomto novom prostredí je pre všetkých v Roche dôležitejšie ako kedykoľvek predtým prijať zodpovednosť za náležitú správu a ochranu údajov a informácií, ktorými disponujeme, pričom platí pravidlo, že všetky údaje a informácie je možné vyhľadať, získať
a podeliť sa o ne, a že s nimi zaobchádzame s náležitou starostlivosťou a zachovávame ich
bezpečnosť a dôvernosť. Tento prístup je nevyhnutný pre ochranu rovnako našich vlastných
záujmov ako i záujmov našich pacientov a všetkých zainteresovaných strán – našich partnerov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bližšie informácie nájdete v tejto aktualizovanej verzii Kódexu správania.
Dobré meno spoločnosti Roche je jej najcennejším aktívom. Všetky zainteresované subjekty, naši partneri, od nás očakávajú korektné správanie. Je zodpovednosťou každého jedného
zamestnanca, aby dobré meno spoločnosti Roche podporoval a chránil. Zo všetkých síl
sa snažíme o vytvorenie takej firemnej kultúry, ktorá je založená na vzájomnej dôvere a podporuje slobodnú výmenu názorov a postojov. Liberálne pracovné prostredie je pre náš úspech
veľmi dôležité. Rozvíjame kultúru samostatného rozhodovania a otvorenej mysle, v ktorej
všetci slobodne vyjadrujú svoj názor,a tým vytvárame atraktívne pracovisko pre našich zamestnancov.
Spoločnosť Roche je presvedčená, že bezúhonnosť je a zostane základom nášho trvalo udržateľného a úspešného podnikania.
Kódex správania skupiny Roche jednoznačne vyjadruje očakávania spoločnosti Roche ako
Vášho zamestnávateľa a poskytne Vám praktické rady, príklady a odkazy na ďalšie užitočné informácie. Zároveň ho môžte považovať a používať ako „vizitku“, ktorá je dôkazom záväzku skupiny Roche vytvárať trvalo udržateľný a hodnotný dopad na celú spoločnosť.
Aktualizovaný Kódex správania skupiny Roche formálne schválil Výkonný výbora Predstavenstvo Roche Holding Limited (The Corporate Executive Committee and the Board of Directors
of Roche Holding Limited).
Očakávam, že Kódex správania skupiny Roche zakomponujete do svojich každodenných pracovných činností a budete vystupovať ako ambasádori skupiny Roche. Ďakujem Vám za Vašu
podporu.

Severin Schwan
Chief Executive Officer
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Kódex správania skupiny Roche
Vymedzuje náš spôsob podnikania – vždy a všade

Dobré meno spoločnosti Roche je závislé na jej bezúhonnosti v podnikaní.
Zaviazali sme sa, že pri akejkoľvek komunikácii a spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, našimi partnermi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
budeme konať správne.
Kódex správania skupiny Roche sa odvoláva na naše vyhlásenie o účele spoločnosti
a vyjadruje očakávania, ktoré spoločnosť Roche ako zamestnávateľ má od svojich zamestnancov. Všetky spoločnosti Roche sú povinné prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zavedenie Kódexu správania skupiny Roche v jednotlivých krajinách.
Všetci zamestnanci a osoby konajúce v mene spoločnosti Roche musia byť a konať
v súlade s Kódexom správania skupiny Roche, bezohľadu na ich geografickú polohu
a druh vykonávanej práce. Na základe zásady jednotného prístupu skupiny („One Roche approach“) sú jednotlivé jasne špecifikované štandardy záväzné rovnako pre všetky funkcie skupiny, farmaceutickú divíziu, ako ajdiagnostickú divíziu.
Kódex správania skupiny Roche je vypracovaný ako usmernenie pre naše správanie
v pracovnom prostredí a poskytuje praktické rady, príklady i odkazy na zdroje ďalších
užitočných informácií. Dodatočné dokumenty a nástroje súladu, ktoré boli vytvorené,
tvoria neoddeliteľnú súčasť Systému komplexného riadenia súladu (cCMS). Ani jeden
z týchto dokumentov však nenahrádza osobnú zodpovednosťza uplatnenie správneho
úsudku a zdravého rozumu.
Ak neviete nájsť explicitnú odpoveď na konkrétnu otázku, pamätajte, že Kódex správania skupiny Roche sa musí vždy interpretovať v duchu Vyhlásenia o účele spoločnosti
a našich Korporátnych hodnôt.

Úvod

Ako pomôcka na vysvetlenie kľúčových posolstiev Kódexu správania skupiny Roche
bol vypracovaný jednoducho ovládateľný interaktívny počítačový program elektronického vzdelávania nazvaný„Správanie Roche v podnikaní“, alebo v skratke RoBiB
(„Roche Behaviorin Business“).
Podmienkou zamestnania v našej spoločnosti je dodržiavanie Kódexu správania skupiny Roche. Od každého zamestnanca sa očakáva, že si ho prečíta a stotožní sa s ním.
Ak má zamestnanec akékoľvek pochybnosti ohľadom správneho, vhodného správania,
je povinný vyhľadať si pomoc a radu.
Spoločnosť Roche netoleruje žiadne porušenie Kódexu správania skupiny Roche
a je viazaná povinnosťou vzniknuté prípady nesúladu náležite riešiť. Zamestnanci
si musia uvedomiť, že porušenie Kódexu môže mať vážne následky pre spoločnosť
ako aj pre nich samotných.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
			
–		
–		
			
			

že sa budeme konať poctivo a napomáhať zachovaniu dobrého mena 		
spoločnosti Roche.
že v prípade pochybností vyhľadáme pomoc a radu.
že si uvedomujeme nulovú toleranciu voči porušovaniu Kódexu správania
skupiny Roche a s ním spojené následky pre spoločnosť Roche
a nás samotných.

Q&A
Platí Kódex správania skupiny Roche
pre všetkých v skupine Roche rovnako?
Áno. Všetci zamestnanci a všetky osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti
Roche, musia dodržiavať Kódex
správania skupiny Roche bez ohľadu
na ich geografickú polohu
a povahu práce.

Požiadali ma, aby som absolvoval
školenie prostredníctvom počítačového
programu elektronického vzdelávania
RoBiB. Mám však iné súrne pracovné
povinnosti a na absolvovanie tohto
školenia nemám čas. Stanovil som
si priority a rozhodol sa školenie
neabsolvovať. Rozhodol som sa
správne?
Nie, pretože program elektronického
vzdelávania RoBiB a ostatné programy
zamerané na súlad, sú navrhnuté tak,
aby Vám pomáhali pri Vašej snahe
dodržiavať súlad s Kódexom správania
skupiny Roche. Je vo Vašom vlastnom
záujme tento vzdelávací program
s náležitou starostlivosťou absolvovať.

Úvod
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Rámec spoločnosti Roche

Vyhlásenie o účele spoločnosti Roche

Zameriavame sa naobjavovanienovýchliekov a diagnostík, ktoré našim
pacientom prinesú dlhší a lepší život a posúvame medicínsku prax stále
vpred

Uvádzame kto sme, o čo sa snažíme a ako chceme pracovať

Robiť dnes to, čo budú pacienti potrebovať zajtra
Čo robíme

Ako to robíme

Naše zameranie

Naše vedenie

Liečba prispôsobená pacientom

Inšpirujeme k cenným výsledkom

Naša výnimočnosť

Náš spôsob práce

Znamenitosť vo vede

Pružní a vzájomne prepojení

Náš prínos

Naše nastavenie

Hodnota pre všetkých

Stvorení pre inováciu

Sme presvedčení o tom, že je nutné prinášať nové riešenia v oblasti
zdravotnej starostlivosti práve teraz, hoci vyvíjame inovácie pre budúcnosť. So zanietením meníme životy pacientov. Odvážne prijímame rozhodnutia a rovnako odvážne i konáme. A veríme, že dobré podnikanie
znamená lepší svet.
Práve kvôli tomu prichádzame každý deň do práce. Zaviazali sme sa
k vedeckej dôslednosti, nenapadnuteľnej etike a k dostupnosti medicínskych inováciípre každého. Robíme to dnes, aby zajtra bolo lepšie.
Sme hrdí na to, kto sme, čo robíme a ako to robíme. Je nás mnoho,
ale pracujeme ako jeden, naprieč funkciami, naprieč spoločnosťami
a naprieč svetom.
My sme Roche.

Úvod
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Prístup spoločnosti Roche k trvalej udržateľnosti

Personalizovaná zdravotná starostlivosť

Náš dopad na spoločnosť

Správna liečba pre správneho pacienta

Od svojho založenia v roku 1896 sa spoločnosti Roche podarilo zanechať už mnoho trvalých stôp na miestnej ako aj svetovej úrovni. Prístup spoločnosti Roche k trvalej udržateľnosti je holistický a v centre jeho pozornosti stoja pacienti, ľudia, partneri ako
aj naša planéta.

Prepájaním poznatkov z oblasti medicíny, technológií a dátovej vedy sa starostlivosť
o pacienta zásadne mení. Spoločnosť Roche spolu so svojimi partnermi na celom svete
stojí v čele novej generácie zdravotnej starostlivosti. Spájame jedinečné poznatky
o ľudskom tele s novými metódami analýzy údajov o zdravotnom stave pacientov.
Našou víziou je zabezpečiť, aby preventívne vyšetrenie, diagnostika, liečba a dokonca i prevencia pred ochoreniami rýchlejšie a efektívnejšie menila životy ľudí na celom
svete, a to tak, že zaistíme, aby sa tá správna liečba dostala k tomu správnemu pacientovi v tom správnom čase.

Dlhodobé uvažovanie našich zakladateľov a podpora ich rodiny, ktorá i dnes vlastní väčšinový podiel spoločnosti, nám umožňuje zostávať verní tejto vízii a modelovať
spôsob, akým meníme životy miliónov pacientov na celom svete. Najväčším prínosom
spoločnosti Roche pre spoločnosť je výskum a vývoj nových liekov, nové diagnostické postupy a personalizovaná zdravotná starostlivosť. Dôkazom dlhoročného úspechu
spoločnosti Roche v tejto oblasti je viac ako 30 liekov spoločnosti Roche, ktoré sa nachádzajú v zozname esenciálnych medicínskych prípravkov Svetovej zdravotníckej organizácie.
Podnikáme etickým a zodpovedným spôsobom a tvoríme hodnotu pre všetky zainteresované strany, našich partnerov. Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a tvorí základ našej obchodnej stratégie. Ako medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sme sa zaviazali podporovať ciele
OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), menovite cieľ SDG3, ktorý sa zameriava na zabezpečenie zdravia a duševnej pohody v živote pre všetkých.
Náš záväzok k dlhodobému uvažovaniu je tiež zakotvený v dokumente „Päťročné ciele
spoločnosti“, ktorý slúži ako meradlo úspechu pre potreby systému odmeňovania, ako
aj na porovnanie nášho každoročného napredovania Vo výkazníctve sa zameriavame
na relevantné témy, ktoré vyhodnocuje príslušný integrovaný proces, a ktorých výsledkom je pozitívny dopad na spoločnosť. Zaviazali sme sa k vysokokvalitnému,
prvotriednemu nefinančnému výkazníctvu, ako napríklad uplatňovanie štandardov
podľa Globálnej iniciatívy vo výkazníctve (GRI).

Q&A
How can I sum up Roche’s understanding of sustainability in one sentence?
Creating value for our stakeholders,
through improving lives—now and in
the future.

What is Roche’s approach to
sustainability?
Roche’s approach to sustainability is
holistic focusing on patients, people,
partners and the planet.

How is Sustainability managed
at Roche?
No single department is responsible
for managing sustainability. Instead,
all employees are encouraged to
embed sustainability into their work.
To support this, the Roche Corporate
Sustainability Committee (CSC) is responsible for developing the Group’s
sustainability strategy and guidelines,
and reports on related activities and
progress. It is also responsible for
assessing and prioritising material
social, environmental and ethical
topics.

Otvorený a konštruktívny dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, našimi partnermi, je nevyhnutný, ak chceme vylepšiť našu schopnosť vytvárať trvalo udržateľnú
hodnotu a rast. Náš výbor pre trvalú udržateľnosť pravidelne vypracuje stanoviská
k jednotlivým témam udržateľnosti, pričom každý dokument sa venuje konkrétnym
očakávaniam a obavám zainteresovaných subjektov, a môže a mal by slúžiť ako podklad pre stálu komunikáciu.

Lekárska veda nám umožňuje robiť neuveriteľné pokroky v diagnostikovaní a liečení
rôznych ochorení. Zložitosť biológie človeka je však ohromujúca. Každý jeden človek
je jedinečný a to v mnohých ohľadoch, a presne také sú i ochorenia. Digitálna revolúcia v zdravotnej starostlivosti však i napriek tomu prináša nové spôsoby zberu vysokokvalitných údajov o každom pacientovi, ktoré následne prepája s početnými údajmi
o iných pacientoch a analyzuje ich. Vďaka tomu dokážeme lepšie pochopiť ako správne liečiť jednotlivých pacientov. Len tak môžme vidieť čo nás ako jednotlivcov
od seba odlišuje a následne toto poznanie premietnuť do personalizovanej a tak
i vylepšenej starostlivosti o každého jedného človeka.
Zaviazali sme sa zodpovedne a spoľahlivo využívať umelú inteligenciu a údaje z klinickej praxe. Údaje z klinickej praxe označujú údaje o zdravotnom stave pacienta,
ktoré sú zozbierané ako súčasť rutinnej zdravotníckej praxe, a sú teda akýmsi doplňujúcim protikladom údajov získaných z konvenčných klinických skúšaní v špecifickom
výskumnom prostredí. Údaje z klinickej praxe sú vnímané ako potenciálne bohatý
a nedostatočne využívaný zdroj na preniknutie do podstaty toho ako vylepšené
diagnostické systémy a medicínske prípravky ovplyvňujú výsledok pre pacienta
v klinických podmienkach. Spoločnosť Roche považuje údaje z klinickej praxe zadôveryhodný zdrojvedeckých informácií a dôkazov za predpokladu, že tieto údaje sú vysokokvalitné a relevantné, a pri ich analýze sa uplatňujú vedecky dôkladné postupy
a analytické metódy.

Q&A
Čo sa myslí personalizovanou
zdravotnou starostlivosťou?
Personalizovaná zdravotná starostlivosť znamená správna liečba
pre správneho pacienta.

Zaujímalo by ma aký postoj má spoločnosť Roche k údajom z klinickej
praxe. Kde môžem nájsť informácie
o stanovisku spoločnosti Roche?
V dokumente „Stanovisko skupiny
Roche k prístupu a používaniu údajov z klinickej praxe“ (Roche Position Paper on Access to & Use of Real
World Data).

Ako spoločnosť Roche zabezpečí,
aby boli osobné údaje pacientov
náležite chránené?
Spoločnosť Roche prijala náležité
bezpečnostné opatrenia na ochranu
spravovaných osobných údajov (pozri kapitolu Ochrana osobných údajov – Data Privacy).

Spoločnosť Roche prijala náležité opatrenia na ochranu práv jednotlivca na jeho súkromie formou pseudonymizácie a anonymizácie alebo ekvivalentným konceptom uplatňovaným v iných zákonoch o ochrane osobných údajov (napr. deidentifikácia). Rovnaký prístup sa očakáva aj od našich obchodných partnerov a dodávateľov.

Prostredníctvom rôznych informačných kanálov poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám i ďalšie informácie na tému trvalej udržateľnosti. Príkladom sú doplňujúce informácie týkajúce sa našich udržateľných stavieb, ktoré zahŕňajú informácie
o celom životnom cykle stavby a ponúkajú riešenia pre obehové (tzv. zelené) hospodárstvo a energetickú efektívnosť, ako aj spríjemnenie pracovného prostredia.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
–		
			

že pri našich každodenných pracovných povinnostiach budeme postupovať
podľa záväzku trvalej udržateľnosti, ktorý spoločnosť Roche prijala.
že budeme konať ako ambasádori trvalej udržateľnosti 			
spoločnosti Roche.

Further information and guidance
can be found on the Roche Internet
and Intranet. To learn more about the
sustainable impact of Roche products
on society, the lecture of the booklet
“Lifesavers for Millions” is highly recommended; you can order a free copy
at Roche Group Communications.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		

že pochopíme o je personalizovaná zdravotná starostlivosť
a budeme ju podporova.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

Zodpovedné podnikanie
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Prístup k zdravotnej starostlivosti
Naša oddanosť k trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti

Významné pokroky v diagnostike a liečbe vážnych ochorení, ako aj vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, neustále vylepšujú zdravotné výsledky a predlžujú predpokladanú dĺžku života. Celosvetový prístup k inovatívnym
liekom a kvalitnej zdravotnej starostlivosti i naďalej zostáva globálnou výzvou
a etickým problémom. Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý naše produkty
potrebuje, mal k našim liekom a službám prístup a mohol z nich mať osoh.
Nájsť hodnotné a trvalo udržateľné riešenia pre globálne bariéry zdravotnej starostlivosti je možné len prostredníctvom úporného odhodlania a spoločného úsilia mnohých zainteresovaných strán. Vyžaduje to, aby mnoho hráčov, ako sú verejné inštitúcie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacientské organizácie, nevládne organizácie, miestne komunity a celé odvetvie zdravotníctva, úzko
spolupracovali.
Spoločnosť Roche, ako nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti, sa podieľa na zodpovednostiza riešenie výziev v podobe prekonávania prekážok s cieľom uľahčenia prístupu pacientov k zdravotnej
starostlivosti. Dlhodobo sa venujemetrvalo udržateľným a komplexným riešeniam, ktoré sú šité na mieru miestnym potrebám zdravotnej starostlivosti. Popri
našej hlavnej úlohe inovátora nových liekov a diagnostických postupov sa zameriavame na kľúčové faktory, ktoré sú nevyhnutné na úspešnézvýšeniedostupnosti efektívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti: povedomie, diagnostika, zdravotnícke kapacity a financovanie, ale tiež prevencia a včasné zachytenie a monitorovanie ochorení. Robíme to s cieľom naplniť našu celosvetovú víziu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorej snahou je, aby mal pacient kdekoľvek
na svete rýchly a trvalo udržateľný prístup k našim inovatívnym liekom a diagnostickým postupom.

Zodpovedné
podnikanie

Q&A
Čo sa myslí prístupom ku zdravotnej
starostlivosti?
Našim cieľom je, aby každý človek,
ktorý naše produkty potrebuje, mal
k našim liekom a službám prístup
a mohol z nich mať osoh. Snažíme
sa preto prinášať trvalo udržateľné
a komplexné riešenia, ktoré sú šité
na mieru miestnym potrebám zdravotnej starostlivosti, pričom berieme ohľad na úroveň príjmu obyvateľstva, charakter ochorenia a jeho príčinu, politický záväzok v oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravotnícku
infraštruktúru.

Čo mám spraviť, ak ma niekto požiada
o bezplatné poskytnutie produktov?
Všetky žiadosti adresované spoločnosti Roche ohľadom darovania liekov či služieb sa posudzujú jednotlivo
a dary sa poskytujú len výnimočne
a v nevyhnutných prípadoch.
Ak obdržíte žiadosť o dar, obráťte
sa na príslušné oddelenia pre dobročinné aktivity (Corporate Donationsa
Philanthropy Department).

Vo všeobecnosti veríme, že podpora zlepšovania systémov zdravotnej starostlivosti má väčší vplyv ako dary vo forme produktov.Rozdávanie liekov a diagnostických systémov preto nepredstavuje hlavnú zložku našej globálnej politiky alebo postupov pri zvyšovaní udržateľnej dostupnosti našich inovatívnych produktov a služieb.
Všetky programy zamerané na prístup k zdravotnej starostlivosti musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, predpismi a kódexmi farmaceutického
priemyslu, vrátane, ale nie len obmedzené na témy ako sú farmakovigilancia,
cenotvorba, ochrana osobných údajov pacientov, protimonopolné zásady a štandard bezúhonnosti, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu a komunikáciu s obchodnými partnermi a inými zainteresovanými stranami.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
–		
			
			

že zabezpečíme, aby boli všetky prístupové programy v plnom súlade
s príslušnými zákonmi, predpismi a kódexmi farmaceutického priemyslu.
že budeme transparentne a zodpovedne spolupracovať s rôznymi
zainteresovanými stranami, aby sa pacientom umožnil prístup k našim
produktom a službám.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

Zodpovedné podnikanie
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Pacientské skupiny a pacienti

Vládne orgány a verejní činitelia

Bezúhonnosť a transparentnosť sú základom našej spolupráce
s pacientskými skupinami a pacientmi

Verejných činiteľov si vážime a považujeme ich za našich
významných partnerov

Spolupráca s pacientskými skupinami a pacientmi v každom životnom cykle našich
liekov a diagnostických systémov je pre naplnenie účelu spoločnosti Roche veľmi dôležitá.

Vládne orgány a verejní činitelia hrajú v spoločnosti významnú úlohu, napríklad tým,
že zavádzajú a udržiavajú potrebné podmienky a zriaďujú inštitúcie, aby zabezpečiliekonomickú stabilitu, spoločenskú súdržnosťa ochranu životného prostredia, ako aj prístup občanom krajiny k zdravotnej starostlivosti.Spoločnosť Roche vstupuje do verejno-súkromných partnerstiev, prostredníctvom ktorých investuje do zdravotníckej
infraštruktúry, poskytuje prístup k zdravotnej starostlivosti a posilňuje rozvoj trvaloudržateľného systému zdravotnej starostlivosti.

Trvalo udržateľné partnerstvá s pacientskými skupinami a pacientmi sú účinným spôsobom ako získať hodnotnépohľady, poznatky a skúsenosti, ktoré ovplyvňujú prácu
spoločnosti Roche vo všetkých terapeutických oblastiach – od vývoja liekov až po registračné schválenie, prístup k liekom a zdravotnícku politiku.Spolupracujeme s pacientskými skupinami a pacientmi na rôznych projektoch, ktoré sa týkajú údajov z klinickej praxe (napr. FMI a Flatiron), prístupu k liekom, povedomia o ochoreniach a klinických štúdií.
Rôzne zainteresované strany, ako napríklad vlády, asociácie farmaceutického priemyslu (napr. EFPIA,MedTechEuropeaAdvaMed),verejnosť a médiá, volajú po bezúhonnosti a transparentnosti v zmysle toho ako farmaceutický priemysel komunikuje a spolupracuje s pacientskými skupinami a požadujú, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali všetky finančné i nefinančné formy podpory, ktorú poskytnú. Každoročne spoločnosť Roche zverejňuje názvy všetkých pacientských skupín vo svete, s ktorými spolupracuje, ako aj podporu, ktorú im poskytuje prostredníctvom jednotlivých kanálov.
Spoločnosť Roche dôsledne uplatňuje vysoké štandardy správania pri komunikácii a
spolupráci s pacientskými skupinami a pacientmi. Spolupráca s pacientskými skupinami a pacientmi sa zakladá na spoločných hodnotách bezúhonnosti, nezávislosti, úcty,
rovnosti, transparentnosti a vzájomnéhoprínosu.

Q&A
Pracujem na obchodnom oddelení.
Za účelom zvýšenia predaja mám
v úmysle poskytnúť finančný príspevok
pacientskej skupine ako výmenu za ich
verejnú podporu produktu spoločnosti
Roche, za ktorý som zodpovedný.
Zachovám sa tak správne?
Nie. Musíte rešpektovať nezávislosť pacientskej skupiny a nesmiete ju zneužívať ako nástroj na podporu predaja.

Spolupracujem s pacientskou skupinou
na niektorých konkrétnych projektoch a niekedy sa dostanem k osobným
údajom pacientov. Čo musím v takej
situácii spraviť?
Vašou povinnosťou jezabezpečiť, abyboli všetky osobné údaje a informácie,
ktoré sú súčasťou daných projektov,
náležite chránené.

Sme presvedčení, že proaktívna a zodpovedná spolupráca s verejnými činiteľmi je základným aspektom dobrého vedenia. Snažíme sa informovať a úzko spolupracovať
s verejnými činiteľmi, aby sa do popredia dostali a riešili tie problémy, ktoré sa dotýkajú zdravotníctva a zlepšujú jeho regulačný rámec.
Nakoľko je našou hlavnou snahou vyvíjať nové lieky a diagnostické postupy, ktoré pomáhajú pacientom žiť dlhšie a kvalitnejšie, a ktoré posúvajú medicínsku prax vpred,
veríme, že je našou povinnosťou deliť sa o relevantné údaje, ako aj naše vedomosti
a názory.
Úporne sa snažíme o prehĺbenie poznania a dôvery zainteresovaných strán v naše podnikanie a objasňujeme čo, prečo a ako to robíme a aký je náš prínos pre spoločnosť.
Sme presvedčení, že takáto forma lobingu je zodpovedná a konštruktívna,a je v záujme
všetkých zúčastnených strán i spoločnosti ako takej.
Spoločnosť Roche sa zaviazala zapájať sa do konštruktívneho, transparentného a zodpovedného dialógu s vládnymi činiteľmi, ktorý bude prebiehať formou poskytovania
a výmeny relevantných, zrozumiteľných, nesporných a úprimných informácií.

Q&A
Aký význam má zodpovedný lobing?
Prostredníctvom lobingu získajú politické subjekty s rozhodovacou právomocou lepší prehľad o tom, ako ich
konanie vnímajú kľúčové zainteresované strany. Práve z tohto dôvodu spoločnosti a asociácie farmaceutického
priemyslu pravidelne lobing využívajú.
Spoločnosť Roche sa zaväzuje zapájať
sa do politických debát otvoreným,
legálnym a zodpovedným spôsobom.

Môj bývalý kolega so spoločnosti
Roche kandiduje do miestneho zastupiteľstva a požiadal ma, aby som jeho
volebnú kampaň podporil súkromným
finančným príspevkom.
Môžem tak urobiť?
Spoločnosť Roche rešpektuje právo
svojich zamestnancov súkromne podporovať politické a dobročinné činnosti, pokiaľ sa takáto podpora nespája
s menom Roche. Máte preto plné právo súkromne podporiť kampaň svojho
bývalého kolegu.

Spoločnosť Rochei naďalej zostáva politicky nezávislá. V závislosti od požiadaviek
danej krajiny sa spoločnosť Roche zaväzuje zverejniť príspevky poskytnuté asociáciám a politickým inštitúciám a registrovať sa do príslušných registrov transparentnosti
jednotlivýchverejných inštitúcií.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 	
–		
			
			

že budeme rešpektovať pacientské skupiny a pacientov ako dôležitých
partnerov, zainteresované strany.
že spoluprácu s pacientskými skupinami budeme stavať na štandardoch
bezúhonnosti, nezávislosti, úcty, rovnosti, transparentnosti a vzájomného
prínosu.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Podrobnejšie
informácie týkajúce sa pacientských
skupín nájdete v Smernici spoločnosti
Roche o Spolupráci s pacientskými
skupinami a pacientmi. (Roche Directive on Collaborating with Patient
Groups and Patients)

Od nás všetkých sa očakáva:
– 	
–		
			

že s vládnymi orgánmi budeme komunikovať a spolupracovať proaktívnym,
úprimným, transparentným a zodpovedným spôsobom.
že budeme vo všetkých našich kontaktoch s vládnymi orgánmi dodržiavať
štandard podnikateľskej bezúhonnosti skupiny Roche.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie ohľadom spolupráce s vládnymi činiteľmi nájdete v zodpovedajúcom dokumente Smernica správnej
praxe spoločnosti Roche – spolupráca
s vládnymi činiteľmi. (Roche Good
Practice Guidelines on Working with
Government Officials)

Zodpovedné podnikanie
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Obchodní partneri

Investori

Od našich obchodných partnerov očakávame prvotriedne
vystupovanie a poctivosť

S našimi investormi vedieme transparentný dialóg

Naši obchodní partneri zohrávajú pre nás dôležitú úlohu, pretože vďaka nim môžme
dosiahnuť trvalo udržateľný rast a celkový úspech.

Našich investorov zaujíma, či spoločnosť Roche prináša primeranú a udržateľnú návratnosť investície, uchováva si dobré meno, komplexne posudzuje riziko, vrátane environmentálnych, spoločenských a riadiacich aspektov, a či má pozitívny dopad
na spoločnosť.

Obchodovanie medzi spoločnosťou Roche a jej obchodnými partnermi vždy prebieha
na základe trvalej udržateľnosti, bezúhonnosť, vysokej kvality požadovaných produktov a služieb, ich dostupnosti, konkurenčných cien, vhodnosti a inovácií. Spoločnosť
Roche uplatňuje zásady primeraného odmeňovania svojich obchodných partnerov,
ako napríklad dodávateľov, konzultantov, distribútorov, poradcov a agentov.
Spoločnosť Roche očakáva, že správanie obchodných partnerov je v súlade s príslušnými zákonmi, predpismi, kódexmi farmaceutického priemyslu a zmluvnými podmienkami, ako aj všeobecne uplatňovanými štandardami trvalej udržateľnosti, ako napríklad ochrana ľudských práv, bezpečnosti a životného prostredia, zákaz detskej alebo
nútenej práce a úplatkov. Spoločnosť Rocheďalej očakáva, že obchodní partneri dodržujú zásady mlčanlivostio údajoch týkajúcich sa spoločnosti Roche, informáciách poskytnutých spoločnosťou Roche a obzvlášť informáciách, ktoré sa týkajú jej obchodného tajomstva, a prijali náležité opatrenia, aby bola zachovaná dôvernosť poskytnutých
informácií a všetky informácie a údaje boli chránené pred zverejnením a odcudzením.
Spoločnosť Roche podporuje zásady farmaceutického odvetvia týkajúce sa zodpovedného dodávateľského reťazca a svoje očakávania objasnila v Kódexe správania dodávateľov spoločnosti Roche (Roche Supplier Code of Conduct).
Spoločnosť Roche prv, než vstúpi do obchodného vzťahu, vykoná dôsledné posúdenie
(„duedilligence“) rizika spojeného s potenciálnym obchodným partnerom, aby sa zprvej ruky uistila o jeho bezúhonnosti, kvalite, vhodnosti, dôveryhodnosti a jeho záväzku k trvalej udržateľnosti. Po podpise zmluvy a primeranom poučení o bezúhonnosti
a ostatných povinnostiach nadobúda náležitá starostlivosť spojená s obchodnými partnermi podobu sledovaniaza účelom zaistenia súladu.
Obchodní partneri môžu hľadaťpomoc a radu ohľadom zavedenia Kódexu správania
skupiny Roche ako aj oznámiť potenciálnu situáciu nesúladu, ktorej čelia v súvislosti
s obchodnou činnosťou spoločnosti Roche, priamou Hlavného predstaviteľa pre súlad
spoločnosti Roche (Roche Chief Compliance Officer).

Q&A
Spolupracujem s konzultantom. Požiadal ma o vysokú odmenu za svoje služby, ktorá je podľa môjho názoru jednoznačne nad reálnoutrhovou cenou.
Čo mám urobiť?
Spoločnosť Roche zaviedla zásady odmeňovania svojich obchodných partnerov. Sú uvedené v smernici „Správanie v podnikaní – Sprievodca poctivosťou pri obchodných
transakciách“ (Roche Directive on Integrity in Business). Podľa týchto zásad, by mala byť odmena za poskytnuté služby na úrovni reálnej, objektívnej trhovej hodnoty. V opačnom
prípade, by ste nemali vyhovieť konzultantovej požiadavke. Bezodkladne
informujte svojho líniového manažéra (Line Manager) a miestneho predstaviteľa pre súlad (LocalComplianceOfficer) a prediskutujte situáciu s oddelením pre obstarávanie (Procurement) a nájdite vhodné riešenie.

Ako sa môžem uistiť, že náš obchodný
partner koná v súlade s našou predstavou o bezúhonnom konaní?

Spoločnosť Rochesa zaviazala k transparentnému, včasnému a stálemu dialógu a spolupráci so svojimi investormi. Spoločnosť Roche poskytuje užitočné nástroje a platformy na komunikáciu integrovaných informácií a podávanie správ, ako napríklad zhromaždenie akcionárov, putovná propagačná kampaň (tzv. roadshow), aktualizované informácie pre investorov a naša medzinárodná webová stránka.
Informujeme tiež kompetentné úrady a trh o aktuálnej cene akcií spoločnosti na burze.
Naša stabilná štruktúra akcionárov s vlastníctvom členov zakladateľských rodín, ktoré
sú úzko spojené so skupinou akcionárov so združeným hlasovacím právom, umožňuje
spoločnosti Roche mať a aplikovať dlhodobé podnikateľské vyhliadky.
Zaviazali sme sa porovnávať našu obchodnú stratégiu a dosiahnuté úspechy s ostatnými farmaceutickými spoločnosťami a so spoločnosťami s najlepšou obchodnou praxou.
Zúčastňujeme sa svetovo uznávaných porovnávacích prieskumov, ako je Dow Jonesov
index trvalej udržateľnosti (DJSI).
Kontakt s médiami realizujeme prostredníctvom tímu odborníkov na vzťahy s médiami
a s našimi investormi komunikujeme prostredníctvom tímu odborníkov na vzťahy s investormi. Zamestnanci spoločnosti Roche sú povinní nasmerovať všetky otázky médií
alebo investorov zodpovedným pracovným tímom.

Q&A
Prečo je dôležité, aby bol kontakt
a komunikácia spoločnosti Roche
s jej investormi transparentná?
Keď odhliadneme od toho, že tak
vyžaduje zákon, je v záujme spoločnosti Roche udržať si dôveryhodný
a dlhodobý vzťah so svojimi investormi.

Prečo sa spoločnosť Roche zúčastňuje
svetovo uznávaných odborných,
tzv. „peer review“ prieskumov?
Spoločnosť Rochesa zúčastňuje starostlivo vybraných prieskumov, nakoľko nám to umožňuje porovnať našu
obchodnú stratégiu a dosiahnuté výsledky s ostatnými farmaceutickými
spoločnosťami a so spoločnosťami
s najlepšou obchodnou praxou.
Výsledky z týchto prieskumov nám
tiež pomáhajú motivovať našich zamestnancov k vyššej angažovanosti
ako aj prilákať nových zamestnancov
či investorov.

Prv než vstúpime s obchodným partnerom do obchodného vzťahu vykonáme dôsledné posúdenie rizika
s ním spojeného, do zmluvy zakomponujeme príslušné ustanovenia, následne vykonávame stále sledovanie
a v prípade potreby prijmeme ďalšie
primerané opatrenia.

Ak sa obchodný partner neriadi príslušnými zákonmi, predpismi, kódexmi farmaceutického priemyslu, zmluvnými podmienkami, alebo všeobecne uplatňovanými štandardami trvalej udržateľnosti, spoločnosť Roche požiada o primerané nápravné opatrenia
a v prípade potreby s takýmto obchodným partnerom ukončí spoluprácu.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
–		
			
			
–		
			

že v kontakte so všetkými našimi obchodnými partnermi konáme poctivo.
že sa uistíme o poctivosti, kvalite, vhodnosti, dôveryhodnosti
a udržateľnosti našich obchodných partnerov skôr, než s nimi vstúpime
do obchodného vzťahu.
že požiadame o primerané nápravné opatrenia v prípade, že náš obchodný
partner nekoná poctivo.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie
informácie o spolupráci s obchodnými partnermi nájdete v dokumente
Spolupráca s tretími stranami
(Roche Policy on Third Party Spend)
a v Dodávateľskom kódexe správania
Roche (RocheSupplierCode
of Conduct).
of Conduct.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			

že všetky otázky od investorov a finančných analytikov nasmerujeme
na príslušný tím odborníkov na vzťahy s investormi spoločnosti Roche.
že naše výsledky a úspechy budeme porovnávať s ostatnými farmaceutickými
spoločnosťami a so spoločnosťami s najlepšou obchodnou praxou.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche.

Zodpovedné podnikanie
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Ľudské práva

Dobročinné aktivity

Ľudské práva sú pevne ukotvené
v celom našom podnikaní

Zapájanie sa do dobročinnosti je súčasťou našej snahy
o trvalú udržateľnosť

Od svojho založenia v roku 1896 spoločnosť Roche ako nadnárodná spoločnosť
mnohými spôsobmi podporuje ľudské práva vo svojich prevádzkach, vo svojom
hodnotovom reťazci a vo všetkých svojich obchodných činnostiach. Tento hodnotný prínos pre spoločnosť oceňuje mnoho zainteresovaných strán. Naše činnosti neustále sledujeme a vyhodnocujeme, poskytujeme dôkazy a aktívne komunikujeme a spolupracujeme so všetkými zainteresovanými stranami.

Spoločnosť Rochemá bohatú históriu v dobročinnosti.

V roku 2011 Rada OSN pre ľudské práva vrámci prijatia Zásad OSN v oblasti
podnikania a ľudských práv (UNGPs) schválila rámec tzv. „Ruggieho usmernenia“, ktorý sa skladá z troch základných pilierov „chrániť, rešpektovať a naprávať“. Dostalo sa mu širokej podpory vlád, súkromného sektorua verejnosti.
V jeho náväznosti jednotlivé krajiny vypracovali národný akčný plán, ktorým
sa tieto zásady zapracovali do národnej legislatívy.
Skupina Roche uznáva, podporuje a koná v súlade so zásadami UNGP. Zaviazali
sme sa dodržiavať aj 10 zásad iniciatívy OSN nazývanej Global Compact, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Základné zásady a práva pri práci ustanovené Medzinárodnou organizáciou práce.
Ľudské práva sa snažíme pevne zakotviť v našich existujúcich prevádzkach
hneď niekoľkými spôsobmi: hodnotíme riziká, zvyšujeme povedomie, uplatňujeme náležitú starostlivosť (tzv. due diligence), posilňujeme právny rámec, spolupracujeme v kolektívnych krokoch, otvárame dialóg a transparentne komunikujeme a podávame správy. V prípade porušenia ľudských práv zabezpečujeme
primeranú nápravu.

Q&A
Donieslo sa mi, že jedného z našich dodávateľov vyšetrujú v súvislosti s využívaním detskej práce. Mám túto fámu
ignorovať?
Nie. Spoločnosť Roche chráni ľudské
práva a netoleruje správanie, ktoré
nie je v súlade s platnou legislatívou
a všeobecne prijatými štandardami
trvalej udržateľnosti. Mali by ste bezodkladne prehovoriť a upozorniť svojho líniového manažéra (Line Manager). Spoločnosť Roche záležitosť
preverí a podnikne náležité kroky.

Zaujíma ma téma ľudských práv.
Kde sa môžem dozvedieť niečo o tom,
aký je postoj spoločnosti Roche napríklad k nútenej alebo detskej práci?
V dokumentoch „Stanovisko skupiny
Roche k dodržiavaniu ľudských práv“
(Roche Position Paperon Respecting
Human Rights) a „Zamestnanecká
politika skupiny Roche“ (Roche Group
Employment Policy).

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
–		
			
–		

že budeme v rámci našich možností podporovať a dodržiavať ľudské práva.
že prehovoríme, ak budeme mať podozrenie, že došlo k porušeniu
ľudských práv.
že dôsledne posúdime riziká v súvislosti s našimi obchodnými partnermi.

Prístup spoločnosti Roche k prejavom dobročinnosti a nekomerčnému sponzorstvu je
odrazom nášho modelu udržateľného podnikania a inovatívnej kultúry.
Pri posudzovaní projektov sa skôr zameriavame na potenciálny dopad ako na náklady.
Dopad je mierou hodnoty a úspechu. Akékoľvek darya nekomerčné sponzorstvo musia
byť poskytnuté v súlade s etickými zásadami.
Spoločnosť Roche ide príkladom a už viac ako 100 rokov úzko spolupracuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža a v mnohých krajinách sveta pomáha riešiť problémy s vodou a prirodzeným prostredím.
Rozhodnutia o poskytnutí daru sa prijímajú v súlade s politikou spoločnosti Roche
o dobročinných daroch a nekomerčnom sponzorstve, podľa ktorej musia byť všetky dobročinné aktivity v plnom súlade s našimi vysokými štandardami bezúhonnosti.
Dobročinné dary a nekomerčné sponzorstvo sa nesmie poskytovať za účelom akejkoľvek formy korupcie či udelenia neprimeranej výhody.
Zamestnanci spoločnosti Rochepodporujú dobročinné činnosti, napríklad v rámci každoročného Pochoduza deti, ktorý spoločnosť Roche organizuje za účelom vyzbierania
peňazí na podporu detí v núdzi na celom svete.
Spoločnosť Roche podporuje svojich zamestnancov, ktorí sa osobne zapájajú do komunitných aktivít, ako je napríklad Roche Secondment Program, ktorý umožňuje zamestnancom spoločnosti Roche podporiť nevládne organizácie a podeliť sa s nimi o svoje
poznatky a vedomosti v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Od nás všetkých sa očakáva:
Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche.

–		
			

že akúkoľvek požiadavku o dobročinné sponzorstvo a nekomerčný dar
postúpime osobe zodpovednej a oprávnenej rozhodovať za spoločnosť Roche.

Q&A
Prečo je správne, aby som sa zúčastňoval na Pochode za deti, ktorý organizuje spoločnosť Roche?
Svojou účasťou na Pochode za deti
pomôžete získať peniaze pre deti,
ktoré ich súrne potrebujú. Spoločnosť
Roche zdvojnásobí čiastku, ktorú
vyzbierate, a celú sumu investuje
do rôznych podporných projektov.

Oslovil ma jeden športový klub so žiadosťou o finančný dar. Čo mám urobiť?
O dobročinných daroch rozhoduje vedenie miestnej pobočky. Medzinárodné projekty má na starosti Oddelenie pre dary a sponzorstvo (Corporate
Donations and Philanthropy Department). Osoby oprávnené prijímať rozhodnutia v mene spoločnosti posúdia,
či je daná žiadosť v súlade so zásadami popísanými v dokumente „Pravidlá
spoločnosti Roche pre poskytovanie
dobročinných darov a nekomerčného sponzorstva“ (Roche Policy on Philanthropic Donations and Non-Commercial Sponsorship).

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie ohľadom poskytovania darov nájdete v dokumente „Pravidlá
spoločnosti Roche pre poskytovanie
dobročinných darov a nekomerčného sponzorstva“(Roche Policyon Philanthropic Donations and Non-commercial Sponsorship).

Naše produkty a služby
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Inovácie, dohľad nad produktom
a biodiverzita
Vyvíjame inovatívne produkty a služby, ktoré spĺňajú
vysoké štandardy kvality a dohľadu nad produktom
Naše produkty a služby pomáhajú predchádzať, diagnostikovať a liečiť ochorenia
a teda zlepšovať zdravotný stav a zvyšovať kvalitu života ľudí.
Od založenia spoločnosti v roku 1896 je meno Roche synonymom pre inovatívne a vysoko kvalitné produkty a služby. Inovácia a kvalita sú základnými piliermi celej našej
histórie, stratégie a kultúry, a spolu s jedinečným dohľadom nad produktom nám poskytujú ohromnú konkurenčnú výhodu.
Inovácia je rozhodujúcou silou pre budovanie lepšieho zajtrajšku a uspokojenie potreby pacienta v budúcnosti: zdokonaľovanie produktov a služieb v už existujúcich terapeutických oblastiach a adresovanie dôležitých neuspokojených potrieb v nových oblastiach. Sme farmaceutická spoločnosť, ktorej silným základom je výskum, a našim
cieľom je inovovať a prinášať transformačné liečby,zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti a ďalej zlepšovať životy ľudí.
Jednou z našich ambícií je dosiahnuť vysokú úroveň kvality vo všetkom, čo robíme.
Riadenie kvality sa zameriava na neustále zdokonaľovania produktov a obchodných
procesov.
Cieľom dohľadu nad produktom je zvýšiť hodnotu našich produktov pre spoločnosť
tak, že počas celého životného cyklu produktu minimalizujeme jeho negatívny dopad
na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Zapojením dohľadu nad produktom
do procesu výskumu, vývoja, výroby a distribúcie sa snažíme systematicky znižovať
spotrebu materiálu, vody a energie, ako aj množstva vyprodukovaného odpadu a negatívneho dopadu v podobe emisií oxidu uhličitého.

Naše produkty a
služby

Výsledkom našej snahy je vyššia efektívnosť a udržateľnosť nielen pre spoločnosť Roche ale i pre všetky zainteresované strany.

Q&A
Ktoré sú tie tri základné charakteristické črty produktov a služieb spoločnosti Roche?
Produkty a služby spoločnosti Roche
sa spájajú s inováciou, vysokým štandardom kvality a dohľadom nad produktom.

Čo presne znamená dohľad nad produktom?
Úlohou dohľadu nad produktom je
zvýšiť hodnotu našich produktov pre
spoločnosť tak, že sa počas celého životného cyklu produktuminimalizuje
jeho negatívny dopad na bezpečnosť,
zdravie a životné prostredie.

Zaujíma ma téma biodiverzity a testovania na zvieratách. Kde môžem nájsť
bližšie informácie?
Bližšie informácie nájdete v dokumentoch „Stanovisko skupiny Roche k biodiverzite“ (Roche Position Paperon Biodiversity) a „Stanovisko skupiny Roche k používaniu zvierat vo výskume“
(Roche Position Paperon Animal Research).

Spoločnosť Roche podporuje zásady zodpovedného čerpania zdrojov (tzv. Dohľad nad
zdrojmi), ktorým sa podrobne venuje Konvencia o biologickej diverzite (CBD). Spoločnosť Roche rovnako podporuje princíp spravodlivého a poctivého rozdelenia prínosov z využívania genetických zdrojov, ktorý popisujú CBD a Nagoyský protokol.
Spoločnosť Rochesa zaviazala používať metódy, ktoré nevyužívajú zvieratá a prijala základný princíp 3R (Reduce = zredukovať, Refine = vylepšiť, Replace = nahradiť).
S nadšením a odhodlaním sa snažíme dosiahnuť náš hlavný cieľ, ktorým je značná investícia do vedy a technológií, ktorá umožní nahradiť testovanie na zvieratách
a tak významne ovplyvní používanie zvierat na výskumné účely.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
			
–		

že zabezpečíme, aby sa na sto percent naplnili vysoké očakávania všetkých
zainteresovaných strán, našich partnerov, ohľadom kvality našich produktov
a služieb a dohľadu nad produktom.
že sa budeme stále usilovať vylepšovať naše obchodné procesy a produkty

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche

Naše produkty a služby
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Štandardy kvality a správna prax

Informácie a marketing

Dodržiavanie štandardov kvality a správnej praxe je predpokladom
pre získanie a udržanie si oprávnenia na výkon našej podnikateľskej
činnosti

Uspokojujeme opodstatnený záujem o naše
inovatívne produkty a služby

Dodržiavanie noriem vysokej kvality, počnúc procesom schvaľovania nových produktov až po udržanie si dobrého mena v očiach pacientov a zdravotníckych inštitúcií, je
pre naše podnikanie absolútnym základom. Kvalita je právom každého pacienta a zodpovednosťou každého zamestnanca. Kvalita je vštepená vo všetkom čo robíme, od samotného konceptu až po neustále zdokonaľovanie. SpoločnosťRochesa zaviazala dodržiavať všetky legislatívne a regulačné požiadavky ako aj medzinárodne prijaté zásady
správnej praxe, ako sú Správna klinická prax (GCP), Správna farmakovigilančná prax
(GVP),Správna laboratórna prax(GLP)a Správna výrobná prax(GMP),a napĺňať vysoké očakávania všetkých zainteresovaných strán ohľadom kvality, bezpečnosti a účinnosti svojich produktov a služieb.

Roche ako spoločnosť zameraná na výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti vyvíja, produkuje a predáva inovatívne diagnostické a terapeutické produkty a služby, ktoré poskytujú značné výhody. Rôzne zainteresované strany majú oprávnený záujem o to,
aby boli informovaní o našich produktoch a službách, rovnako ako aj o výsledkoch našich výskumných a vývojových činností.

Spoločnosť Roche zaviedla systém riadenia kvality, ktorého súčasťou je súbor štandardov kvality a postupov, ktoré zamestnanci musia dodržiavať. Zamestnanci sú tiež povinní hlásiť akékoľvek odchýlky od týchto štandardov líniovým manažérom (Line Management) alebo oddeleniu pre riadenie kvality.
Spoločnosť Roche tiež očakáva, že aj jej obchodní partneri budú dodržiavať štandardy
vysokej kvality.
Bezpečnosťpacienta a včasné hlásenie akýchkoľvek nežiaducich účinkov a sťažností
na produkt je absolútne prvoradá. Zamestnanci spoločnosti Roche boli vyškolení, aby
pri upozornení ihneď hlásili nežiaduce účinky miestnemu oddeleniu pre bezpečnosť
a sťažnosti na produkt miestnemu oddeleniu pre reguláciu a kvalitu.
Nežiaduci účinok sa definuje ako nepríjemná reakcia na liek, ktorá sa prejaví u pacienta alebo u subjektu v klinickom skúšaní, ktorému bol bodaný farmaceutický prípravok,
pričom daná reakcia nemusí s liečbou vôbec súvisieť. Nežiaduci účinok môže teda byť
akýkoľvek nepriaznivý a neúmyselný prejav, symptóm alebo ochorenie, ktoré sa dočasne spája s užitím farmaceutického prípravku, bez ohľadu na to, či sa považuje alebo
nie za reakciu, ktorá vznikla v dôsledku podania daného lieku.Nežiaduci účinok môžeokrem iného predstavovať predávkovanie sa liekom (náhodné alebo úmyselné), úmrtie,
zneužitie lieku,t ehotenstvo, nedostatočnú účinnosť alebo abstinenčné príznaky.

Q&A
Pracujem na výrobnej linke. Čo mám
spraviť ak spozorujem, že nejaký finálny produkt, ktorý schádza z linky, nespĺňa kvalitatívne štandardy spoločnosti Roche?
Značka Roche predstavuje vysokú
kvalitu. Ak spozorujete, že niektoré
produkty nespĺňajú kvalitatívne normy
spoločnosti Roche, postupujte v súlade s predpísaným protokolom a v prípade potreby informuje svojho líniového manažéra (Line Manager) a špecialistov z oddelenia kvality.

Na jednej sociálnej sieti som sa dočítal, že nejaký pacient mal po užití lieku spoločnosti Roche rozmazané videnie. Musím to hlásiť?
Áno. Ak sa takúto informáciu dozviete,
ste povinný ju ohlásiť miestnemu oddeleniu pre bezpečnosť liekov.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na informácie z webových stránok, ktoré nevlastní spoločnosť Roche. Mali by ste
ohlásiť aspoň tieto štyri údaje: pacient,
ohlasovateľ, udalosť a produkt. (PREP)

Takéto informácie poskytujeme transparentne, presne a včas, aby sme našim partnerom umožnili využiť akýkoľvek pokrok, ktorý sme v oblasti medicíny dosiahli. Zaviazali sme sa dodržiavať všetky príslušné zákony, predpisy, kódexy farmaceutického odvetvia a interné procesy skupiny Roche ako aj štandardy, ktoré sa týkajú správnej distribučnej praxe. Rovnako zodpovedne pristupujeme k podpore odborného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
Spolupráca spoločnosti Roche so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami sa zameriava na výmenu vedeckých informácií, ktoré môžu pomôcťpri optimalizácii využívania produktov a služieb spoločnosti Roche.Takáto spolupráca je založená na princípoch etiky, čestnosti a spravodlivého odmeňovania za služby.
Spoločnosť Roche rešpektuje legitímne záväzky jej konkurentov, vrátane výrobcov generických a biologicky podobných medicínskych prípravkov. Očakáva však, že konkurencia tiež dodržiava príslušné zákony, predpisy a kódexy farmaceutického odvetvia.
Spoločnosť Roche netoleruje zavádzajúce tvrdenia, ktoré znevažujú jej produkty
a chráni svoje záujmy proti nečestnej konkurencii.
Konáme transparentne s ohľadom na naše príspevky, ktoré poskytujeme zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám, a v úplnom súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, zákonmi, kódexmi farmaceutického odvetvia, ktoré vyžadujú zverejňovanie údajov (napríklad US Sunshine Act, EFPIA Disclosure Code, Med
Tech Europe Code of Ethical Business Practice). Zverejňujeme tiežú daje o trvalej udržateľnosti a to na svetovej ako i miestnej úrovni.

V prípade zdravotníckych pomôcok sa podávasťažnosťna produkt. Sťažnosť na produkt sa definuje ako každá písomná, elektronická alebo ústna komunikácia od zákazníka/koncového užívateľa, ktorá uvádza nedostatok alebo nedostatočnosť týkajúcu sa
totožnosti, kvality, odolnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, účinnosti alebo výkonnosti zdravotníckej pomôcky spoločnosti Roche potom, čo bola uvoľnená do obehu alebo
použitá v klinickom skúšaní.

Od nás všetkých sa očakáva:

Od nás všetkých sa očakáva:

–		
			
–		
			
–		
			
–		
			

–		
			
			
–		
			

že budeme dodržiavať očakávané štandardy kvality a uznané zásady
správnej praxe.
že sa ubezpečíme, že naši obchodní partneri dodržiavajú naše štandardy
vysokej kvality.
že okamžite ohlásime nežiaduce účinky týkajúce sa liekov spoločnosti
Roche miestnemu oddeleniu pre bezpečnosť liekov.
že okamžite ohlásime sťažnosť na produkt spoločnosti Roche ohľadom
zdravotníckej pomôcky miestnemu oddeleniu pre reguláciu a kvalitu.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

že budeme konať v súlade s príslušnými zákonmi, predpismi, kódexmi
farmaceutického odvetvia a internými procesmi a štandardami spoločnosti
Roche.
že vzdelávanie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti budeme
podporovať zodpovedne a transparentne.

Q&A
Jeden kamarát sa ma opýtal akými zásadami sa riadia vzťahy spoločnosti Roche a zdravotníckych pracovníkov.
Ako by som mu mal odpovedať?
Vzťah spoločnosti Roche a zdravotníckych pracovníkov sa zakladá
na dvoch základných princípoch:
(i) poskytovanie informáciío inovatívnych produktoch a službách otvorene,
transparentne, úprimne, včas
a ochotne; (ii) neposkytovanie neprimeraných výhod za predpisovanie
našich produktov.

Čo by som mal urobiť ak spozorujem,
že náš konkurent podáva zavádzajúce
informácie o Roche produkte?
Prehovorte s Vašim líniovým manažérom (Line Manager), aby sa mohli
podniknúť vhodné kroky na ochranu produktov a záujmov spoločnosti Roche.

Náš konkurent tvrdí, že má biologicky
podobný liek jedného z našich produktov bez dostatočných klinických údajov. Akceptuje spoločnosť Roche takéto správanie?
Nie. Ak je daný produkt klasifikovaný ako neporovnateľný biologický liek
(NCB), spoločnosť Roche bude brániť
svoje práva.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie ohľadom komunikácie
so zdravotníckymi pracovníkmi
sú obsiahnuté v smernici „Komunikácia so zdravotníckymi pracovníkmi
a zdravotníckymi organizáciami“
(Roche Pharma Directive on Interactions with HCPs and HCOs)
a v Štandarde diagnostickej divízie
spoločnosti Roche o komunikácii
so zdravotníckymi pracovníkmi
a zdravotníckymi organizáciami
(Roche Diagnostics Standard on Interactions with HCPs and HCOs).

Majetok spoločnosti
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Práva duševného vlastníctva
Práva duševného vlastníctva sú pre naše podnikanie kľúčové

V spoločnosti Roche premieňame pokrok v medicíne a dátovej vede na inovatívne
diagnostické postupy a liečby, ktoré menia životy pacientov. Náš inovatívny model
sa bez práv duševného vlastníctva a ich účinnej ochrany nezaobíde.
Zákony o duševnom vlastníctve chránia cenné aktíva spoločnosti Roche–naše patenty, obchodné značky, regulačné údaje, autorské práva, obchodné tajomstvá,
názvy domén a súvisiace práva. Roche podporuje iniciatívy, ktoré sú navrhnuté
na podporu zákonného a regulačného prostredia, ktoré chráni práva duševného vlastníctva. Vlády krajín, v ktorých sa uplatňuje silná ochrana práv duševného
vlastníctva, podporujeme v ich záväzku a rozvojové krajiny sa snažíme povzbudiť
k tomu, aby si uvedomili akú úlohu môžupráva duševného vlastníctva zohrať pri
prechode na hospodárstvo založené na inováciách, ktoré je prínosom pre spoločnosť a zárukou rastu. Nepodávame žiadosti o patenty, ani nepresadzujeme existujúce patentové práva v najmenej rozvinutých krajinách sveta, ako ich definuje Organizácia spojených národov, alebo v nízkopríjmových krajinách, ako ich definuje
Svetová banka.
Spoločnosť Roche sa zaviazala rešpektovaťpráva duševného vlastníctva tretích
strán. Roche očakáva, že všetci zamestnanci pri svojej bežnej práci náležite zvážia
práva duševného vlastníctva tretích strán.
V prípade každého porušenia práv duševného vlastníctva spoločnosť Roche bráni
svoje práva. Porušenie práv duševného vlastníctva nepoškodzuje iba majetok Roche, ale vmnohých prípadoch tiež ohrozuje zdravie a bezpečnosť pacientov: napríklad napodobneniny farmaceutických a diagnostických produktov sú nezákonné
a globálne predstavujú pre verejné zdravotníctvo vážny problém. Spoločnosť Roche prijíma primerané opatrenia proti napodobneninám v rozsahu svojho vplyvu.

Majetok
spoločnosti

Verejné zdravotníctvo ťaží z vývoja lieku oveľa dlhšie než je trvanie ochrany patentom.V súčasnosti napríklad Svetová zdravotnícka organizácia považuje tridsať
liekov vyvinutých spoločnosťou Roche za esenciálne lieky. Takmer žiadne z týchto
liekov už nie sú pod patentovou ochranou a zahrňujú život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a chemoterapeutické prípravky. Tieto produkty by neexistovali,
ak by nebolo robustného systému patentovej ochrany, ktorý podnecuje k investíciám do inovácií. Sú dôkazom významného a stáleho prínosu Roche pre globálne
zdravia aj po strate exkluzivity.

Q&A
Čo môžem urobiť ako zamestnanec
Roche, aby som ochránil práva duševného vlastníctva spoločnosti, ktoré
sa viažu k našim inováciám?
Ak nadobudnete dojem, že by mohlo
ísť o patentovateľnú inováciu alebo
inováciu, ktorá by mohla byť chránená nejakou inou formou práv duševného vlastníctva, obráťte sa
na príslušné oddelenie pre patentovú ochranu, obchodné značky alebo
právne oddelenie, so žiadosťou
o radu ohľadom ďalšieho postupu.
V prípade vedeckých publikácií potrebujete schválenie oddelenia patentovej ochrany.

Čo môžem ako zamestnanec Roche
urobiť, aby som ochránil práva duševného vlastníctva spoločnosti Roche?
Ak sa dozviete, že tretia strana porušila práva duševného vlastníctva spoločnosti Roche, prehovorte a informujte oddelenie patentovej ochrany.

Pracujem na marketingovom oddelení
a chcel by som okopírovať článok z vedeckého časopisu a rozdať ho účastníkom seminára. Môžem to urobiť?
Musíte myslieť na to, že autorské
práva tretích strán je potrebné zvažovať primerane k danej situácii, teda
od prípadu k prípadu. Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom niektorej konkrétnej situácie, obráťte sa
na Kontrolnú stanicu autorských práv
(Copyright Checkpoint) na firemnej
sieti Roche.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
–		
			

že budeme chrániť práva duševného vlastníctva spoločnosti Roche.
že budeme rešpektovať práva duševného vlastníctva tretích strán a v prípade 		
pochybností situáciu objasníme s odborníkmi.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

Majetok spoločnosti
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Neverejné informácie
S neverejnými informáciami narábame pozorne, aby sme
chránili majetok a záujmy spoločnosti Roche
Ako zamestnanci spoločnosti Roche sa bežne stretávame s neverejnými informáciami, ktoré sa týkajú spoločnosti Roche a jej aktivít. Patria sem dôverné informácie o výskumných a vývojových projektoch, výrobných postupoch, podnikateľských plánoch,
finančných údajoch, marketingových a obchodných stratégiách,o uvedení nových produktov na trh, o činnostiach spojených so zlučovaním, akvizíciou alebo udeľovaním licencie, a podobne.
S neverejnými informáciami je nutné narábať ako s najcennejším aktívom spoločnosti
Roche. Zamestnanci sú povinní chrániť neverejné informácie, s ktorými sa počas svojho pôsobenia v spoločnosti stretnú. Myslí sa tým to, že sa nesmú deliť o neverejné informácie so žiadnymi osobami, ktoré nie sú v zamestnaneckom pomere v spoločnosti Roche, a ani s inými zamestnancami, ktorí nemajú momentálny, legitímny pracovný
dôvod takéto informácie vedieť. Povinnosti zamestnanca súvisiace s mlčanlivosťou sú
súčasťou pracovnej zmluvy a v platnosti zostávajú aj po uplynutí zamestnaneckého pomeru.
Ak sa o neverejné informácie delíte s tretími stranami, je vašou povinnosťou uistiť sa ,
že tretia strana príjme náležité opatrenia, aby takéto informácie chránila.
Rešpektujeme dôverné informácie, ktoré patria tretím stranám, a prijímame vhodné
opatrenia, aby sme takéto informácie náležite chránili.
Musíme si uvedomiť, že v konkurenčnom prostredí sa tretie strany usilujú o získanie
prístupu k dôverným informáciám týkajúcich sa nášho pôsobenia. Konkurenčné špionážne činnosti tretích strán sú súčasťou nášho odvetvia. Musíme byť preto mimoriadne pozorní ako narábame s dôvernými informáciami na verejných miestach, ako napríklad v lietadlách, vo vlakoch, električkách, baroch, reštauráciách, na sociálnych sieťach a prostredníctvom neschválených nástrojov komunikácie.

Q&A
Práve som prešiel do Roche z konkurenčnej firmy a priniesol si so sebou
veľa informácií, ktoré by podľa mňa
našej spoločnosti veľmi pomohli.
Je v poriadku ak sa o takéto informácie podelím so svojim novým tímom?
Nie. Nesmiete poskytovať informácie
dôvernej povahy. Musíme rešpektovať zmluvnú povinnosť zachovávať mlčanlivosť aj po skončení pracovného
pomeru u predchádzajúceho zamestnávateľa.

Cestujem so svojou kolegyňou z Roche
a rozprávame sa o prebiehajúcom klinickom skúšaní. Je to v poriadku?
Vždy majte na pamäti konkurenčné
špionážne aktivity tretích strán! S dôvernými informáciami musíte narábať
nesmierne opatrne, keď sa nachádzate na verejnom mieste, ako aj pri komunikácii na sociálnych sieťach alebo
pomocou neschválených nástrojov komunikácie.

Sociálne siete a nástroje
elektronickej komunikácie
Sociálne siete a nástroje elektronickej komunikácie
používame opatrne
Výraz „nástroje elektronickej komunikáciespoločnostiRoche“ zahŕňa hardvér, ako sú
smartfóny, počítače, tablety, infraštruktúra ako aj riešenia pre skupinovú komunikáciu,
napríklad e-mail, rôzne četovacie programy a aplikácie a sociálne siete.
Na komunikáciu týkajúcu sa pracovných záležitostí je možné použiť výhradne len nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche. Akékoľvek nové technologické
služby, systémy, platformy, nástroje prevádzkované tretími stranami, softvér a elektronické nástroje určené na pracovné využitie alebo spracovanie firemných údajov musia
byť pred použitím posúdené a schválené spoločnosťou Roche alebo oddelením informačnej bezpečnosti spoločnosti Genentech (Genentech Information Security). Pokiaľ
miestne obmedzenia neurčujú inak, vo všeobecnosti platí pravidlo, že používanie nástrojov elektronickej komunikácie spoločnosti Roche na súkromné účely je povolené
pod podmienkou, že nástroje využívate s náležitou opatrnosťou a v súlade s politikou a
smernicami spoločnosti Roche.
Nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche sa musia používať s náležitou
starostlivosťou. V prípade odcudzenia alebo straty hardvéru alebo údajov (napr. porušenie bezpečnostných opatrení, podvodné online získavanie a zneužívanie dôverných
osobných údajov – tzv. phishing ako aj neúmyselné postúpenie údajov), je nevyhnutné
bezodkladne informovať miestnemu oddeleniupre informačné technológie.
Právo na súkromie (t.j. dôvernosť osobných údajov) sa v súvislosti s nástrojmi elektronickej komunikácie spoločnosti Rocheneudeľuje bezvýhradne. Za určitých okolnosti, ako napríklad z dôvodu prevádzky a údržby systémov, za účelom zabezpečenia bezúhonnosti a bezpečia, či kontinuity dôležitých pracovných úkonov a v prípade vyšetrovania a súdnych sporov, môže byť právo jednotlivca na súkromie v súlade s platnými
zásadami a štandardami dôvernosti údajov spoločnosti Roche anulované.
Sociálne siete
Externé kanály, ktoré vlastní spoločnosť Roche, musia byť vytvorené a spravované výhradne riadiacimi pracovníkmizodpovednými za komunikáciu v Roche (Roche Communication Managers). Vlastník kanálu musí absolvovať príslušné školenie, zaregistrovať komunikačný kanál do digitálneho registra spoločnosti Roche (RocheDigitalRegistry) a sledovať tento kanál pre prípadné hlásenia nežiaducich účinkov alebo sťažností na produkt.

Q&A
Môj tím si chce z internetu prevziať
a následne používať tento nový nástroj
na skupinovú komunikáciu, ktorý som
používal v mojom predchádzajúcom
zamestnaní. Môžme to urobiť?
Je dôležité, aby spoločnosť Roche
schválila všetky nástroje a aplikácie, ktoré používate. Všetky schválené nástroje boli podrobené nevyhnutnej previerke a majú všetky potrebné oprávnenia, licencie, aby sa u nás
mohli využívať. Používanie neschválených nástrojov môže ohroziť bezpečnosť údajov našej spoločnosti.

Všimol som si, že na Twitter niekto
prispel informáciou o prístupe k údajom z klinickej praxe a ich používaní. S
obsahom tohto príspevku absolútne nesúhlasím. Mám právo sa odvolať na
Stanovisko spoločnosti Roche k prístupu a používaniu údajov z klinickej praxe(Roche’s Position Paper on Access to
& Use of RWD)?
Áno, môžte to spraviť. Cieľom dokumentu Stanovisko spoločnosti Roche je poskytnúť pohľad spoločnosti na konkrétne témy týkajúce sa trvalej udržateľnosti, ktoré sú pre naše
podnikanie zásadné a zároveň dôležité pre všetky zainteresované strany. Odporúčame Vám pozorne si prečítať zmienené Stanovisko spoločnosti
a odvolajte sa naň. Dokument sa nachádza na webovej stránke spoločnosti Roche.

Súkromné komunikačné kanály zamestnancov nemusia byť zaregistrované, avšak Vaše
správanie na tomto kanáli môže mať dopad na spoločnosť a z toho môžu vyplynúť
dôsledky. Komunikácia ohľadom našich produktov je napríklad prísne regulovanáa
umiestňovanie príspevkov (tzv. posting) o našich produktoch na súkromné komunikačné kanály je zakázané.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
–		
			
–		
			

že sa o neverejné informácie podelíme len s osobami, ktoré dané informácie 		
potrebujú vedieť a sú ich oprávnení prijať.
že budeme rešpektovať a chrániť dôverné informácie, ktoré patria tretím stranám.
že nebudeme zabúdať na konkurenčné špionážne aktivity tretích strán, ktoré
by mohli vážne poškodiť majetok a záujmy spoločnosti Roche.
že budeme rešpektovať zmluvnú povinnosť mlčanlivosti aj po skončení
pracovného pomeru.

Od nás všetkých sa očakáva:
Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie ohľadom neverejných informácií a ich ochrany sú popísané v smernici Firewall (Directive on the Separation of Partnered Programmes – Firewall Directive).

–		
			
–		
			
			
–		

že na pracovné účely budeme používať len schválené nástroje elektronickej 		
komunikácie spoločnosti Roche.
že nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Rochebudeme používať
s náležitou opatrnosťou a primárne na pracovné účely, a pokiaľ neexistujú
ďalšie obmedzenia, na súkromné účely len v rozumnej miere.
že súkromné sociálne siete budeme používať zodpovedne.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie o nástrojoch elektronickej komunikácie sú dostupné v príslušných
smerniciach Roche Directive
on Electronic Communication Tools
a the Roche Directiveon Legal Compliance of Digital Channels.
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Správa záznamov a informácií
K záznamom sa musí pristupovať ako k aktívam spoločnosti

Množstvo informácií, ktoré zamestnanci spoločnosti Roche pri výkone svojej práce vytvoria
alebo prijmú, sú pre spoločnosť hodnotnými aktívami a je ich potrebné oficiálne evidovať. Je
to dôležité z dôvodu ochrany záujmov spoločnosti Roche, splnenia si regulačných povinností a potenciálneho opätovného vedeckého použitia. Záznamy môžu byť v rôznych formátoch
a obsahovať údaje asúvisiace metaúdaje. Zamestnanci sú povinní zabezpečiť, aby boli záznamy chránené pred stratou alebo zneužitím, aby bola zachovaná ich bezúhonnosť, a aby boli
vyhľadateľné a prístupné na pracovné účely a pre prípady inšpekcie alebo kontroly.
Program na správu korporátnych záznamov spoločnosti Roche (“COREMAP”) definuje
štandardy na zlepšenie ochrany a identifikácie záznamov v celej spoločnosti.
Záznamy patria spoločnosti Roche a nie jednotlivcom. Musia sa spravovať v súlade s internými a externými štandardami a predpismi, a uchovávať počas stanoveného časového obdobia. Oficiálne záznamy a ich povinné úrovne riadenia sú bližšie popísané v Roche Group Records a Information Classification. Dodatočné, príležitostné záznamy (kópie originálnych
údajov) majú iba dočasnú hodnotu a musia byť pravidelne likvidované, aby sa znížilo riziko
ich zverejnenia i náklady spojené s ich archiváciou.
Zamestnanci spoločnosti Roche sú pri tvorbe a spravovaní akýchkoľvek záznamov povinní
dodržiavať nasledujúce princípy:
– najprv premýšľajte a až potom píšte, a zvážte, či je vôbec potrebné dokument vytvoriť;
– buďte vecní, nevytvárajte domnienky a vyhýbajte sa zavádzajúcim a dvojzmyselným,
sugestívnym formuláciám (napr. v e-mailoch alebo v príspevkoch na sociálnych sieťach);
– uistite sa, že je daný záznam v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi;
– nikdy nevytvárajte dokument, za ktorý by spoločnosť Roche nebola pripravená vziať
zodpovednosť;
– uistite sa, že je počas celého životného cyklu daného dokumentu k nemu pridelená
zasvätená osoba;
– pri poskytovaní a archivácii záznamov dbajte na to, aby bola zachovaná prislúchajúca
úroveň dôvernosti.Neposkytujte záznam príjemcom, najmä externým, keď nie je
nevyhnutné, aby k nemu mali prístup.
Záznamy, ktorým skončí lehota na archiváciu, treba zlikvidovať v súlade so smernicou o
správe záznamov spoločnosti Roche (Roche Records Management procedures ands tandards), pokiaľ nie sú potrebné pre ďalšie vedecké, odborné využitie. Záznamy, ktoré obsahujú
osobné údaje alebo citlivé osobné údaje sa nesmú uchovávať dlhšie ako je požadovaná lehotana archiváciu.

Q&A
Prečo je dôležité, aby som vždy
dodržiaval predpisy spoločnosti
Roche, ktoré sa týkajú vynaloženej
starostlivosti pri tvorbe pracovných
dokumentov?
Majte vždy na pamäti, že záznam,
ktorý vytvoríte, môže byť použitý
ako dôkaz v súdnom konaní
alebo regulačnom vyšetrovaní proti
spoločnosti Roche;
Použitie zavádzajúceho alebo dvojzmyselného tvrdenia, môže napríklad
viesť k vyšetrovaniu proti spoločnosti
Roche ako aj zainteresovaných
zamestnancov.

Od svojho predchodcu som zdedil
dokumenty a e-maily, ktoré už mohli
byť zničené, nakoľko zákonom stanovená lehota na ich uchovanie vypršala.
Teraz však čítam, že prebieha súdne
konanie a myslím si,
že by tieto dokumenty mohli byť
použité proti spoločnosti Roche.
Môžem ich zlikvidovať?
Nie. Nesmiete zničiť žiadne záznamy,
ktoré sa spájajú s prebiehajúcim
alebo bezprostredne hroziacim
súdnym konaním alebo regulačným
vyšetrovaním. Likvidácia takýchto
dokumentov by bola považovaná
za marenie spravodlivosti a tak
predmetom vážnych sankcií. Všetky
relevantné záznamy musíte preto
uchovať. Ďalšie usmernenie Vám
poskytne miestne oddelenie pre
správu záznamov (local Records
Coordinator) alebo právne oddelenie
(Legal Department).

Záznamy, ktoré sa týkajú prebiehajúcich či bezprostredne hroziacich súdnych konaní, alebo
regulačného vyšetrovania, podliehajú povinnej lehote na archiváciu (zákonom stanovenej lehoty na uchovanie záznamov); zamestnanci spoločnosti Roche takéto záznamy nesmú zlikvidovať a musia ich uchovať až kým lehota povinnej archivácie neuplynie.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			
			

že budeme záznamy a informácie spoločnosti Roche spravovať s náležitou
starostlivosťou.
že nikdy nezlikvidujeme akékoľvek záznamy týkajúce sa prebiehajúcich
alebo bezprostredne hroziacich súdnych konaní alebo regulačného
vyšetrovania.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie o správe záznamov nájdetev
smernici Roche Group Records Management Directive.

Firemná bezúhonnosť
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Bezúhonnosť v podnikaní
Bezúhonnosť spoločnosti Roche závisí od správania
sa jej zamestnancov
Všetci naši partneri od nás očakávajú, že sa vo všetkých podnikateľských ohľadoch budeme
správať bezúhonne.
Bezúhonnosť v podnikaní sa definuje ako reálne i vnímané etické správanie sa v podnikaní,
ktoré je v súlade s Kódexom správania skupiny Roche a s našim záväzkom podnikať spoločensky zodpovedne.
Bezúhonnosť v podnikaní znamená v prvom rade a predovšetkým, že dodržiavame všetky
platné zákony a predpisy ako aj vysoký štandard bezúhonnosti stanovený spoločnosťou Roche. Súlad s týmito štandardami je predpokladom udržateľného úspechu spoločnosti Roche.
Dodržiavanie nášho vysokého štandardu bezúhonnosti by mohlo v niektorých prípadoch
viesť k obchodným stratám. Napriek tomu sme presvedčení o tom,žetento prístup nám v podnikaní prináša výhodu.
Všetci zamestnanci spoločnosti Roche prispievajú k bezúhonnosti spoločnosti prostredníctvom svojho správania. Pretože Roche pôsobína celom svete, nevhodné správanie zamestnancov v jednej krajine môže mať negatívny dopad prespoločnosťRoche z globálneho hľadiska.
Podmienky a okolnosti, ktoré určujú vhodné správanie pri obchodných transakciách sa musia
posudzovať individuálne pri zohľadnení príslušných parametrov jednotlivých prípadov.
Spoločnosť Roche poskytuje svojim zamestnancom a obchodnými partnerom primerané informácie, pokyny, vzdelávanie, usmernenie a podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie súladu
so štandardom podnikateľskej bezúhonnosti spoločnosti Roche.

Firemná
bezúhonnosť
Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			
			

že budeme dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy ako aj vysoký
štandard bezúhonnosti stanovený spoločnosťouRoche.
že starostlivo posúdime každý prípad zvlášť, či je naše obchodné správanie
v súlade s očakávaniami a štandardom bezúhonnosti v podnikaní
stanoveným spoločnosťou Roche.

Q&A
Nedávno som dostal ambiciózny obchodný cieľ. Na to, aby som cieľ dosiahol a získal prémiu, musím porušiť štandard bezúhonného podnikania
spoločnosti Roche. Môžem to spraviť?
Nie. Štandard bezúhonnosti v podnikaní spoločnosti Roche musíte dodržiavať za každých okolností. Porozprávajte sa o situácii otvorene so svojim
líniovým manažérom (Line Manager)
a nájdite spolu riešenie, ktoré je v súlade so štandardom bezúhonnosti
v podnikaní spoločnosti Roche.

Môj líniový manažér (LineManager)
ma požiadal, aby som urobil jednu vec,
ktorá podľa mňa nie je v súlade
so štandardom bezúhonnosti v podnikaní stanoveným spoločnosťou Roche.
Čo by som mal urobiť?
Okamžite povedzte svojmu líniovému
manažérovi (Line Manager)
o svojich výhradách. Za svoje správanie v podnikaní v konečnom dôsledku zodpovedáte len Vy sám.
Ak Váš manažér na svojej požiadavke trvá a vraví Vám, aby ste bol ticho, je Vašou povinnosťou okamžite
kontaktovať miestneho predstaviteľa
pre súlad (Local Compliance Officer)
alebo hlavného predstaviteľa pre súlad (Chief Compliance Officer).
Prípadne môžte tiež využiť linku dôvery skupiny Roche – the Roche
Group Speak Up Line.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie o štandarde bezúhonnosti nájdetev smernici spoločnosti Roche
o bezúhonnom podnikaní (the Roche
Directive on Integrity in Business).
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Podplácanie a neprimerané výhody

Zákon o hospodárskej súťaži

Netolerujeme podplácanie ani žiadne iné formy
korupčného správania v podnikaní

Porušovanie zákonov o hospodárskej súťaži
sa nikdy nevypláca

Spoločnosť Roche odmieta korupčné správanie v podnikaní, ako je úplatkárstvo (verejné,
súkromné, aktívne a pasívne), sprenevera, podvod, krádež a poskytovanie neprimeraných výhod. Ďalšie usmernenia poskytuje Smernica spoločnosti Roche o bezúhonnosti v podnikaní
(Roche Directive on Integrity in Business).

Zákony ohospodárskej súťaži, tiež nazývané protimonopolné zákony, sú navrhnuté tak, aby
chránili hospodárskus úťaž. Zakazujú obchodné správanie, ktorého cieľom alebo účinkom je
zabránenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže (napr. cenotvorbou a alokáciou trhov či zákazníkov).

Úplatkárstvo

Zamestnanci spoločnosti Roche a ich obchodní partneri nesmú poskytnúť, prisľúbiť, vyžiadať si alebo prijať neprimeranú výhodu v akejkoľvek podobe, priamo či nepriamo, osobe
či spoločnosti alebo od osoby či spoločnosti so zámerom získať alebo udržať si zákazku ako
protihodnotu. Neprimeraná výhoda zahŕňa nezákonné zľavy, úplatky, ilegálnu províziu
a čierne platby. Neprimeraná výhoda môže byť čokoľvek hodnotné, okrem iného i platba,
jedlo, dar, pohostenie, cestovné náklady alebo falošné zmluvy.
Poskytnutie neprimeraných výhod

Rovnako je zakázané poskytnúť alebo prisľúbiť neprimeranú výhodu bez konkrétneho obchodného rozhodnutia. Na rozdiel od definície úplatkárstva sa tu nejedná o„protislužbu“.
Neprimeraná výhoda sa môže preto javiťako platba z „dobrejvôle“ na zvýšenie sympatií
smerom k poskytovateľovi.
Zamestnanci spoločnosti Roche musia mať na pamäti, že záleží na tom, ako sú vnímaní,
a že by sa ich správanie mohlo posudzovať ako úplatok alebo poskytnutie neprimeranej
výhody,bez ohľadu na ich úmysel.
Tieto princípy sa uplatňujú globálne na všetky verejné a súkromné obchodné transakcie súčasťou spoločnosti Roche. V mnohých krajinách platia prísne zákony a predpisy týkajúce
sa úplatkov a neprimeraných výhod, a ich porušenie môže viesť k trestnému konaniu alebo
civilným žalobám proti spoločnosti Roche a dotknutým zamestnancom.
Akékoľvek výhody pre obchodných partnerov a iné tretie strany je možné poskytnúť len zapredpokladu, že sa dodržali všetky požiadavky uvedené v smernici spoločnosti Roche o bezúhonnosti v podnikaní (Roche Directive on Integrity in Business) a získali sme všetky príslušné miestne schválenia.

Q&A
So zdravotníckym pracovníkom som
sa záväzne dohodol, že vystúpi s prednáškou na onkologickom podujatí
organizovanom spoločnosťou Roche.
Pred samotným podujatím mi však
prednášajúci oznámil, že sa nebude môcť zúčastniť. Môj líniový manažér (LineManager) si myslí, že je tento
zdravotnícky pracovník pre nás dôležitý a žiada ma, aby sme našu zmluvnú povinnosť dodržali a odborníkovi
zaplatili i napriek tomu, že na podujatí nevystúpi. Čo mám spraviť?
Bezodkladne musíte informovať svojho líniového manažéra (Line Manager)
o svojich pochybnostiach a nesúhlase
s plnením zmluvy za takýchto okolností, nakoľko vyplatenie odmeny zdravotníckemu pracovníkovi za služby, ktoré
nevykonal, by sa považovalo za úplatok. Ak i napriek upozorneniu Váš manažér (Line Manager)
na svojej žiadosti trvá a chce od Vás,
aby ste o celej záležitosti mlčali, je Vašou povinnosťou bezodkladne kontaktovať miestneho predstaviteľa pre
súlad (local Compliance Officer) alebo hlavného predstaviteľa pre súlad
(Chief Compliance Officer). Prípadne
môžte využiť našu linku dôvery
(the Roche Group Speak Up Line).

Povoľuje sa facilitačná platba
v podobe malého úplatku?

Spoločnosť Roche podporuje všetky snahy, ktoré majú presadzovať a chrániť hospodársku
súťaž, vrátane zákonnej ochrany práv duševného vlastníctv a apráv na distribúciu.
SpoločnosťRoche prijala komplexný program pre súlad s protimonopolnýmz ákonom.
Zamestnancom, ktorí sa pri svojej práci musia zaoberať hospodárskou súťažou, musia byť
jasné základné princípyz ákonov hospodárskej súťaže a dôležitosťsúladu s nimi. Ak odpoveď
na špecifický problém týkajúci sa hospodárskej súťaže nie je jasná, zamestnanci musia vyhľadať pomoc a radu.
Pokuty za porušenie zákonov o hospodárskej súťaži sú prísne. Zodpovednosť za dodržiavanie príslušných zákonov nesie nielen spoločnosť Roche, ale i zamestnanci, ktorí sa dopustia
nesúťažného správania, budú čeliť prísnym sankciám.
Zamestnanci spoločnosti Roche zapojení do procesu verejných súťaží (tzv.tendrov) musia
byť dôkladne oboznámení a konať v súlade s platnou legislatívou pre verejné súťaže. Celý
proces verejného obstarávania musí byť transparentný a základným pravidlom je dodržiavať
príslušné formálne postupy a rozhodovacím štátnym orgánom poskytovať korektné, transparentné a nediskriminačné údaje.
Spoločnosť Roche rešpektuje legitímne kroky svojich konkurentov vrátane výrobcov generických a biologicky podobných prípravkov. Očakáva však, že tieto kroky budú v súlade
s platnými zákonmi, predpismi a kódexmi farmaceutického odvetvia.
I napriek záväzku spoločnosti Roche dodržiavať príslušné zákony o hospodárskej súťaži sa
môže spoločnosť Roche stať predmetom neoznámeného vyšetrovania protimonopolným úradom (tzv.dawnraid). V prípade takého vyšetrovania sa spoločnosť Roche zaväzuje s vyšetrovateľmi plne spolupracovať a nezlikvidovať žiadne dokumenty, údaje alebo dôverné informácie.

Q&A
Pracujem na oddelení marketingu
a mám informáciu, že náš konkurent
v snahe získaťväčší podiel na trhu poskytuje svojim zákazníkom vysoké rabaty. Môžem tohto konkurenta kontaktovať a dohodnúť sa s ním na cenách a alokácii určitej skupiny zákazníkov a trhov?
Nie. Spoločné určovanie predajných
alebo nákupných cien a alokácia zákazníkov a trhov sa považuje za vážne porušenie zákona o hospodárskej
súťaži. Spoločnosť Roche takéto nesúťažné správanie zamestnancov prísne
zakazuje.

Protimonopolný úrad zahájil vyšetrovanie spoločnosti Roche, v ktorej pracujem. V poslednom čase som si písal
s našim konkurentom a naša korešpondencia by mohla byť považovaná
za dôkaz nesúťažného správania.
Mám túto korešpondenciu zničiť?
Nie. Za žiadnych okolností sa nesmú
zničiť dokumenty alebo údaje, ktoré
by mohli byť relevantné pre potreby
protimonopolného vyšetrovania. Spoločnosť Roche bude v prípade vyšetrovania s protimonopolným úradom
plne spolupracovať.

Nie, v súlade s Kódexom skupiny Roche a mnohých medzinárodných zákonov, je akákoľvek platba, bez ohľadu
na výšku, zakázaná. Preto sú zakázané aj facilitačné platby (t.j. neoficiálne
platby poskytnuté úradnej osobe
za účelom zaistenia a urýchlenia úradného výkonu), pokiaľ také platby nepredstavujú prípustnú výhodu.

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
–		
			
–		
			
			

že nebudeme praktizovať, tolerovať alebo iným spôsobom podporovať
korupčné správanie v podnikaní.
že neposkytneme, neprisľúbime, nevyžiadame si a ani nepríjmeme
neprimeranú výhodu v akejkoľvek podobe.
že si starostlivo preveríme, či je poskytnutie výhody nášmu obchodnému
partnerovi v súlade s pravidlami spoločnosti Roche o bezúhonnosti
v podnikaní.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche.Bližšie informácie o bezúhonnosti v podnikaní
sú popísané v príslušnej smernici
(Roche Directive on Integrity in Business).

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		
			
			
–		
–		

že budeme konať v súlade s príslušnými zákonmi o hospodárskej súťaži,
a že nebudeme porušovať alebo brániť legitímnej hospodárskej súťaži
nesúťažným konaním.
že v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadáme právnu pomoc.
že v prípade vyšetrovania budeme s úradmi spolupracovať.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie informácie o správaní v hospodárskej súťaži nájdete v príslušnej smernici Roche
Directive Behaviourin Competition.
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Presné výkazníctvo a účtovníctvo

Dane

Vytvárame a predkladáme pravdivé a poctivé finančné
a nefinančné informácie

Snažíme sa byť čestným a váženým daňovým poplatníkom
vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme

Bezúhonnosť údajov je pre naše podnikanie veľmi dôležitá.

Spoločnosť Roche pôsobí v mnohých krajinách sveta a jenašou povinnosťou konať
v súlade s daňovými požiadavkami jednotlivých krajín.S em patria všetky typy daní
a pre nás sú to najmä dane zpríjmu, dane z tržieb a dane z pridanej hodnoty. V rámci
dodržiavania súladu s týmito zákonmi, skupina Roche zvažuje i v akom duchu sú tieto
zákony prijaté.

Zabezpečujeme, aby údaje, informácie alebo záznamy, ktoré vytvárame, alebo za ktoré
sme zodpovední, boli pravdivé a poctivé. Týka sa to rovnako výročnej správy a finančnej závierky spoločnosti Roche ako aj vedeckých a vývojových údajov, alebo žiadostí
jednotlivcov o preplatenie cestovných a iných výdavkov či e-mailovej komunikácie.
Spoločnosť Roche musí dodržiavať príslušné zákony, interné smernice pre vedenie účtovníctva a výkazníctvo ako aj externé štandardy pre finančné i nefinančné výkazníctvo. Musí tiež zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytuje zainteresovaným stranám
ako sú kapitáloví a dlhoví investori, audítori, regulačné úrady a vládne orgány, dalipravdivý a poctivý obraz o finančnej situácii spoločnosti.
Za žiadnych okolností nesmieme vo výkazoch, správach, publikáciách a žiadostiach
o preplatenie nákladov uviesť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
Falšovanie záznamov a účtov alebo skreslenie faktov sa považuje za podvod. Za takéto
správanie nesie zodpovednosť samotná spoločnosť Roche ako aj jej zamestnanci, ktorí
budú za svoje nezákonné správanie čeliť prísnym postihom.

Q&A
Môj líniový manažér (Line Manager)
ma požiadal, aby som zaúčtoval platbu, ktorú očakáva od jedného zákazníka, hoci od tohto zákazníka nemáme
ešte ani záväznú objednávku.
Je to v poriadku?
Nie. Falšovanie záznamov a účtov,
alebo skresľovanie faktov sa považuje za podvod a okrem disciplinárneho
konania môže viesť k občianskoprávnemu a trestnému konaniu proti Vašej
osobe ako aj spoločnosti Roche.
V žiadnom dokumente spoločnosti
Roche nikdy neuvádzajte nepravdivé
alebo zavádzajúce informácie.

V poslednom čase som veľa služobne
cestoval a stratil som niekoľko príjmových dokladov z hotelov, kde som bol
ubytovaný. Môj kolega, ktorý
sa v minulosti v podobnej situácii
už ocitol, mi vraví, že môžem namiesto toho odovzdať zopár fiktívnych
príjmových dokladov. Je to pravda?
Nie. Ak tak urobíte, dopustíte sa podvodu vo vykazovaní výdavkov a to je
neprijateľné. Porozprávajte sa so svojím líniovým manažérom (Line Manager) a nájdite vhodné riešenie.

Spoločnosť Rocheje čestný a vážený daňový poplatník. Uznávame skutočnosť, že zdaňovanie je veľmi dôležité pre fungovanie spoločnosti a daňová legislatíva je súčasťou národnej suverenity. Počas uplynulého storočia medzinárodná komunita našla spoločnú reč ohľadom niektorých princípov zdaňovania, a tým sa uľahčila medzinárodná
spolupráca v podnikaní, a najmä sa zamedzilo nespravodlivému dvojitému zdaňovaniu.
Ďalším dôležitým krokom bolo uznanie jedného zo základných princípov trvalo udržateľného riadenia daní a to, že dane by sa mali platiť v tej krajine, kde sa vytvára ekonomická hodnota. Štruktúra a transakcie spoločnosti Roche, ktoré sú zdokumentované
v obchodných procesoch skupiny Roche, sú založené na ekonomickej podstate a na
princípe, že by sa dane mali platiť v tej krajine, kde sa vytvára ekonomická hodnota.
Štruktúra spoločnosti Roche (t.j. štruktúra jej dcérskych a pridružených spoločností)
je v línii s jej podnikateľským účelom a nie je vytvorená s jediným zámerom, a to vyhnúť sa plateniu daní. Skupina Roche sa nezapája do umelých dohôd či štruktúr spojených s daňovými rajmi alebo jurisdikciami, ktorú umožňujú utajovanie informácií.
Zdaniteľný príjem našej spoločnosti v značnej miere závisí od transferových (t.j. vnútro skupinových) cien tovarov a služieb nakúpených zapredaných do ostatných spoločností skupiny. Daňové úradymôžu požadovať vyšší zdaniteľný príjem tým, že budú
žiadať nižšie transferové ceny pri nákupoch a/alebo vyššie transferové ceny pri predaji.
Následkom toho môže jednej strane, ktorá sa transakcie zúčastní, vzniknúť vyšší zdaniteľný príjem. Ak daňový úrad druhej krajiny zúčastnenej na transakcii príjem náležite neupraví, úprava príjmu prvej krajiny povedie k dvojitému zdaneniu skupiny Roche.
Nie vždy sa spoločnosť Roche a príslušný daňový úrad musia zhodnúť na správnej
aplikácii miestnej daňovej legislatívy a vniektorých prípadoch zase môžu existovaťnezrovnalosti medzi daňovými úradmi jednotlivých krajín alebo i medzi jednotlivými orgánmi štátnej správy tej istej krajiny, kde daňové a colné zákony nemusia byť vždy zosúladené a konzistentné. V prípade sporov sa spoločnosť Roche snaží v pozitívnom duchu nájsť vyrovnané riešenia, ktoré sú v súlade s príslušnou legislatívou.

Q&A
Ako Roche stanovuje transferové ceny
medzi členmi skupiny?
Aby sme sa vyhli alebo aspoň znížili pravdepodobnosť dvojitého zdanenia, členovia skupiny Roche používajú
smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti
a správu daní pre všetky medzinárodné transakcie tovarov a služieb. Sem
patrí aj správne metódy transferového
oceňovania, ktoré sa zakladajú
na analýze vykonávaných funkcií, prijatého rizika a vynaložených finančných prostriedkov, ako aj príslušnej
dokumentácie.

Mám pochybnosti o tom, že reálne alebo predpokladané podmienky vnútroskupinovej zmluvy spĺňajú nezávislé
štandardypodľa smernice OECD
o transferovom oceňovaní alebo miestnej legislatívy. Čo mám urobiť?
Porozprávajte sa o tom viac s Vašou
kontaktnou osobou v GroupTax.

Ako mám postupovať, keď daňový úrad
spochybní transferové ceny medzinárodných transakcií?
Kontaktuje zodpovednú osobu GroupTaxa analyzujte podrobnejšie danú
situáciu. Následne podniknite vhodné
kroky, aby sa dodržal súlad s miestnou legislatívou a smernicami OECD
o transferovom oceňovaní, a aby ste
zabránili dvojitému zdaneniu.

Od nás všetkých sa očakáva:
Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			

že zabezpečíme, aby všetky finančné i nefinančné informácie,
ktoré vytvárame alebo vykazujeme, boli pravdivé, poctivé a úplné.
že v správach spoločnosti Roche, publikáciách, záznamoch alebo inom
type dokumentov, nikdy neskreslíme žiadne fakty.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

–		
			
–		
			
–		
			
			

že budeme konať v súlade s daňovou legislatívou vo všetkých krajinách 		
nášho pôsobenia.
že budeme transferové oceňovanievykonávať v súlade so smernicami 		
OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní.
že budeme aktívne a pozitívne pristupovať k hľadaniu riešení v prípade
nezhody s miestnym daňovým úradom alebo medzi jednotlivými orgánmi
štátnej správy.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie o daniach nájdete
v Roche’s Approach to Tax—GeneralDescription and Principles.
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Clá, obchod a riadenie exportu

Ochrana osobných údajov

Kľúč k nášmu efektívnemu a účinnému toku tovaru

Spracovaniu osobných údajov venujeme náležitú starostlivosť

Všetky transakcie, bez ohľadu na to, či prekračujú hranice alebo sa presúvajú v rámci
tej istej krajiny, môžu byť predmetom národných a medzinárodných predpisov v oblasti cla, obchodu a/alebo riadenia exportu.

Právo na súkromie je základným ľudským právom.

Spoločnosť Rochesa zaviazala konať v súlade so všetkými predpismi v oblasti cla,
obchodu a riadenia exportu, pričom berie do úvahy potenciálnu možnosť konfliktných
predpisov medzi jednotlivými krajinami, v ktorých pôsobí. V dôsledku nedodržania
týchto predpisov môže byť vyvodená občianska alebo trestná zodpovednosť a spoločnosť môže stratiť exportné výsady.
Clá a obchod

Spoločnosť Roche pôsobí na celom svete a každodenne dováža, vyváža a prepravuje
rôzny tovar. Nakoľko sa tovar musí včas precliť, oddelenie logistiky podľa odborných
usmernení pripraví všetkyzásielky, čím sa zabezpečí súlad s národnými ako aj medzinárodnými predpismi.
Colné zákony platia bez ohľadu na množstvo, typ materiálu alebo spôsob prepravy.
Colné orgány sledujú nielen dodržiavanie colných predpisov, ale na hranici vykonávajú aj iné úlohy pre vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné, napríklad, za veterinárne, poľnohospodárske, zdravotnícke, regulačné, fiškálne nariadenia a predpisy v oblasti duševného vlastníctva. To platí aj pre tovar poskytovaný bezplatne.
Riadene exportu

Všetci zamestnanci spoločnosti Roche zapojení do činností v oblasti zahraničného
obchodu sa musia vyhýbať transakciám, ktoré národné alebo medzinárodné predpisy
pre riadenie vývozu, ako aj vnútorná smernica skupiny Roche pre riadenie exportu
(the Roche Standard Export Control), uznali za neprípustné.
Skôr než zamestnanci spoločnosti Roche začnú spolupracovať s novým obchodným
partnerom, je ich povinnosťou preveriť, či sa daná spoločnosť nenachádza na národnom či medzinárodnom zozname spoločností, ktorým boli uložené sankcie. Pred spracovaním exportu obchodných alebo neobchodných komodít, softvéru alebo technológie, fyzicky alebo elektronicky, v rámci alebo mimo spoločnosti Roche, sú zamestnanci povinní skontrolovať, či daná položka nepodlieha regulácii a nevyžaduje si exportnú
či reexportnú licenciu vystavenú príslušným orgánom. Niektoré destinácie podliehajú
komplexnému riadeniu zahraničného obchodného styku, známym aj ako embargo alebo sankcie, a pred spracovaním obchodného prípadu je nutné vykonať ešte ďalšie kroky uplatňované pri riadenom vývoze.

Q&A
Práve pracujem na príprave dokumentov pre zahraničnú zásielku.
Na čo si mám dávať pozor?
Každý zamestnanec, ktorý žiada
o prepravu tovaru, zodpovedá za poskytnutie úplných a pravdivých informácií na spracovanie exportu alebo
importu. Majte na pamäti, že na doručovanie niektorých zásielok do určitých krajín sa vzťahujú určité obmedzenia alebo i zákazy. Pre bližšie
informácie kontaktuje zodpovednú
osobu –local Export Control Officer.

Chcem poslať nejaké americké IT
zariadenie svojmu kolegovi v Roche
v zahraničí. Vážne si musím skontrolovať všetky predpisy týkajúce sa preclievania, obchodu a exportu, hoci
toto zariadenie zostáva v rámci spoločnosti Roche?
Áno. Pred spracovaním zásielky ste
povinný vyhľadať si odbornú radu
od zodpovedných osôb na oddelení logistiky a miestneho predstaviteľa
pre riadenie vývozu (local Export Control Officer).

Ak sa domnievam, že som sa stal svedkom porušenia predpisov, čo je mojou
povinnosťou?
Ak máte nejaké pochybnosti alebo otázky, včas kontaktujte príslušné
zodpovedné oddelenie, ktoré potenciálne porušenie preverí a podnikne potrebné kroky.

Ochrana a zodpovedné používanie osobných údajov je súčasťou našej každodennej
práce. Údaje všeobecne vnímame ako hodnotnú súčasť vývoja inovatívnej liečby a diagnostických riešení pre pacientov, a náš prístup k nim ako prejav našej jedinečnosti
v podnikaní. Snažíme sa o to, aby nás druhí vnímali ako uznávaného a uprednostňovaného partnera, ktorému bez obáv svoje osobné údaje zveria. Zaviazali sme sa, že všetky údaje budeme zbierať a používať zákonným, čestným, legitímnym a etickým spôsobom, a vždy budeme rešpektovať súkromie jednotlivcov, aby sme si ich dôveru získali i zaslúžili.
Spoločnosť Roche prijíma zodpovednosť za dodržanie súladu pri spracovaní osobných
údajov bez ohľadu na to, či údaje spracuje sama, alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, ktorí majú jej plnú dôveru.
Akékoľvek informácie týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť je známa, alebo ktorú je
možné identifikovať, je nutné zbierať a spracovať v súlade s príslušným zákonom
o ochrane osobných údajov (napr. švajčiarsky federálny zákon o ochrane osobných
údajov, právna úprava ochrany osobných údajov v Európskej únii – t.j. GDPR a americký zákon o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia). Od zamestnancov
spoločnosti Roche s prístupom k takýmto osobným údajom sa očakáva, že budú rešpektovať právo na súkromie a údaje spracovávať zákonným, poctivým a transparentným spôsobom, a že budú rešpektovať akékoľvek obmedzenia spojené s účelom ako
aj princípy minimalizácie, presnosti, obmedzenia uchovateľnosti, bezúhonnosti a dôvernosti údajov.
Anonymizácia, pseudonymizácia alebo ekvivalentné koncepty ako je napríklad deidentifikácia, sú opatrenia, ktoré spoločnosť Roche využíva na ochranu práva jednotlivca
na súkromie. Žiaden zamestnanec, ktorý má prístup k anonymizovaným údajom, sa nesmie snažiť o odhalenie, alebo znovuodhalenie totožnosti jednotlivca, alebo zapríčiniť,
že dôjde k identifikácii jednotlivcov, ktorých údaje boli anonymizované. Rovnako žiaden zamestnanec, ktorý má prístup k pseudonymizovaným údajom, sa nesmie snažiť
o identifikáciu jednotlivcov, ktorých sa pseudonymizované údaje týkajú, pokiaľ to nevyžaduje súlad s príslušnou legislatívou. To isté sa očakáva aj od našich dodávateľov
a spolupracovníkov.

Q&A
Ak mám otázku ohľadom ochrany
osobných údajov, na ktorého odborníka sa mám obrátiť?
Môžte kontaktovať zodpovednú osobu
za ochranu osobných údajov – Data
Privacy Officer (global.privacy@roche.
com) alebo miestneho koordinátora
pre ochranu osobných údajov (localdata privacy coordinator).

Čo mám urobiť, keď zistím, že neoprávnená osoba získala prístup
k osobným údajom?
Prípady neoprávneného prístupu
k osobným údajom sa považujú za porušenie práva na súkromie. Bezodkladne ohláste incident prostredníctvom
vhodných kanálov.

Ak na spracovanie údajov využívam
externého dodávateľa, aj vtedy sa
mám uistiť, že sú osobné údaje náležite chránené?
Áno, aj keď poskytujeme osobné údaje tretej strane, podľa zákona o ochrane osobných údajov sme i naďalej zodpovedníza ich ochranu my. Zákon nám
prikazuje, aby sme externých dodávateľov náležite preverili, a uzatvorili
s nimi zmluvu. Ak určujeme účel
a spôsob spracovania údajov, za súlad
so zákonmi o ochrane súkromia nesieme zodpovednosť stále my, t.j. musíme
zabezpečiť, aby tretia strana konala
v súlade s týmito zákonmi.

Spoločnosť Roche uplatňuje vyššiu úroveň správy a prijíma bezpečnostné opatrenia
na ochranu práva jednotlivca na súkromie. Predstaviteľ spoločnosti Roche zodpovedný
za ochranu osobných údajov (Data Privacy Officer) koordinuje globálnu sieť s odborníkmi v danej oblasti.

Od nás všetkých sa očakáva:
Od nás všetkých sa očakáva:
–		
–		
			
–		

že budeme poskytovať pravdivé, úplné a včasné informácie.
že sa vždy uistíme, že pri vytváraní a adaptácii postupov konáme v súlade
s národnými a medzinárodnými predpismi pre clá, obchod a riadenie exportu.
že sa vždy a včas obrátime na odborníkov na jednotlivé oblasti.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie o riadení exportu
nájdete v dokumente the Roche Standard Export Control Policy.

–		
			
–		
			
–		
			
–		
			
			

že údaje budeme zbierať, používať a uchovávať v súlade s príslušnými
zákonmi, princípmi pre ochranu súkromia a záväzkami spoločnosti Roche.
že budeme vždy a za každých okolností rešpektovať práva jednotlivca na
súkromie.
že nikdy neodhalíme totožnosť jednotlivca ani sa nepokúsime o opätovnú
identifikáciu anonymizovaných údajov.
že si budeme opatrne vyberať tretie strany, ktorým s dôverou zveríme
spracovávanie osobných údajov alebo prístup k osobným údajom,
za ktoré sme zodpovední, a že budeme uzatvárať len dobré zmluvy.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
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Konflikt záujmov
Osobné záujmy nesmú neprimerane ovplyvňovať
náš profesionálny úsudok
Konflikt záujmov nastane ak sú súkromné záujmy zamestnanca nezlučiteľné so záujmami spoločnosti Roche a vytvárajú konfliktné stavy lojálnosti. Ako zamestnanci spoločnosti Roche sa musíme vyhýbať situáciám, pri ktorých sú osobné záujmy v konflikte, alebo by mohli byť v konflikte so záujmami spoločnosti Roche.
Činnosti príbuzných a blízkych partnerov a spoločníkov môžu spôsobiť konflikty záujmov. Nemali by sme sa podieľať, alebo budiť dojem, že sa podieľame na rozhodnutí,
alebo priamo ovplyvňujeme rozhodnutie, ktoré by mohlo postaviť naše vlastné záujmy
do konfliktu so záujmami spoločnosti Roche.
Nemali by sme neprimerane využiť naše postavenie v spoločnosti Roche vo svoj vlastný prospech, alebo v prospech našich príbuzných či blízkych partnerov. Musíme starostlivo zvážiť potenciálny konflikt záujmov predtým, než prijmeme vedľajšie zamestnanie.
Profesionálna angažovanosť mimo spoločnosti Roche vrátane členstva v predstavenstve tretej strany môže viesť ku konfliktu záujmov. Z toho dôvodu smú zamestnanci prijať členstvo v predstavenstve v spoločnosti tretej strany, v komerčnej spoločnosti
alebo vedeckom poradnom orgáne lenna základe predošlého súhlasu príslušného vedúceho pracovníka spoločnosti Roche, tak ako je stanovené v Roche smernici o členstve
v predstavenstve (Roche Directive on Employees Holding Board Memberships). Predošlý súhlas sa nevyžaduje v prípade členstiev v predstavenstve v dobročinných, neziskových a nekomerčných organizáciách (ako sú športové kluby, charity, atď.).

Osobná
bezúhonnosť

Mnohé skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov je možné vyriešiť spôsobom prijateľným pre daného jednotlivca aj pre spoločnosť. V prípade konfliktu záujmov by
mal dotknutý zamestnanec okamžite informovať svojho líniového manažéra (Line Manager), aby bolo možné nájsť vhodné riešenie.
Na dojme záleží. Zamestnanci spoločnosti Roche sú nielen povinní vyhýbať sa skutočným konfliktom záujmov, ale taktiež situáciám, v ktorých by nezainteresovaná osoba
mohla nadobudnúť dojem, že ide o konflikt záujmov, hoci je počínanie dotknutého zamestnanca neúmyselné alebo nevedomé.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			
–		
			
			
–		
			
			

že sa budeme vyhýbať situáciám, v ktorých môžu byť naše osobné záujmy 		
v konflikte so záujmami spoločnosti Roche.
že nebudeme neprimerane využívať naše postavenie v spoločnosti Roche
v osobný prospech, alebo v prospech našich príbuzných či blízkych partnerov.
že budeme bezodkladne informovať priameho nadriadeného (Line Manager) 		
o existujúcich alebo potenciálnych konfliktoch záujmov, aby bolo možné nájsť
vhodné riešenie.
že budeme informovať svojho líniového manažéra(LineManager) hneď
ako začneme zvažovať členstvo v predstavenstve spoločnosti tretej strany,
komerčnej spoločnosti alebo vedeckého poradného orgánu.

Q&A
V jednej situácii mám určité pochybnosti,
či sa náhodou nejedná o konflikt záujmov.
Čo by som mal urobiť?
V prípade pochybností bezodkladne informujte svojho líniového manažéra
(Line Manager), aby bolo možné nájsť
vhodné riešenie.
Moja manželka pracuje ako manažérka
u dodávateľa, ktorý sa snaží získať zmluvu
so spoločnosťou Roche. Mám právomoc
ten výberový proces ovplyvniť.
Čo sa odo mňa očakáva?
Postavenie Vašej manželky predstavuje
jednoznačný konflikt záujmov. Ste povinný oznámiť konflikt záujmu svojmu líniovému manažérovi (Line Manager) a vyviazať sa z rozhodovacej právomoci. O tom,
či dodávateľ, pre ktorého Vaša manželka
pracuje, je to najlepšie riešenie pre spoločnosť Roche, rozhodne Váš nadriadený.
Ak áno, spoločnosť Roche si daného dodávateľa môže vybrať i napriek tomu,
že sú Vašej záujmy prepojené.
Môj kamarát si práve založil biotechnologickú spoločnosť a chce, aby som sa stal
členom predstavenstva. Čo mám urobiť?
Nakoľko môže ísť o konflikt záujmov, musíte informovať svojho líniového manažéra (Line Manager). Zamestnanec spoločnosti Roche, ktorý chce byť členom predstavenstva v spoločnosti tretej strany, potrebuje predošlý písomný súhlas príslušného vedúceho pracovníka spoločnosti
Roche (v závislosti od pozície to môže byť
Chairman of the Board, Chief Executive Officer alebo Chief Executive Committee Member).
Som líniový manažér (Line Manager)
a spýtali sa ma, či môžu moju dcéru prijať do môjho tímu. Je to konflikt záujmov?
Všeobecným pravidlom, ako sa vyhnúť
domnelému konfliktu záujmov je,
aby blízki príbuzní nepracovali spolu
v jednej vertikálnej reportovacej línii.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Bližšie
informácie ohľadom konfliktu záujmov
nájdete v príslušnej smernici RocheDirective on Employees Holding Board
Memberships.
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Dary a pohostenie

Dôvernéinformácie a nelegálne
obchodovanie zasvätených osôb

Nedávame ani neprijímame dary a pohostenie,
ktoré by mohli viesť k pochybnostiam
o osobnej bezúhonnosti
Aj keď sa dary alebo pohostenie poskytnú z tých najčistejších motívov osobného
alebo profesionálneho priateľstva, môžu byť nesprávne pochopené a považované
za poskytnutie neprimeranej výhody. Nesmieme dávať ani prijímaťdary či pohostenie, ktoré by mohli spôsobiť pochybnosti týkajúce sa osobnej bezúhonnosti alebo
bezúhonnosti a nezávislosti spoločnosti Roche.
Aby sme predišli reálnym aj zdanlivým neprimeraným vzťahom so súčasnými alebo potenciálnymi obchodnými partnermi, verejnými i súkromnými, zamestnanci
spoločnosti Roche musia dodržiavať nasledujúce zásady:
Giving Gifts & Entertainment

–
		
–
		

Dary a pohostenie sa môžu poskytovať len vtedy, keď neexistuje riziko
vytvárania dojmu, že ovplyvňujeme prijímateľa v jeho rozhodovaní.
Dary a pohostenie musia byť v minimálnej hodnote a pohostenie musí byť
primerané. Okázalé a nevhodné dary či pohostenie sú prísne zakázané.

Accepting Gifts & Entertainment

–
		
–
		
		
–
		

Vyžiadanie si alebo dožadovanie sa darov či pohostenia akéhokoľvek druhu
je zakázané. Týka sa to nielen tovaru ale i akýchkoľvek iných výhod.
Nevyžiadané dary alebo pohostenie je možné prijať, ak neprekročia bežný prejav
zdvorilosti či láskavosti, a takéto prejavy sa v danej krajine tolerujú a sú bežnou
súčasťou obchodných vzťahov.
Ponuku na pohostenie je možné prijať len ak vyvstane z bežnej obchodnej 		
situácie, nesmie byť však okázalá a nesmie sa konať v nevhodnom prostredí.

Chránime dôverné informácie zvnútra organizácie
a predchádzame ich zneužitiu v obchodnom styku
Q&A
Jeden z kľúčových zákazníkov spoločnosti Roche usporiadal slávnostnú večeru pri príležitosti oslavy 50. výročia založenia spoločnosti. Tejto udalosti sa zúčastnia ďalší dôležití podnikatelia a vládni predstavitelia. Aj ja
som bol pozvaný. Môžem takéto pozvanie prijať?
Áno, ak ste pozvaný ako predstaviteľ
spoločnosti Roche a Váš líniový manažér (Line Manager) to odsúhlasil.

Jeden z kľúčových dodávateľov spoločnosti Roche pozval moju manželku a
mňa na golfový víkend ako poďakovanie dlhoročnému zákazníkovi. Môžem
takéto pozvanie prijať?
Nie. Prijatie takéhoto pozvania by
mohlo skompromitovať Vašu bezúhonnosť ako aj bezúhonnosť a nezávislosť
spoločnosti Roche, obzvlášť keďže sa
toto pozvanie javí ako okázalé a zahŕňa aj rodinného príslušníka, ktorý nie
je súčasťou obchodného vzťahu.

Dôverné informácie zvnútra organizácie sú definované ako neverejné informácie
o spoločnosti Roche a jej obchodných partneroch, ktoré by rozumný investor mohol
považovať za dôležité pri rozhodovaní o kúpe či predaji cenných papierov spoločnosti. Takéto informácie zahrňujú napríklad finančné výsledky a informácie o možných fúziách, akvizíciách alebo odpredaji, o navyšovaní kapitálu, transakciách nakapitálových
trhoch, dôležitých licenčných dohodácha inej formy spolupráce, ako aj o výsledkoch
významných klinických skúšok.
Zamestnanci spoločnosti Roche, ktorí prídu do styku s dôvernými firemnými informáciami pri výkone svojich povinností, či už zámerne alebo náhodou, sa považujú za zasvätené osoby. Rovnako sa za zasvätené osoby považujú aj nezamestnanci,
ktorí takéto informácie získajú.
Zasvätené osoby sa musia podriadiť nasledujúcim pravidlám:
– Dôverné informácie zvnútra organizácie sú prísne tajné a nesmú byť poskytnuté
		 žiadnym nezasväteným osobám mimo spoločnosti Roche, vrátane rodinných
		 príslušníkov.
– Zasvätené osoby nesmú kupovať, predávať alebo iným spôsobom obchodovať
		 s cennými papiermi spoločnosti Roche a iných zainteresovaných spoločností
		 kótovaných na burze;
– Zasvätené osoby nesmú poskytovať obchodné odporúčania nezasväteným osobám.
Vo väčšine krajín je obchodovanie zasvätených osôb nelegálne a dotknutá zasvätená
osoba ako aj spoločnosť Roche môžu čeliť prísnym postihom.

Ešte prísnejšie pravidlá sa vzťahujú na dary a pohostenie poskytované určitým skupinám alebo osobám, ako sú zdravotnícky pracovníci, zdravotnícke organizácie a
pacientské organizácie.
V prípade pochybností ohľadom vhodnosti prijatia nevyžiadaného daru či pohostenia sa porozprávajte so svojim líniovým manažérom (Line Manager).

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
			
–		
			
–		
			

že zabezpečíme, aby poskytnutie alebo prijatie darov či pohostenia,
nevzbudilo pochybnosti o našej osobnej bezúhonnosti a bezúhonnosti
a nezávislosti spoločnosti Roche.
že si nikdy nevyžiadame dary či pohostenie od súčasných alebo potenciálnych
obchodných partnerov spoločnosti Roche.
že v prípade pochybností prehovoríme so svojim líniovým manažérom
(Line Manager).

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie ohľadom osobnej bezúhonnosti nájdete v príslušnej
smernici - Roche Directive on Integrity in Business.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
–		
			
–		
			
			
			

že budeme chrániť dôverné údaje o spoločnosti.
že dôverné informácie nezneužijeme vo svoj prospech, alebo v prospech
niekoho iného.
že budeme kontaktovať právne oddelenie skupiny Roche (Group Legal
Department) v prípade, že budeme mať nejaké otázky či pochybnosti
o rozsahu alebo uplatňovania smernice skupiny Roche o dôverných
informáciách o spoločnosti (Roche Group Insider Directive).

Q&A
Dopočul som sa, že spoločnosť Roche
zamýšľa kúpiť inú farmaceutickú spoločnosť. Môžem obchodovať s cennými
papiermi Roche alebo zamýšľanej cieľovej spoločnosti?
Fámy sa nepovažujú za informáciu
poskytnutú zasvätenou osobou,
a tak obchodovanie, ktoré popisujete,
je v poriadku. Ak však Vaša informácia pochádza od niekoho zo spoločnosti Roche, kto je do prevodu zapojený, mali by ste byť obzvlášť opatrný a kontaktovať Group Legal Department ešte pred kúpou alebo predajom
cenných papierov.

Našiel som kópiu polročných výsledkov, ktoré sú dôverné a neverejné.
Myslím si, že tieto výsledky budú mať
významný dopad na cenu akcií nášho
konkurenta. Môžem na základe týchto
informácií nakúpiť akcie konkurenčnej spoločnosti?
Nie, s dôvernými informáciami nesmiete robiť vôbec nič, aj keby boli
tieto informácie pre Vás, alebo spoločnosť dôležité. Ak informácie o konkurenčnej firme obsahujú výsledky,
ktoré môžu mať významný dopad
na akcie konkurenta, ste považovaný
za náhodne zasvätenú osobu a musíte
konať v súlade s pravidlami, ktoré
sa vzťahujú na zasvätené osoby.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie ohľadom zasvätených osôb nájdete v príslušnej smernici - Roche Group Insider Directive.
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Zamestnanie v spoločnosti Roche
Ponúkame atraktívne príležitosti a kladieme vysoké nároky

Hodnoty spoločnosti Roche – čestnosť, odvaha a zanietenie – majú za úlohu viesť naše rozhodnutia a kroky. Sú piliermi našej korporátnej kultúry a uplatňujú
sa v celej skupine Roche.
Spoločnosť Roche prejavuje a očakáva vzájomnú úctu a dôveru. Ponúkame otvorené pracovisko, kde sa oceňuje tímová práca.
Zamestnanecká politika skupiny Roche stanovuje jednotné minimálne požiadavky pre všetky spoločnosti Roche a špecifikuje, čo od svojich zamestnancov očakáva. Táto politika sa
venuje témam ako sú nábor, pracovný postup, kariérny rast, odmeňovanie, diverzita a inklúzia, zákaz nútenej a detskej práce a sloboda združovania.
Našich sedem záväzkov vedenia (seven Leadership Commitments) jasne stanovuje čood
našich vedúcich pracovníkov očakávame a zároveň je to prísľub, ktorý dávame našim zamestnancom o tom, ako ich budeme viesť. Bez ohľadu na pracovnú oblasť alebo úroveň
riadenia, spoločnosť Roche od každého vedúceho pracovníka očakáva, že bude každý deň
konať v súlade s týmito záväzkami:
„Som pevne presvedčený, že si každý človek v spoločnosti Roche zaslúži skvelého vodcu.
Každý deň sa snažím ísť príkladom akonám v súlade s hodnotami čestnosti, odvahy a zanietenia. To znamená, že:
1. Úprimne sa o ľudí zaujímam.
2. Pozorne počúvam druhých, hovorím pravdu a vysvetľujem „prečo“.
3. Dávam ľuďom priestor a dôveru robiť rozhodnutia.
4. Objavujem a rozvíjam potenciál v ľuďoch.
5. Snažím sa o jedinečnosť a výnimočné výsledky.
6. Určujem priority a uľahčujem prácu sebe i ostatným.
7. Zablahoželám a poďakujem ľuďom za veľmi dobre odvedenú prácu.”

Zamestnanie

Vytvárame prostredie, kde každý s dôverou vyjadruje svoj názor a myšlienku. Vzťah medzi zamestnancom a manažérom si vyžaduje otvorenú komunikáciu. Za účelom prehĺbenia
vzťahov zaviedla spoločnosť Roche tzv. „check-ins“ – časté, neformálne a na zamestnanca
zamerané rozhovory.

Q&A
Čo znamenajú hodnoty spoločnosti
„čestnosť, odvaha a zanietenie“
pre moju každodennú prácu?
Majú sa uplatňovať v praxi. Nechajte
sa nimi viesť vo svojom každodennom
rozhodovaní a správaní.

Prečo je kultúra, ktorá podporuje vyjadrovanie názorov bez obáv z negatívnych následkov, pre spoločnosť
Roche taká dôležitá?
Spoločnosť Roche je pevne presvedčená o tom, že takáto kultúra je základom pre bezúhonné správanie a dodržiavanie pravidiel; okrem toho takáto
kultúra umožňuje a podnecuje inovatívne zmýšľanie, ktoré je pre naše podnikanie veľmi dôležité.

Mám kamarátku, ktorá má zdravotné postihnutie a opýtala sa ma, či má
rovnocennú šancu získať prácu v spoločnosti Roche. Čo jej mám povedať?
Áno, v spoločnosti Roche si vážime
schopností ľudí a snažíme sa proaktívne podporovať zdravotne postihnuté
osoby tým, že pre nich vytvárame pracovné príležitosti a prijímame ich medzi nás ako plnohodnotných kolegov.

Prostredníctvom pravidelne realizovaného globálneho prieskumu názorov zamestnancov
(GEOS) sa snažíme získať úprimnú a anonymnú spätnú väzbu ohľadom potrieb a očakávaní našich zamestnancov, ktorá nám pomáha odhaliť oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie.
Pomocou týchto prieskumov vieme tiež zistiť mieru angažovanosti zamestnancov.
Spoločnosť Roche rešpektuje právo všetkých zamestnancov vstupovať do akýchkoľvek legitímnych združení zamestnancova zaväzuje sa dodržiavať všetky zákony vzťahujúce sa
na zastupovanie zamestnancov. Spoločnosť Roche sa snaží viesť otvorený dialóg so všetkými zástupcami zamestnancov.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
–		
			
			
–		
			

že budeme konať v súlade s hodnotami spoločnostiRoche.
že budeme napĺňať očakávania spoločnosti Roche v súlade
so zamestnaneckou politikou skupiny Roche (Roche Group Employment
Policy).
že vo funkcii vedúceho pracovníka budeme každý deň konať v súlade
s príslušnými záväzkami (Leadership Commitments).

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie ohľadom zamestnania nájdete v dokumente Roche Group
Employment Policy.
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Diskriminácia a obťažovanie

Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie

Diverzita a inklúzia sú hodnotnou súčasťou nášho
inšpiratívneho pracovného prostredia

Podporujeme a poskytujeme bezpečné a zdravé pracoviská,
čisté životné prostredie a trvalo udržateľné produkty

Spoločnosť Roche, ktorá pôsobí v mnohých krajinách sveta rôznych kultúr, bola vždy
otvorená novým a rôznorodým prístupom. Diverzita vyžaduje pozorné riadenie, aby
sa predišlo nedorozumeniam a konfliktom,a tiež preto, aby bolo možné jej hodnotu naplno využiť. V spoločnosti Roche si ceníme a riadime diverzitu v inkluzívnom prostredí, pretože sme presvedčení, že je dôležitou hybnou silou inovácií ako aj angažovanosti zamestnancov. Rôznorodosť prostredí odkiaľ naši ľudia pochádzajú, ich kultúry, jazyky, uvažovanie a nápady nám pomáhajú udržať si náskok pred našou konkurenciou.

Bezpečnosť, zdravie a ochrana životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou našich
činností a pristupujeme k nim s rovnakou vážnosťou ako pri bežnom výkone našich
pracovných povinností.

Je nás mnoho a pracujeme ako jeden naprieč oddeleniami (funkciami), naprieč spoločnosťami a naprieč celým svetom. Inkluzívna kultúra spoločnosti Roche znamená, že si
vážime rozdiely medzi našimi zamestnancami a aktívne pracujeme na vytváraní takého prostredia, kde majú všetci možnosť deliť sa o nové nápady a spôsoby práce, a kde
môžme všetci naplno realizovať svoj potenciál.
Spoločnosť Roche sa zaviazala k spravodlivému a rovnocennému prístupu ku všetkým
zamestnancom a všetkým ľuďom, ktorí sa v spoločnosti Roche uchádzajú o zamestnanie,vrátane rovných príležitostí na osobný rozvoj a kariérny postup. Netolerujeme žiadnu formu diskriminácie alebo obťažovania na pracovisku.
Uplatňujeme nulovú toleranciu k situáciám, v ktorých by naši zamestnanci boli predmetom urážlivého, zneužívajúceho alebo iného nežiaduceho správania na pracovisku, ktoré je nezlučiteľné so zachovaním ľudskej dôstojnosti, alebo vytvára zastrašujúce, nepriateľské alebo ponižujúce prostredie pre obeť (ako napríklad fyzické, sexuálne,
psychologické, verbálne alebo iné formy obťažovania).
V súlade s politikou skupiny Roche zabezpečujeme, aby správanie zamestnancov nebolo voči nikomu diskriminačné na základe pohlavia, veku, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, infekcie HIV/AIDS,
občianstva, genetických informácií, ichschopností alebo akýchkoľvek iných relevantných charakteristík, ktoré sú chránené v zmysle zákona.

Q&A
Prečo si spoločnosť Roche cení diverzitu?
Spoločnosť Roche, ktorá bola vždy
otvorená novým a rôznorodým technológiám a prístupom, od svojho vzniku už položila mnoho medicínskych
míľnikov. Diverzita je nielen kľúčovým
predpokladom inovácie, ale zároveň
i osobným a kultúrnym obohatením
pre každého jedného zamestnanca.

Mám dojem, že ma môj líniový manažér (Line Manager) nemá rád
a začal ma rôzne kritizovať.
Čo by som mal urobiť?
Uvedomte si, že len preto, že má
niekto zlý štýl riadenia ľudí, ešte neznamená, že ide o obťažovanie alebo
diskrimináciu v zmysle zákona.
Ak ste sa však stal obeťou diskriminácie alebo obťažovania, mali by ste sa
okamžite, otvorene a na rovinu porozprávať so svojím líniovým manažérom
(Line Manager). Môžte tiež kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov (HR
Department) alebo Vášho miestneho predstaviteľa pre súlad (local Compliance Officer). Rovnako môžte využiť aj linku dôvery (Roche Group Speak Up Line).

Tieto zásady uplatňujeme vo všetkých aspektoch zamestnaneckých vzťahov, vrátane
náboru nových zamestnancov, kariérneho postupu, odmeňovania, disciplinárnych konaní a ukončenia pracovno-právneho vzťahu.
Ak sme presvedčení, že niekto bol vystavený diskriminácii alebo obťažovaniu, mali
by sme nevhodné správanie nahlásiť.

Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
–		
–		
			

že diverzita a inklúziabude pre nás prioritou a príležitosťou pre inovácie 		
ako aj prehlbovanie angažovanosti zamestnancov.
že zabezpečíme, aby sme našim správaním nikoho nediskriminovali.
že sa nikdy nebudeme podieľať na žiadnej forme obťažovania na pracovisku.
že prehovoríme, ak sa dozvieme alebo spozorujeme, že na našom pracovisku 		
došlo k diskriminácii alebo obťažovaniu.

Činnosti spoločnosti Roche sa realizujú v súlade s príslušnýmiz ákonmi a predpismi
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP) a ochrane životného prostredia
(OŽP)a tiež v súlade s podnikovými normami a správnou praxou. Prijímame všetky
primerané a praktické kroky, aby sme pre svojich zamestnancov zabezpečili bezpečné,
zdravé a čisté pracovné prostredie.
Politika spoločnosti Roche vzťahujúca sa na bezpečnosť a ochranu zdravia a životného
prostredia sa realizuje systematicky, prostredníctvom všetkých potrebných technických,
organizačných a personálnych opatrení. Riziká v tejto oblasti sa systematicky analyzujú a v prípade potreby redukujú alebo eliminujú. Vo všetkých našich prevádzkach zamestnávame odborníkov v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia, aby sa zabezpečila systematická implementácia BOZP-OŽP.
Snažíme sa neustále zdokonaľovať všade tam, kde je to možné a ekonomicky realizovateľné. Proaktívne hľadáme nové, trvalo udržateľnejšie technológie a procesy, aby
sme minimalizovali dopad na ľudí a životné prostredie. Neustále vyvíjame naše produkty a služby, aby sme zvýšili udržateľnosť. Iniciujeme a zavádzame opatrenia, aby
sme dokázali šetrnejšie využívať prírodné zdroje, obmedzili produkciu odpadu, minimalizovali znečisťovanie životného prostredia a prispeli k riešeniu otázok globálneho
otepľovania a klimatických zmien.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia sme
si stanovili náročné ciele, pravidelne sledujeme náš výkon a kontrolujeme, aby naše
správanie, procesy a prístroje, ktoré používame, išli s dobou.
Všetci zamestnanci sú osobne zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a životného prostredia na pracovisku a to v plnom rozsahu svojich pracovných povinností, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, schopností a skúseností. Vedúci pracovníci nesú zodpovednosť za oblasť BOZP a OŽP ako celok. Od nás všetkých sa očakáva,
že pomôžeme identifikovať oblasti, ktoré je nutné vylepšiť a neustále budeme prispievať k vytváraniu bezpečnejšieho a lepšieho pracovného i životného prostredia.

Od nás všetkých sa očakáva:
Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie ohľadom zamestnania nájdete v dokumente Roche Group
Employment Policy.

–		
			
			
–		
			
–		

že zabezpečíme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu
životného prostredia na našom pracovisku s najlepším vedomím
a svedomím, a využitím našich schopností a skúseností.
že sa opatrenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
stanú súčasťou našej každodennej práce.
že ukončíme pracovnú činnosť, ak nebude bezpečná.

Q&A
Ako dôležitá je pre spoločnosť Roche
ochrana životného prostredia?
Ochrana životného prostredia je pre
spoločnosť Roche veľkou prioritou.
Súčasťou nášho záväzku voči trvalo udržateľnému vývoju, proaktívne vyhľadávame nové, udržateľnejšie technológie a procesy, aby sme minimalizovali náš dopad na životné prostredie.
Každý jeden zamestnanec spoločnosti Roche môže a mal by, v rámci svojich zodpovedností a vplyvu prispievať
k ochrane životného prostredia.

Vznikol problém, ktorý sa dotýka viacerých oddelení a krajín. Plánujeme
stretnutie tímov z rôznych krajín, aby
sme vzniknutú situáciu prediskutovali. Čo by sme mali s ohľadom na BOZP
a OŽP zvážiť?
Cestovanie lietadlom má významný
dopad na celkovú ekologickú rovnováhu spoločnosti Roche a preto je potrebné minimalizovať letecké služobné cesty. Pri plánovaní stretnutia postupujte nasledovne: Zorganizujte video alebo telekonferenciu. Ak je nevyhnutnéstretnúť sa osobne, minimalizujte počet účastníkov, vyšlite len jedného kompetentného zástupcu a nie
celý tím. Vyberte si také miesto konania stretnutia, ktoré zníži počet letových kilometrov. Skombinujte viacero
služobných ciest, aby ste znížili počet
letových kilometrov. Vyberte si také
miesto stretnutia, ktoré je bezpečné
pre všetkých účastníkov.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.
Bližšie informácie ohľadom BOZP
a OŽP nájdete v príslušných dokumentoch Roche Group SHE Policy,
Guidelines and Directives.

Komplexné riadenie súladu
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Zodpovednosti za súlad
Súlad v spoločnosti Roche – aj vďaka nám

Pôsobíme vo vysoko regulovanom odvetví. Súlad správnymi a regulačnými požiadavkami je nevyhnutným predpokladom na získanie licencie povoľujúcej našu činnosť.
Súlad znamená to, že naše správanie musí byť v súlade s príslušnými zákonmi, predpismi, kódexmi odvetvia ako aj štandardom bezúhonnosti spoločnosti Roche.
Spoločnosť Roche vytvorila systém komplexného riadenia súladu (cCSM), ktorý sme
sa zaviazali zaviesťa uplatňovať. Systém cCMS sa zameriava na prevenciu, detekciu
a reakciu na nesúladné správanie komplexným zapájaním ľudí, princípov, zásad a procesov.
Spoločnosť Roche verí, že zmysel pre zodpovednosť každého zamestnanca je základom súladu. Musíme preto neustále a adekvátne identifikovať, posudzovaťa manažovať riziká súladu, ktoré spadajú do oblasti, za ktorú sme zodpovední.Výkon sa nemeria iba dosiahnutými výsledkami, ale tiež tým, ako sa tieto výsledky dosiahli a aký je
ich dopad.
My v spoločnosti Roche chápeme, že súlad je kľúčovou zodpovednosťou líniového
manažmentu. V skutku, mnohé prípady nesúladu sú dôsledkom zlého a/alebo žiadneho vedenia. Z toho dôvodu, ako súčasťnašej úlohy vedenia,sú línioví manažéri povinní starostlivo vybrať, zaškoliť a kontrolovať zamestnancov, za ktorých sú zodpovední. Očakávasa od nich, že zahrnú aspekty súladu do hodnotenia výkonnosti svojich zamestnancov. Spoločnosť Roche je odhodlaná poskytovať primerané vzdelávanie líniovým manažérom, ktoré im umožní plniť si svoju manažérsku úlohu.
V systéme komplexného riadenia súladu je za rozmanitú podporu zamestnancov a líniového manažmentu zodpovedné oddelenie pre súlad.

Q&A
Zvažujem poskytnutie neprimeranej
výhody jednému obchodnému partnerovi, aby som dosiahol svoj vytýčený
obchodný cieľ. Považuje sa splnenie obchodného cieľa za prípustné ospravedlnenie za to, že niekomu poskytnem neprimeranú výhodu?
Nie. Ťažko splniteľný plán sa nikdy
nemôže považovať za ospravedlnenie alebo odôvodnenie pre porušenie
štandardu bezúhonnosti.
Vždy majte na pamäti, že za svoje
správanie nesiete zodpovednosť
a z akéhokoľvek porušenia sa budete
musieť zodpovedať.

Som líniový manažér. Aká je moja úloha v systéme komplexného riadenia súladu?
Súlad je kľúčovou zodpovednosťou
líniového manažmentu. Súčasťou
Vášho vedúceho postavenia je okrem
iného Vaša povinnosť starostlivo
vybrať, zaškoliť a kontrolovať zamestnancov, za ktorých nesiete zodpovednosť.

Komplexné
riadenie súladu
Od nás všetkých sa očakáva:
–		
			
–		
			

že si budeme vedomí našej zodpovednosti v systéme komplexného riadenia
súladu.
že budeme neustále a adekvátne identifikovať, posudzovať a manažovať
riziká súladu, ktoré spadajú do oblasti našej pôsobnosti.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche.

Comprehensive Compliance Management
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Vyhľadanie pomoci a rady

Prehovorte!

Pýtať sa je súčasťou prevencie

Ozvať sa je správne

V našej každodennej práci môžeme občas čeliťsituáciám, ktoré nie sú explicitne
obsiahnuté v Kódexe správania skupiny Roche alebo v dokumentoch, na ktoré sa
kódex odvoláva (ako napríklad smernice, postupy a usmernenia). Ak si nie sme
istí, či je naše správanie vhodné, mali by sme si položiť nasledujúce otázky

Zamestnanci spoločnosti Roche, ktorí prehovoria, keď si v dobrej viere myslia, že došlo k porušeniu Kódexu správania spoločnosti Roche, robia správnu vec a konajú v súlade s hodnotami spoločnosti Roche.

–
–
–
–
		
–

Je moje správanie v súlade so zákonom?
Je v súlade s hodnotami spoločnosti Roche?
Je v súlade s Kódexom správania skupiny Roche?
Mohlo by mať negatívne následky pre spoločnosť Roche
alebo pre mňa samotného?
Cítil by som sa dobre, keby sa o tom písalo v novinách?

Takto môžme často získať potrebné usmernenie. V prípade pochybností alebo neistoty ohľadom vhodného správania je však správnym postupom obrátiť sa
na niekoho o pomoc a radu.
V spoločnosti Roche pestujeme kultúru otvorenosti a slobody klásť otázky a jej
prvou a najdôležitejšou úlohou je zabrániť nesúladnému správaniu. Línioví manažéri spoločnosti Roche sa zaručujú za to, že zamestnanci, za ktorých sú zodpovední, získajú všetku potrebnú pomoc a rady, ktoré potrebujú na to, aby mohli
konať v súlade s Kódexom správania skupiny Roche.

Q&A
Čo mám urobiť ak som si nie istý,
či je moje konanie správne?
Položte si konkrétne otázky, ako napríklad: „Cítil by som sa dobre, keby
sa o mojom správaní písalo v novinách?“ V prípade pochybností vyhľadajte pomoc a radu.

Kam sa môžem obrátiť s prosbou o pomoc či radu?
Môžte kontaktovať svojho líniového
manažéra (Line Manager), miestneho
predstaviteľa pre súlad (local Compliance Officer) alebo hlavného predstaviteľa pre súlad (Chief Compliance Officer). Okrem nástrojov miestnej
a regionálnej podpory môžte odoslať
svoju žiadosť o pomoc aj na poradenskú linku RoCoCHAL (Roche GroupCode of Conduct Help & Advice Line).

V prípade pochybností a neistoty ohľadom vhodného správania sa obráťte na nasledujúce zodpovedné osoby: Line Manager, local Compliance Officer, Chief
Compliance Officer alebo na poradenskú linku RoCoCHAL (Roche Group Code
of Conduct Help & Advice Line).

Vedenie spoločnosti Rochesa potrebuje dozvedieť o problémoch týkajúcich sa bezúhonnosti, aby ich mohli rýchlo a spoľahlivovyriešiť. Vyslovením obavy z nesúladu zamestnanci spoločnosti Roche pomáhajú chrániť nielen samých seba, ale i svojich kolegov a záujmy a práva spoločnosti Roche.
Ak máme pochybnosti týkajúce sa nesúladu s kódexom, v prvom rade by sme mali
prehovoriť so svojím líniovým manažérom (Line Manager). Ak je nám to nepríjemné,
mali by sme kontaktovať miestneho predstaviteľa pre súlad (local Compliance Officer),
hlavného predstaviteľa pre súlad (Chief Compliance Officer), právne oddelenie (Legal),
oddelenie ľudských zdrojov (HR) alebo linku dôvery miestneho zastúpenia Roche alebo Skupiny Roche (affiliateor Group Functions speak up lines).

Od nás všetkých sa očakáva:
– že vyhľadáme pomoc a radu ak budeme mať pochybnosti o tom, či je naše
		 správanie vhodné a správne.
– že zamestnancom, ktorých máme na starosti, poskytneme náležitú pomoc a radu.

Aký je rozdiel medzi linkou dôvery a
poradenskou linkou spoločnosti Roche? (the Roche Group Speak Up Line
vs. the Roche Group Code of Conduct
Help & Advice Line)?
Poradenská linka spoločnosti Roche
(the Roche Group Code of Conduct
Help & Advice Line) pomáha predchádzať situáciám nesúladu. Linka dôvery
(The Roche Group Speak Up Line) slúži pre hlásenia prípadného porušenia
súladu až potom, čo k nemu dôjde.

Kedy by som mal prehovoriť?

V súlade s miestnymi zákonmi, linka dôvery skupiny Roche (the Roche Group Speak
Up Line) umožňuje zamestnancom Roche ohlásiť obavy z nesúladu kdekoľvek a kedykoľvek vo svojom rodnom jazyku, buď prostredníctvom internetu a/alebo telefónom.
Systém zabezpečuje externá organizácia a umožňuje prehovoriť anonymne. Kontakt na
bezplatnú telefonickú linku a URL dôvernej linky skupiny Roche nájdete na firemnej
sieti spoločnosti Roche, speakup.roche.com.

Ak sa v dobrej viere domnievate,
že niekto urobil, robí alebo sa možno
chystá urobiť niečo, čo poruší Kódex
správania skupiny Roche, očakáva
sa od Vás, že prehovoríte.

Každý zamestnanec, ktorýu pozorňuje na problém súladu v dobrej viere, koná v záujme spoločnosti Roche a zaslúži si uznanie. Spoločnosť Roche netoleruje žiadne odvetné opatrenia proti zamestnancovi, ktorý v dobrej viere upozorní na problém súladu. Líniový manažér a/alebo zamestnanec, ktorý sa takejto odvety dopustí, bude čeliť postihom. Ak zamestnanec usúdi, že sa tento princíp nedodržiava, sťažnosť môže alebo by
mal predložiť buďgenerálnemu riaditeľovi, hlavnému predstaviteľovi pre súlad, riaditeľovi pre ľudské zdroje skupiny alebo ktorémukoľvek členovi kontrolného výboru alebo výboru pre firemnú správu a udržateľnosť predstavenstva spoločnosti. (Chief
Executive Officer, Chief Compliance Officer, Group Head of HR or any member of the
Audit Committee or the Corporate Governanceand Sustainability Committee of the Board).

Vaším prvým kontaktným miestom
je Váš líniový manažér (Line Manager).
Ak je Vám nepríjemné s ním o tom
hovoriť, môžte kontaktovaťmiestneho predstaviteľa pre súlad (local Compli-ance Officer), hlavného predstaviteľa pre súlad (Chief Compliance
Officer), právne oddelenie, oddelenie pre ľudské zdroje, alebo prehovoriť
prostredníctvom miestnej linky dôvery,
prípadne linky dôvery skupiny Roche.

Rovnako, spoločnosť Roche netoleruje žiadne zneužívanie kanálov linky dôvery - Roche Group Speak Up Line.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Podrobnejšie
informácie ohľadom vhodného správania nájdete prostredníctvom poradenskej linky RoCoCHAL Roche Directive on the Use of the Roche Group
Code of Conduct Help
& Advice Line.

Q&A

Od nás všetkých sa očakáva:
– 		že prehovoríme, keď sa budeme v dobrej viere domnievať, že niekto spravil, robí alebo sa možno chystá spraviť niečo, čo by porušilo Kódex správania skupiny Roche.

Ktoré kanály linky dôvery sú k dispozícii?

Môžem zostať v anonymite ak využijem linku dôvery skupiny Roche?
Áno. Nakoľko linku dôvery skupiny
Roche zabezpečuje externý dodávateľ, systém ponúka možnosť prehovoriť anonymne.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Podrobnejšie informácie ohľadom linky dôvery
nájdete v príslušnej smernici the Roche Directive on the Use of the Roche
Group Speak Up Line.

Comprehensive Compliance Management
52

53

Predstavitelia pre súlad

Riešenie prípadov nesúladu

Predstavitelia pre súlad sú tu pre nás

Adekvátne riešenie prípadov nesúladu hrá kľúčovú úlohu
v našomsystéme komplexného riadenia súladu

Hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer) je povinný zabezpečiť,
aby sa Kódex správania skupiny Roche dôkladne dodržiaval v celej skupine Roche. Zároveň je kontaktnou osobou pre zamestnancov, akcionárov, obchodných
partnerov, zákazníkov a širokú verejnosť vo veci implementácie a súladu s Kódexom správania skupiny Roche.

Spoločnosť Roche netoleruje nesúladné správanie. Zamestnanci a línioví manažéri,
ktorí porušia Kódex správania skupiny Roche sa budú zo svojich priestupkov zodpovedať.
Spoločnosť Roche sa zaviazala k zodpovednému prístupu k riešeniu prípadov nesúladu
a hľadaniu adekvátnych riešení, a v tomto zmysle:

Každá dcérska spoločnosť skupiny Roche vymenovala miestneho predstaviteľa
pre súlad (local Compliance Officer), ktorý okrem iného zodpovedá za:
–
		
		
–
		
		
–
–
–
		
–
		
		
–
		

informovanie zamestnancov o tom, kde môžu vyhľadať pomoc a radu v prípade
pochybností ohľadom správneho, vhodného správania pri výkone svojich
pracovných povinností;
sieťovú spoluprácu a spoluprácu s miestnymi, regionálnymi a globálnymi
odborníkmi na súlad, za účelom identifikácie a využívania synergií medzi
farmaceutickou a diagnostickou divíziou;
koordináciu miestnych aktivít, iniciatív a vzdelávacích programov;
podporu a vedenie kontroly súladu, riadenia súladu a príslušných auditov;
podporu líniového manažmentu v miestnych procesoch riadenia rizika
bezúhonnosti;
poskytovanie podpory líniovému manažmentu pri riešení miestnych prípadov
nesúladu, vrátane podávania hlásení do systému hlásení udalostí týkajúcich
sa pracovnej etiky – BEIR (BusinessEthicsIncidentReporting);
povzbudenie ľudí k tomu, aby prehovorili, ak majú podozrenie o vzniknutom
nesúlade.

Hlavný predstaviteľ pre súlad koordinuje sieť miestnych predstaviteľov pre súlad
a dohliada nad pravidelnou výmenou príkladov najlepšej praxe a spoluprácou
v rámci siete a nad pravidelnou revíziou a aktualizáciou globálnych nástrojov
pre súlad.

Q&A
Zainteresovaná osoba chce podať
sťažnosť na spoločnosť Roche, pretože údajne niekto z Roche porušil Kódex správania skupiny Roche. Komu
môže zainteresovaná osoba nahlásiť
sťažnosť?
Hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief
Compliance Officer) slúži ako kontaktná osoba pre zamestnancov,
akcionárov, obchodných partnerov,
zákazníkov a širokú verejnosť vo veci
implementácie a súladu s Kódexom
správania skupiny Roche.

Pracujem ako manažér na obchodnom oddelení spoločnosti Roche
a v zmysle napĺňania očakávaní spoločnosti Roche ohľadom bezúhonnosti v podnikaní, sa mi nepáčia pokyny,
ktoré som dostal od svojho líniového
manažéra. Čo by som mal urobiť?
Prehovorte! O svojich pochybnostiach
sa pozhovárajte priamo so svojím líniovým manažérom. V prípade neuspokojivej odpovede kontaktujte miestneho predstaviteľa pre súlad, ktorý
sa bude Vašim podnetom s náležitou
vážnosťou a dôvernosťou zaoberať.

–
–
–
–
		

bude brať vážne všetky vznesené obvinenia;
všetky vznesené obvinenia náležite a včas preverí;
objektívne a nestranne posúdi všetky fakty;a
prijme primerané nápravné opatrenia a vyvodí postihy, v prípade, že sa vznesené
obvinenie potvrdí.

Každý obvinený zamestnanec má právo byť vypočutý. Až kým nazhromaždené dôkazy
z vyšetrovania odôvodnene nepreukážu nesúlad, uplatňuje sa prezumpcia neviny
v zmysle, že zamestnanec konal v súlade s Kódexom správania skupiny Roche. Vyšetrovateľom poskytujeme plnú súčinnosť a vždy sa uistíme, že máme v rukách dôkaz
o tom, že sme konali v súlade s Kódexom správania skupiny Roche.
Určité obvinenia, ktoré sa týkajú najmä ale nie len firemného úplatku a podvodu, budú
vyšetrovať odborníci na danú oblasť pod vedením oddelení Roche Group Audita Risk
Advisory Department.

Čo presne znamená „dôkaz o súlade“?
Dôkaz o súlade je akákoľvek forma
dôkazu, ktorý preukáže, že Vaše správanie bolo správne alebo vhodné, ako
napríklad písomný súhlas Vášho líniového manažéra ako dôkaz v prípade
konfliktu záujmov.

Čo mám spraviť ak môj líniový manažér trvá na tom, aby som spravil niečo,
čo nepovažujem za konanie v súlade
s Kódexom správania skupiny Roche?
Je dostatočným dôkazom súladu ak si
urobím poznámku, že líniový manažér
nástojil na tom, aby som konal podľa
jeho inštrukcií?
Nie. Ak Váš líniový manažér nástojí na
nevhodnom správaní, mali by ste prehovoriť prostredníctvom dostupných
kanálov linky dôvery.

Líniový manažment s podporou oddelenia ľudských zdrojov a miestneho predstaviteľa pre súlad (local Compliance Officer) zodpovedá za prijatie adekvátnych nápravných
opatrení a vyvodenie primeraných postihov.
Určení línioví manažéri sú povinní prípady nesúladu hlásiť do systému BEIR –
Business Ethics Incident Reporting ihneď, ako sú na ne upozornení.
Systém BEIR umožňuje vrcholovému manažmentu, Chief Compliance Officera Chief
Group Audit a Risk Advisory Executive zachytiť, sledovať a monitorovať údajné porušenie od momentu hlásenia prípadu až po jeho vyriešenie. Počet a príslušné charakteristiky prípadov nesúladu, ktoré sa vyskytli počas vykazovaného roka, budú publikované vo výročnej správe Roche Holding Ltd.

Od nás všetkých sa očakáva:

Od nás všetkých sa očakáva:

–		
			
			
			
–		
			
			

–		
			
–		
			
–		
			

že ak nám nie je príjemné kontaktovať líniového manažéra, obrátime
sa na miestneho predstaviteľa pre súlad so žiadosťou o pomoc a radu,
alebo aby sme ho informovali o našej obave vo veci nesúladu s Kódexom
správania skupiny Roche.
že budeme kontaktovať hlavného predstaviteľa pre súlad, v prípade,
že uprednostňujeme nekontaktovať miestny manažment alebo miestneho
predstaviteľa pre súlad.

Q&A

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke
a firemnej sieti spoločnosti Roche.

že vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme predchádzali prípadom
nesúladu.
že budeme spolupracovať s vyšetrovateľmi a uistíme sa, že máme v rukách
dôkaz o tom, že sme konali v súlade.
že z pozície líniového manažéra pri riešení prípadu nesúladu využijeme
adekvátne nápravné opatrenia a vyvodíme primerané postihy.

Ďalšie informácie a rady
nájdete na webovej stránke a firemnej
sieti spoločnosti Roche. Podrobnejšie
informácie o riešení nesúladu nájdete v príslušnej smernici Roche Directive on adequate handling of non-compliance cases.
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Kontakty a odkazy

Kontaktné osoby pre súlad

Aktuálny zoznam osôb zodpovedných za súlad a kontaktné údaje nájdete na firemnej
sieti spoločnosti Roche.
Odkazy

Bližšie informácie a odborné poučenie, tak ako sa uvádza v kapitole Kódexu správania spoločnosti Roche, nájdete na firemnej sieti spoločnosti Roche, ako aj na webovej
stránke spoločnosti, ak sú publikované na verejnej doméne.
Stanoviská skupiny Roche, tzv. Roche Position Papers, zaručujú konzistentnú internú
i externú komunikáciu so zainteresovanými stranami a nájdete ich na firemnej sieti
spoločnosti Roche.
Za účelom podpory kľúčových posolstiev Kódexu správania skupiny Roche a bližšieho vysvetlenia prečo je bezúhonnosť v podnikaná taká dôležitá, zriadila spoločnosť
Roche systém komplexného riadenia súladu (comprehensive Compliance Management
System), ktorý zahŕňa počítačové vzdelávacie programy, ako napríklad Roche Behaviourin Business alebo v skratke RoBiB a iné uživateľsky nenáročné vzdelávacie nástroje, ako napríklad podcasty o súlade (Compliance Podcasts).
Kódex správania skupiny Roche je dostupný aj pre mobilné zariadenia na: codeofconduct.roche.com. V tlačenej podobe je dostupný na požiadanie u Compliance Administrators v Bazileji (global.compliance_administration@roche.com).

Kontakty
a odkazy

Vydal:
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Group Legal Compliance
4070 Basel, Switzerland
© 2020
Všetky obchodné značky uvedené v tomto dokumente
sú chránené zákonom. www.roche.com
7 001 013

