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Kódex správania skupiny Roche

Správanie v podnikaní
Prečo na tom záleží

Vážené kolegyne a kolegovia,
spoločnosť Roche je uznávaným lídrom v oblasti vývoja, výroby a marketingu vysoko kvalitných inovačných zdravotníckych riešení nenaplnených lekárskych potrieb. Podnikáme
zodpovedným a etickým spôsobom a dodržiavame záväzok udržateľného rozvoja, pričom
rešpektujeme potreby jednotlivca, spoločnosti a životného prostredia.
Dobré meno spoločnosti Roche je jednou z jej najväčších hodnôt. Naši obchodní partneri od
nás očakávajú korektné správanie. Je zodpovednosťou nás všetkých, aby sme podporovali
a chránili dobré meno spoločnosti Roche. Hodnoty Roche – Čestnosť, Odvaha a Zanietenie
a firemné zásady Roche poskytujú jasné usmernenie pre naše podnikateľské správanie.
Predložená aktualizácia Kódexu správania skupiny Roche jasne vyjadruje očakávania
spoločnosti Roche ako Vášho zamestnávateľa a poskytuje Vám praktické usmernenia
a odkazy na zdroje ďalších užitočných informácií.
Spoločnosť Roche dôrazne presadzuje kultúru vzájomnej dôvery, ktorá podporuje slobodnú výmenu názorov naprieč všetkými organizačnými úrovňami. Liberálne pracovné prostredie je pre náš úspech rozhodujúce. K tomuto môže prispieť každý jeden zamestnanec
spoločnosti Roche tým, že bude podporovať obojstranný dialóg a zohrávať aktívnu úlohu.
Spoločnosť Roche je presvedčená, že bezúhonnosť je a zostane základom nášho udržateľného a úspešného podnikania a našej kultúry. Každé porušenie bezúhonnosti by mohlo
mať za následok stratu našej licencie na vykonávanie činnosti a znemožnenie schopnosti
poskytovať výrobky pacientom, ktorí to potrebujú.
Ak máte kedykoľvek pochybnosti o správnom podnikateľskom správaní, nechajte si poradiť. Ak vás znepokojuje prípadný nesúlad, prehovorte. Kódex správania skupiny Roche
Vám odpovie, kde môžete vyhľadať radu a komu môžete predložiť svoje obavy týkajúce sa
prípadného nesúladu.
Výkonný výbor spoločnosti a Predstavenstvo Roche Holding Limited tento Kódex správania skupiny Roche formálne schválili a plne podporujú iniciatívy, ktorých cieľom je zavedenie kódexu do praxe.
Nájdite si prosím čas, aby ste si mohli prečítať Kódex správania skupiny Roche a dodržiavajte ho prosím pri všetkých Vašich podnikateľských činnostiach.

Severin Schwan
Chief Executive Officer
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Strategický rámec spoločnosti Roche
Náčrt základných charakteristík spoločnosti Roche

Náš účel

Robiť dnes to, čo budú pacienti
potrebovať v budúcnosti
Náš strategický rámec
Čo robíme

Naše zameranie
Liečba prispôsobená pacientom

Naša výnimočnosť
Znamenitosť vo vede

Náš výkon
Hodnota pre všetkých

Naše rozhodovanie
Zodpovedné a transparentné

Naša štruktúra
Vytvorená pre inovácie

Ako riadime

Naši ľudia
Vytváranie svojej značky

Naše hodnoty

Bezúhonnosť. Odvaha. Zanietenie.
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Vyhlásenie o účele spoločnosti Roche
Uvádzame kto sme, o čo sa snažíme a ako chceme pracovať

Robiť dnes to, čo budú pacienti
potrebovať v budúcnosti
Veríme, že je naliehavé dodávať zdravotnícke riešenia práve teraz – hoci vyvíjame inovácie
pre budúcnosť. Máme nadšenie pre premenu životov pacientov. Sme odvážni pri prijímaní
rozhodnutí a ich vykonávaní. Veríme, že dobré podnikanie znamená lepší svet.
To je dôvod, prečo prichádzame do práce každý deň. Zaviazali sme sa k vedeckej prísnosti,
nenapadnuteľnej etike a k prístupu k zdravotníckym inováciám pre každého. Toto robíme
dnes pre lepší zajtrajšok.
Sme hrdí na to, kto sme, čo robíme a ako to robíme. Je nás mnoho, pracujeme ako jeden
naprieč funkciami, naprieč spoločnosťami a naprieč svetom.
My sme Roche.
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Zásady spoločnosti Roche
Definujú naše záväzky

Záväzky
Služba pacientom a zákazníkom

Primárnym cieľom spoločnosti Roche je splniť potreby pacientov a zákazníkov a ich dopyt
po vysokokvalitných produktoch a službách. Toto zahŕňa identifikovanie a riešenie problémov pacientov a zákazníkov a predvídanie ich budúcich potrieb pomocou udržiavania
úzkych vzťahov a vypočutia si ich názorov. Náš záväzok zahŕňa tiež plné rešpektovanie
individuálnych práv pacientov.

Rešpektovanie jednotlivca

Sme presvedčení, že úspech našej spoločnosti závisí od spojenia talentov a výkonu zanietených zamestnancov. Z tohto dôvodu chceme:
- budovať rešpekt voči jednotlivcovi vo všetkých našich pracovných oblastiach tým,
že zabezpečíme, aby všetci členovia našej organizácie chápali svoju zodpovednosť
vzájomne rešpektovať svoje práva a dôstojnosť;
- aby naši pracovníci rozvíjali svoj talent a optimálne využívali svoje schopnosti
a potenciál a presadzovali otvorený dialóg a výmenu informácií;
- dosahovať uznanie vďaka výkonu a prispievať k úspechu spoločnosti Roche;
- podporovať rôznorodosť a rovnosť príležitostí;
- aby mal každý v našej organizácii optimálne pracovné podmienky, vrátane bezpečnosti
na pracovisku a ochrany zdravia.

Záväzok zodpovednosti

Chceme spĺňať vysoké normy výkonu a firemnej zodpovednosti vo všetkých našich činnostiach. Pri jednaniach s obchodnými partnermi uplatňujeme naše firemné zásady. Zaviazali
sme sa, že budeme vyberať, rozvíjať a podporovať zamestnancov a manažérov, ktorí
sa vyznačujú vlastnou motiváciou a empatiou a ktorí:
– kombinujú profesionálnu spôsobilosť so štýlom vedenia, a tak motivujú ľudí k vysokým
výkonom;
– majú otvorenú myseľ a zmysel pre urgentnosť, chápu potreby spoločnosti a majú odvahu
pochybovať o všeobecne prijímanom názore;
– sú dostatočne flexibilní, aby rozšírili svoje skúsenosti;
– pri svojich rozhodnutiach a činoch uplatňujú tieto firemné zásady
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Záväzok výkonu

Naším cieľom je neustále vytvárať hodnoty pre obchodných partnerov a dosahovať vysokú
ziskovosť. Robíme tak preto, aby sme dodržali náš záväzok, že budeme uskutočňovať
výskum, zabezpečili náš rast a nezávislosť, poskytovali pracovné príležitosti, kryli riziká
a vyplácali atraktívny výnos investovaného kapitálu.

Záväzok voči spoločnosti

Pri našich obchodných jednaniach, pri našom prístupe k lekárskej vede a pri našich snahách
chrániť životné prostredie a byť príkladnými občanmi chceme dodržiavať vysoké etické
a sociálne normy. Tieto normy budeme plniť dodržiavaním miestnych, národných a medzinárodných zákonov, spoluprácou s príslušnými úradmi a aktívnou
komunikáciou s verejnosťou. Podporujeme a rešpektujeme ľudské práva a zaviedli sme prístup „chráň, rešpektuj a naprávaj“ z Ruggieho rámca Rady pre ľudské
práva OSN. Sme rovnako zaviazaní dodržiavať 10 globálnych princípov OSN v oblasti ľudských práv; Všeobecnú deklaráciu ľudských práv; a Základné práva pri práci
uvedené vo vyhlásení Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch
a právach v práci.

Záväzok voči životnému prostrediu

V rámci našej snahy o udržateľný rozvoj sa aktívne usilujeme využívať nové, trvalejšie
technológie a procesy a minimalizovať náš dopad na životné prostredie.

Záväzok inovácií

Inovácie vo všetkých aspektoch nášho pôsobenia sú kľúčom k nášmu úspechu. Ak chceme
byť aktívni v oblastiach najnovších technológií, musíme sledovať nové trendy už v ich včasných
fázach a byť otvorení nekonvenčným nápadom. Na zmenu sa pozeráme ako na príležitosť,
a na uspokojenie ako na hrozbu. Preto všade v spoločnosti podporujeme zvedavosť, aby
bola otvorená k svetu a novým myšlienkam.

Neustále zlepšovanie

Sme odhodlaní neustále porovnávať naše zásady a úspechy s osvedčenými postupmi
v našom odvetví, vrátane prehľadného systému hlásení. Budeme naďalej zavádzať smernice a procesy, ktoré nám umožnia realizáciu všetkých našich Zásad spoločnosti.
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Kódex správania skupiny Roche
Definuje spôsob nášho obchodovania – vždy a všade

Dobré meno spoločnosti Roche závisí od jej bezúhonnosti v podnikaní.
Zaviazali sme sa, že pri akomkoľvek vzájomnom pôsobení s obchodnými partnermi
budeme konať správne. Kódex správania skupiny Roche vyjadruje očakávania spoločnosti
Roche ako zamestnávateľa.
Všetky spoločnosti Roche sú povinné prijať všetky opatrenia potrebné na miestne zavedenie Kódexu správania skupiny Roche.
Všetci zamestnanci a všetci ostatní konajúci v mene spoločnosti Roche sa musia zosúladiť
s Kódexom správania skupiny Roche, bez ohľadu na svoje geografické umiestnenie a druh
vykonávanej práce. Na základe zásady „Jeden prístup Roche“ sú stanovené štandardy
rovnako záväzné pre skupiny, farmaceutickú divíziu, aj diagnostickú divíziu.
Kódex správania skupiny Roche je vypracovaný ako usmernenie pre naše podnikateľské
správanie a poskytuje užitočné odkazy na zdroje ďalších informácií. Dodatočné dokumenty
a nástroje súladu, ktoré boli vytvorené, sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecného Systému
riadenia súladu (CMS).Neposkytuje však odpovede na všetky otázky, ktoré sa vyskytnú a nie
je náhradou osobnej zodpovednosti za uplatnenie správneho úsudku a zdravého rozumu.
V prípade pochybností o správnom správaní musíme vyhľadať pomoc a radu.
Ako pomôcka na vysvetlenie dôležitosti bezúhonnosti v podnikaní bol vypracovaný
interaktívny počítačový program elektronického vzdelávania nazvaný „Správanie Roche
v podnikaní“ („Roche Behavior in Business“ (RoBiB)). Zaoberá sa kľúčovými odkazmi
Kódexu správania skupiny Roche.
Podmienkou zamestnania je zachovávanie Kódexu správania skupiny Roche. Každý
zamestnanec ho musí prečítať, pochopiť a stotožniť sa s ním. Spoločnosť Roche netoleruje
porušenia Kódexu správania skupiny Roche a je plne odhodlaná primerane riešiť prípady
nesúladu. Zamestnanci si musia uvedomiť, že takéto porušenie môže mať vážne následky
pre spoločnosť a tiež pre nich samotných a že za to budú musieť niesť zodpovednosť.

? Prečo potrebujeme Kódex správania
skupiny Roche?
O Kódex správania skupiny Roche
uvádza očakávania spoločnosti Roche
ako zamestnávateľa a určuje normy
podnikateľského správania, ktoré
platia v celej skupine Roche.
? Platí Kódex správania skupiny Roche
pre všetkých v spoločnosti Roche?
O Všetci zamestnanci a všetci,
ktorí konajú v mene Roche, musia
dodržiavať Kódex správania skupiny
Roche bez ohľadu na miesto
a povahu práce.
? Požiadali ma, aby som absolvoval
počítačový program elektronického
vzdelávania RoBiB. Mám však iné
súrne obchodné povinnosti a nemám
čas, aby som program elektronického
vzdelávania absolvoval. Definoval
som si priority a rozhodol sa program
neabsolvovať. Rozhodol som sa
správne?
O Nie, pretože program
elektronického vzdelávania RoBiB
a iné programy, ktoré sa zaoberajú
súladom, sú navrhnuté tak, aby
vám pomáhali pri vašej snahe
dodržiavať súlad s Kódexom správania
spoločnosti Roche. Program by ste
mali pozorne absolvovať.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že sa budeme správať bezúhonne a budeme pomáhať, aby sa zachovalo dobré meno
spoločnosti Roche.
– že starostlivo absolvujeme počítačový program RoBiB.
– že si budeme uvedomovať nulovú toleranciu voči porušovaniu Kódexu správania skupiny
Roche a s ním spojené nápravné opatrenia.
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Vyhľadanie pomoci a rady
Je správne požiadať o pomoc a radu

V našej každodennej práci môžeme občas čeliť situáciám, ktoré nie sú výslovne zahrnuté
v Kódexe správania skupiny Roche. Ak si nie sme istí správnym správaním, mali by sme si
položiť nasledujúce otázky:
– Je moje správanie v súlade so zákonmi?
– Je v súlade s Hodnotami a Zásadami spoločnosti Roche?
– Je v zhode 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 môžeme často získať potrebné usmernenie.
Avšak v prípade pochybností alebo neistoty o korektnosti správania je správnym postupom vyhľadanie pomoci a rady.
Pestovaním kultúry otvorenosti pri kladení otázok sa spoločnosť Roche v prvom rade
a predovšetkým snaží predchádzať nesúladnému správaniu.
Náš priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad a hlavný predstaviteľ pre súlad sú
správnymi kontaktnými bodmi na vyjadrenie neistôt v tejto veci. Okrem toho, že sú k dispozícii miestne a regionálne nástroje pomoci a rady, Zamestnanci spoločnosti Roche môžu
použiť aj linku pomoci a rady v oblasti Kódexu správania skupiny Roche (RoCoCHAL).
Vedúci pracovníci spoločnosti Roche sú zodpovední za to, aby všetci zamestnanci dostali
pomoc a radu, ktorú potrebujú na dodržiavanie Kódexu správania skupiny Roche.

? Čo môžem urobiť, ak nie som si istý
správnym podnikateľským správaním?
O Položte si niekoľko konkrétnych
otázok, ako napríklad „Cítil by som
sa príjemne, keby sa o mojom
správaní písalo v novinách?“
? Čo mám robiť, ak potrebujem pomoc
a radu?
O Je dôležité, aby ste vyhľadali pomoc
a radu. Váš priamy nadriadený alebo
miestny predstaviteľ pre súlad sú vždy
pripravení vám pomôcť.
? Som vedúci pracovník. Čo musím
zabezpečiť ako súčasť mojej
zodpovednosti za riadenie?
O Ako vedúci pracovník spoločnosti
Roche musíte zabezpečiť, aby Vaši
podriadení dostali pomoc a radu,
ktorú potrebujú na dodržanie Kódexu
správania skupiny Roche.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme kontaktovať priameho nadriadeného, miestneho predstaviteľa pre súlad
a hlavného predstaviteľa pre súlad alebo RoCoCHAL na vyhľadanie pomoci a rady
ak máme pochybnosti o správnosti obchodného správania.
– že poskytneme pomoc a radu svojim podriadeným.

Ďalšie informácie a usmernenia: Program elektronického vzdelávania „Správanie v podnikaní“ (RoBiB);
program elektronického vzdelávania „Správanie v podnikaní – Dodatok I““ (RoBiB Add I)); Smernica
o používaní linky pomoci a rady v oblasti Kódexu správania Skupiny Roche. Tieto materiály je možné nájsť na
intranete spoločnosti Roche (webová stránka právneho oddelenia Skupiny).
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Prehovorte
Je dôležité prehovoriť

Zamestnanci spoločnosti Roche, ktorí prehovoria, keď majú pochybnosti týkajúce
sa súladu s kódexom, robia správne a postupujú v zhode s Hodnotami a Zásadami spoločnosti Roche.
Vedenie spoločnosti Roche musí byť oboznámené s problémami týkajúcimi sa bezúhonnosti, aby ich mohlo rýchlo a spoľahlivo vyriešiť. Zamestnanci, ktorí prehovoria o svojich
obavách týkajúcich sa bezúhonnosti, pomáhajú chrániť sami seba, svojich kolegov
a záujmy a práva spoločnosti Roche.
Ak máme pochybnosti týkajúce sa súladu s kódexom, je vo všeobecnosti najlepším riešením, ak sa o tom porozprávame medzi štyrmi očami so svojím priamym nadriadeným.
Ak je nám nepríjemné diskutovať o problémoch súladu s naším priamym nadriadeným,
mali by sme kontaktovať miestneho predstaviteľa pre súlad alebo hlavného predstaviteľa
pre súlad, oddelenie ľudských zdrojov alebo dostupné linky na prehovorenie, fungujúce
na úrovni skupiny alebo sesterskej spoločnosti.
Okrem toho a v súlade s miestnymi platnými zákonnými predpismi, linka na prehovorenie skupiny Roche dovoľuje zamestnancom spoločnosti Roche predniesť problém súladu
kdekoľvek a kedykoľvek vo svojom rodnom jazyku, buď prostredníctvom internetu a/alebo
telefonicky. Systém prevádzkuje externý poskytovateľ služby a poskytuje možnosť prehovoriť v anonymite.
Každý zamestnanec, ktorý upozorňuje 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 . V prípade, že
ktorýkoľvek zamestnanec zváži, že sa tento princíp nedodržiava, sťažnosť sa môže alebo
by sa mala predložiť buď generálnemu riaditeľovi, hlavnému predstaviteľovi pre súlad,
riaditeľovi pre ľudské zdroje skupiny alebo ktorémukoľvek členovi kontrolného výboru
alebo výboru pre firemnú správu a udržateľnosť predstavenstva spoločnosti.
Rovnako, spoločnosť Roche netoleruje žiadne zneužívanie kanálov na prehovorenie
spoločnosti Roche.
Od vedúcich pracovníkov Roche sa očakáva, že vytvoria prostredie dôvery nabádajúce
zamestnancov k tomu, aby prehovorili a riešili problémy týkajúce sa súladu s kódexom.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že prehovoríme, keď sme v dobrej viere presvedčení, že niekto postupoval, postupuje
alebo môže postupovať v nejakej záležitosti tak, že pri tom porušuje Kódex správania
skupiny Roche.
– že prednesieme naše pochybnosti týkajúce sa súladu s kódexom nášmu priamemu
nadriadenému.
– že využijeme iné dostupné spôsoby, ktoré nám umožňujú prehovoriť, ak je nám
nepríjemné hovoriť o našich obavách s priamym nadriadeným.

Ďalšie informácie a usmernenia: Program elektronického vzdelávania „Správanie v podnikaní“ (RoBiB);
program elektronického vzdelávania „Správanie v podnikaní – Dodatok I““ (RoBiB Add I)); Smernica
o používaní linky pomoci a rady v oblasti Kódexu správania Skupiny Roche. Tieto materiály je možné nájsť na
intranete spoločnosti Roche (webová stránka právneho oddelenia skupiny).

? Konám v záujme spoločnosti Roche,
ak prehovorím?
O Áno. Vedenie spoločnosti Roche
musí vedieť o problémoch týkajúcich
sa bezúhonnosti, aby ich mohlo rýchlo
a spoľahlivo riešiť. Ak prehovoríte,
robíte správne a postupujete podľa
Hodnôt a Zásad spoločnosti Roche.
? Kedy by som mal prehovoriť?
O Ak ste v dobrej viere presvedčený,
že dochádza k porušeniu Kódexu
správania skupiny Roche, mali by ste
prehovoriť. Vo všeobecnosti je Vaším
prvým kontaktným bodom Váš priamy
nadriadený. Ak je vám nepríjemné
o konkrétnom probléme hovoriť
s Vaším priamym nadriadeným,
obráťte sa na miestneho predstaviteľa
pre súlad (Local Compliance Officer)
alebo hlavného predstaviteľa pre
súlad (Chief Compliance Officer),
alebo využite linku skupiny Roche
„Prehovor“ („SpeakUp Line“).
? Ktoré sú dostupné kanály na
prehovorenie?
O Váš priamy nadriadený je
všeobecne vaším prvým kontaktným
bodom. Ak je pre vás nepríjemné
prediskutovať svoj problém
s ním/s ňou, môžete kontaktovať
svojho miestneho predstaviteľa pre
súlad, hlavného predstaviteľa pre
súlad, právne oddelenie, oddelenie
ľudských zdrojov, dostupné linky na
prehovorenie fungujúce na úrovni
skupiny, sesterskej spoločnosti alebo
linku na skupiny Roche.
? Keď používam linku na prehovorenie
skupiny Roche, môžem zostať
v anonymite?
O Áno. Keďže linku na prehovorenie
skupiny Roche prevádzkuje externý
poskytovateľ služby, systém garantuje
anonymitu.
? Aký je hlavný rozdiel medzi linkou
na prehovorenie skupiny Roche
a linkou pomoci a rady v oblasti
Kódexu správania skupiny Roche?
O Linka pomoci a rady v oblasti
Kódexu správania skupiny Roche
pomáha zabrániť situáciám nesúladu
a linka na prehovorenie skupiny
Roche slúži na ohlásenie
potenciálneho porušenia súladu
po tom, čo k tomu došlo.
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Inovácia a kvalita
Vyvíjame inovatívne produkty a služby vysokej kvality

Naše produkty a služby pomáhajú predchádzať, diagnostikovať a liečiť choroby a teda
zlepšovať zdravotný stav a kvalitu života ľudí.
Už viac ako jedno storočie meno Roche znamená a bude ďalej synonymom pre vysoko
kvalitné produkty a služby. Toto je obrovskou prednosťou, ktorá určuje naše pôsobenie
a dáva nám konkurenčnú výhodu.
Usilujeme sa dosahovať vysokú úroveň kvality vo všetkom, čo robíme.
Keď chceme byť úspešní, spoločnosť Roche musí reagovať na meniacu sa situáciu na
trhu a snažiť sa ponúkať výrazne odlišné a vynikajúce produkty prostredníctvom efektívnych podnikateľských procesov. To je cieľom riadenia kvality, ktoré je jedným z kľúčových
cieľov neustáleho zlepšovania podnikateľských procesov a produktov. Inovácie sú dôležité,
pretože sú hybnou silou zlepšovania a zvýšenej kvality.

? Ktoré dve charakteristiky definujú
produkty a služby spoločnosti Roche?
O Produkty a služby spoločnosti
Roche sú spojené s inováciou
a vysokou kvalitu.
? Čo znamená personifikovaná
zdravotná starostlivosť?
O Personifikovaná zdravotná
starostlivosť znamená prispôsobenie
liečby rôznym skupinám pacientov.

Hlavnou súčasťou stratégie inovácií je personifikovaná zdravotná starostlivosť.
Personifikovaná zdravotná starostlivosť znamená správnu terapiu pre správnu skupinu
pacientov v správnom čase. Pri väčšine chorôb máme lieky vyplývajúce z diagnostických
testov, ktoré dokážu identifikovať podskupiny pacientov a prinášať väčšiu presnosť do
liečby.

Od nás všetkých sa očakáva
– že splníme vysoké očakávania našich obchodných partnerov týkajúce sa kvality našich
produktov a služieb.
– Snaha o neustále zlepšovanie obchodných procesov a produktov
– Podpora personifikovanej zdravotnej starostlivosti

Ďalšie informácie a usmernenia: Dokument o pozícii spoločnosti Roche pri posudzovaní Hodnoty
produktov a služieb spoločnosti Roche; Dokument o pozícii spoločnosti Roche pri personifikovanej zdravotnej
starostlivosti; Brožúra spoločnosti Roche s názvom „Robiť teraz to, čo budú pacienti potrebovať v budúcnosti“;
Brožúra spoločnosti Roche s názvom „Personifikovaná zdravotná starostlivosť spoločnosti Roche“. Tieto
dokumenty je možné nájsť na internete a intranete spoločnosti Roche (webová stránka právneho oddelenia
skupiny).
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Normy kvality a správne postupy
Dodržiavanie štandardov kvality a správnych postupov
je predpokladom našej licencie na vykonávanie činnosti
Dodržiavanie štandardov vysokej kvality je dôležitou súčasťou regulačného súladu a predpokladom nášho podnikania. Spoločnosť Roche je viazaná právnymi a regulačnými požiadavkami, medzinárodne uznanými osvedčenými postupmi, napríklad Správnou klinickou
praxou (GCP), Správnou praxou Pharmacovigilance (GVP), Správnou laboratórnou praxou
(GLP) a Správnou výrobnou praxou (GMP), a je odhodlaná spĺňať vysoké očakávania akcionárov na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť svojich produktov a služieb.
Spoločnosť Roche očakáva, že jej obchodní partneri budú tiež dodržiavať štandardy vysokej kvality.
Spoločnosť Roche zriadila na posilnenie a riadenie GCP/GVP Výbor pre lekársky súlad ako
správny orgán pre lekársky súlad celej farmaceutickej divízie. Je podporovaný úradom pre
lekársky súlad, ktorý zaisťuje integrovanú, zjednotenú a koordinovanú stratégiu medicínskeho súladu.
Dodržiavanie štandardov kvality a správnych postupov je predpokladom našej licencie na
vykonávanie činnosti.
Bezpečnosť pacienta a včasné oznámenie akýchkoľvek nežiaducich účinkov a sťažností
zákazníka má najvyššiu dôležitosť. Zamestnanci spoločnosti Roche boli vyškolení, aby
pri upozornení ihneď ohlásili nežiaduce účinky svojej miestnej bezpečnostnej jednotke
a prípadné sťažnosti zákazníkov miestnemu pracovníkovi regulácie a kvality, bez ohľadu
na to, či sa zamestnanec o tom dozvie v priebehu alebo mimo práce a bez ohľadu na
komunikačný kanál (napr. osobne, cez sociálne médiá).
Nepriaznivý účinok sa definuje ako neobvyklá príhoda u pacienta alebo pri klinickom
vyšetrení na základe predpísaného farmaceutického produktu spoločnosti Roche, ktorý
nemusí nutne mať príčinnú súvislosť s danou liečbou. Nepriaznivý účinok môže zahŕňať,
ale neobmedzuje sa na predávkovanie liekom (náhodné alebo úmyselné), smrť, zneužitie
lieku, tehotenstvo, nedostatočnú účinnosť alebo abstinenčné príznaky.
Hlásenie o lekárskom prístroji si vyžaduje ohlásenie akejkoľvek sťažnosti zákazníka.
Sťažnosť zákazníka je definovaná ako každá písomná, elektronická alebo ústna komunikácia, ktorá vychádza z nedostatkov týkajúcich sa totožnosti, kvality, trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, efektívnosti alebo výkonnosti lekárskeho prístroja spoločnosti Roche
po tom, čo bol uvoľnený do obehu.

? Pracujem na výrobnej linke.
Čo by som mal urobiť, keď zistím,
že niektoré hotové výrobky, ktoré
vychádzajú z linky, nevyhovujú
štandardom kvality spoločnosti
Roche?
O Značka Roche predstavuje výrobky
s vysokou kvalitou. Ak zistíte, že
výrobky nevyhovujú štandardom
spoločnosti Roche, sledujte procesy
ako sú zadefinované v príslušnej
dokumentácii a ak je to nutné,
informujte priameho nadriadeného
a odborníkov oddelení zabezpečenia
kvality. Uistite sa, že boli vykonané
potrebné opatrenia.
? Zdravotnícky pracovník, s ktorým
pravidelne konzultujem v práci,
mi volá a uvádza, že jeho pacient
užívajúci liek X spoločnosti Roche bol
nedávno hospitalizovaný so zápalom
pľúc a zomrel. Mám to ohlásiť?
O Áno. Tento nepriaznivý účinok
by sa mal okamžite ohlásiť miestnej
bezpečnostnej jednotke.
? Pri surfovaní na internete som
objavil stránku sociálneho média,
na ktorom pacient uvádza, že keď
užil liek X spoločnosti Roche, mal
rozmazané videnie. Mám to ohlásiť?
O Áno. Ak sa dozviete takúto
informáciu mali by ste ju okamžite
ohlásiť miestnej bezpečnostnej
jednotke.
? V prípade nežiaduceho účinku,
čo potrebujem nahlásiť?
O V prípade nežiaduceho účinku
by ste mali nahlásiť aspoň tieto štyri
prvky: pacient, nahlasujúca osoba,
účinok a produkt (PREP).

Od nás všetkých sa očakáva:
– Súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami ako aj medzinárodne uznanými
osvedčenými postupmi.
– Zaistiť, aby naši obchodní partneri dodržiavali naše vysoké štandardy kvality.
– Okamžite oznámiť nepriaznivé účinky týkajúce sa farmaceutických produktov
spoločnosti Roche miestnej bezpečnostnej jednotke.
– Okamžite oznámiť sťažnosti zákazníkov týkajúce sa lekárskych prístrojov
spoločnosti Roche miestnemu pracovníkovi pre reguláciu a kvalitu.

Ďalšie informácie a usmernenia: Program elektronického vzdelávania, napríklad „Oznamovanie
nepriaznivých účinkov“. Pomoc a rada: V prípade otázok týkajúcich sa regulačného súladu vrátane vašej
povinnosti oznámiť nepriaznivé účinky a sťažností zákazníkov týkajúcich sa produktov spoločnosti Roche,
kontaktujte zodpovedných odborníkov, napríklad miestnu bezpečnostnú jednotku alebo pracovníka regulácie
a kvality. Prehovorte: Ak sa domnievate v dobrej viere, že v súvislosti s obchodom, kde je zaangažovaná
spoločnosť Roche, niekto urobil, robí alebo by mohol robiť niečo, čo porušuje štandardy kvality a správne
postupy, prehovorte pomocou dostupných komunikačných kanálov na prehovorenie.
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Prístup k zdravotnej starostlivosti
Naša oddanosť k udržateľnej zdravotnej starostlivosti

Významné pokroky v diagnostike a liečbe vážnych ochorení ako aj zlepšenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neustále vylepšujú zdravotné výsledky a zvyšujú životné
očakávania. Všeobecný prístup k lekárskej inovácii a kvalite zdravotnej starostlivosti však
zostáva globálnou výzvou a etickým problémom.
Nachádzanie rovnocenných a udržateľných riešení pre globálne bariéry zdravotnej
starostlivosti sa dá dosiahnuť len prostredníctvom trvalého odhodlania a krokov mnohých
účastníkov. Vyžaduje si to, aby všetci hráči – verejné orgány, nevládne organizácie, miestne spoločenstvá a odvetvie zdravotnej starostlivosti – úzko spolupracovali. Keď chceme
uspieť, musíme spoločne rozvíjať inovatívne a udržateľné spôsoby, ako priniesť efektívnu
a dostupnú zdravotnú starostlivosť k ľuďom, aby sa zlepšili ich zdravotné výsledky.
Spoločnosť Roche, ako globálna spoločnosť zdravotnej starostlivosti zdieľa zodpovednosť
pri riešení výziev na zlepšenie prístupu pri prekonávaní bariér. Venujeme sa udržateľným
a všeobecným riešeniam, ktoré sa realizujú podľa miestnych potrieb zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, naším kľúčovým príspevkom je naša pozícia inovátora nových liekov
a diagnostiky, pacientom ponúkame prístupové programy vrátane, ale bez obmedzenia
na zlepšenú dostupnosť, investovanie do infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, zvýšenie
povedomia verejného zdravia ako aj pokrok v prevencii a skorej detekcii a sledovania
chorôb.
Snažíme sa udržať podnikateľský model, ktorý je finančne udržateľný, vyvažovať potreby
všetkých akcionárov s naším záväzkom zlepšovania prístupu. Vo všeobecnosti veríme,
že podpora zlepšovania systémov zdravotnej starostlivosti má väčší vplyv, než dary vo
forme produktov. Odteraz globálne hlavným komponentom našej politiky a postupom pri
zvyšovaní udržateľného prístupu k našim produktom a službám nebudú dary vo forme
produktov a diagnostiky.

? Čo sa myslí pod pojmom zdravotná
starostlivosť?
O Zdroje zdravotnej starostlivosti
a požiadavky na tieto zdroje sa líšia
od jednej krajiny k druhej a dokonca
aj v rámci krajiny, v dôsledku nárastu
chronických ochorení v spojitosti
so starnutím populácie, zvýšenej
nezamestnanosti a ekonomických
tlakov, ktoré ďalej zhoršujú nerovnosti
v prístupe k zdravotnej starostlivosti.
Naším cieľom je, aby každá osoba,
ktorá potrebuje naše produkty, mala
k nim prístup a úžitok. Teda,
sledujeme udržateľné a všeobecné
riešenia, ktoré sú navrhnuté
na miestne potreby zdravotnej
starostlivosti, pričom sa berú do úvahy
úrovne príjmu, obrazy chorôb a ich
príčiny, politický prístup k zdravotnej
starostlivosti a infraštruktúre
zdravotnej starostlivosti.
? Čo mám urobiť, ak dostanem žiadosť
o poskytnutie produktov zdarma?
O Žiadosti na spoločnosť Roche od
organizácií, ktoré hľadajú medicínske
alebo diagnostické dary sa posudzujú
len v prípade mimoriadnej naliehavosti
na základe núdzového stavu a mali by
smerovať na útvar pre dary
a dobročinnosť spoločnosti Roche.

Od nás všetkých sa očakáva:
– Zaistiť, aby všetky prístupové programy boli plne v súlade so všetkými platnými
právnymi predpismi, nariadeniami a odvetvovými kódexmi.
– Smerovať požiadavky na bezplatné výrobky na útvar pre dary a dobročinnosť
spoločnosti Roche.
Ďalšie informácie a usmernenia: Brožúra spoločnosti Roche „Zlepšujeme prístup – prekonávame bariéry“;
Farmaceutická smernica o grantoch, sponzoringu a daroch spoločnosti Roche organizáciám zdravotnej
starostlivosti; Príručka o podávaní správ v spoločnosti Roche. Tieto dokumenty je možné nájsť na intranete
spoločnosti Roche (webová stránka právneho oddelenia skupiny). Okrem toho, kniha „Záchrancovia zdravia
miliónov“ bola vydaná nakladateľstvom Editiones Roche. Pomoc a rada: V prípade otázok týkajúcich sa
prístupu k zdravotnej starostlivosti, kontaktujte svojho priameho nadriadeného, miestneho predstaviteľa pre
súlad, hlavného predstaviteľa pre súlad alebo linku pomoci a rady v oblasti kódexu správania skupiny Roche.
Prehovorte: Ak sa domnievate v dobrej viere, že v súvislosti s prístupom k zdravotnej starostlivosti sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý bude predstavovať porušenie ustanovení
týkajúcich sa prístupu k zdravotnej starostlivosti, prehovorte pomocou dostupných kanálov na prehovorenie.
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Informácie a marketing
Poskytujeme informácie týkajúce sa výsledkov našich
výskumných a vývojových činností
Roche ako spoločnosť zameraná na výskum v oblasti zdravotníckej starostlivosti vyvíja,
produkuje a predáva inovatívne diagnostické a liečebné produkty a služby, ktoré poskytujú značné výhody – od včasného zistenia a prevencie chorôb až po diagnostiku, liečbu
a monitorovanie liečby. Obchodní partneri majú oprávnený záujem o výsledky našich
výskumných a vývojových činností.

? Pracujem na marketingovej kampani
pre nový produkt. Zdá sa mi, že jedno
navrhované tvrdenie nie je celkom
presné. Mal by som na túto záležitosť
upozorniť?

Takéto informácie poskytujeme transparentne, presne a včas, aby sme obchodným partnerom umožnili využiť akýkoľvek pokrok, ktorý sme v lekárskej vede dosiahli, napríklad
prostredníctvom zverejňovania informácií o výsledkoch našich klinických skúšok na
webovej stránke spoločnosti Roche.

A Áno, porozprávajte sa o tom
so svojím priamym nadriadeným.
Sme zodpovední za to, aby sme
zabezpečili, že všetky tvrdenia
týkajúce sa našich produktov
a služieb vychádzajú z vedeckého
dôkazu a že nie sú zavádzajúce.

Podporujeme neustále medicínske vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby sa šírili
lekárske dôkazy charakterizujúce naše produkty. Prijímanie informácií o pokrokoch
dosiahnutých v lekárskej vede je v záujme profesionálov z oblasti zdravotníctva a ich
pacientov.

? Jeden kamarát sa ma spýtal,
aké zásady definujú vzťah Roche
so zdravotníckymi pracovníkmi.
Ako by som mal odpovedať?

Spolupráca spoločnosti Roche s profesionálmi z oblasti zdravotníctva je zameraná na
výmenu vedeckých informácií, ktoré môžu pomôcť pri optimalizovaní využitia produktov
a služieb spoločnosti Roche. Takáto spolupráca je založená na normách etiky, čestnosti
a spravodlivého odmeňovania za služby. Marketing farmaceutických a diagnostických
produktov a všetky vzájomné vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi
organizáciami sú vysoko regulované. Spoločnosť Roche je viazaná súladom so všetkými
platnými právnymi predpismi, nariadeniami, odvetvovými kódexmi a vnútropodnikovými
procesmi a štandardmi spoločnosti Roche súvisiacimi s marketingovými postupmi a všetkými vzťahmi so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami. Na podporu
súladu sme vytvorili konkrétne funkcie pre súlad (napríklad Radu pre súlad so zdravotnou
starostlivosťou na úrovni skupiny, Útvar pre súlad so zdravotnou starostlivosťou vo farmaceutickej oblasti).
Spoločnosť Roche očakáva, že konkurencia tiež dodržiava príslušné zákony, nariadenia
a kódexy odvetvia. Spoločnosť Roche netoleruje zavádzajúce tvrdenia, ktoré znevažujú jej
produkty a chráni svoje záujmy proti nečestnej konkurencii.

O Vzťah Roche so zdravotníckymi
pracovníkmi vychádza z dvoch
kľúčových zásad: (i) Roche sa
zaväzuje otvorene, transparentne,
čestne a aktuálne tlmočiť výsledky
svojho výskumu a vývoja. (ii) Roche
neposkytuje žiadne neprimerané
výhody za predpisovanie svojich
produktov.
? Čo by som mala urobiť, keď
si všimnem, že konkurencia používa
zavádzajúce tvrdenie o produkte
Roche?
O Prehovorte so svojím priamym
nadriadeným, aby bolo možné prijať
vhodné opatrenia na ochranu záujmov
spoločnosti Roche.

Konáme transparentne s ohľadom na naše príspevky zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám a sme v úplnom súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, nariadeniami, odvetvovými kódexmi požadujúcimi zverejnenie údajov (napríklad US
Sunshine Act, EFPIA Disclosure Code). Zverejňujeme určité údaje dobrovoľne na globálnej
úrovni ako súčasť udržateľného spravodajstva, napríklad všetky príspevky organizáciám
zdravotnej starostlivosti.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme dodržiavať príslušné zákony, nariadenia, kódexy odvetvia a interné procesy
a normy
– že prehovoríme a okamžite prijmeme nápravné opatrenia v prípade, že dôjde
k porušeniu týchto ustanovení
Príslušné kódexy týkajúce sa správnej marketingovej praxe (napr. IFPMA, PhRMA, EFPIA, AdvaMed a Etický
kódex EDMA) a súvisiace normy a procesy spoločnosti Roche obsahujú ďalšie informácie a usmernenia
ohľadom tejto témy. Nájdete ich na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny).
Ďalšiu pomoc a radu, pokiaľ ide o súlad so správnou marketingovou praxou, Vám poskytne Váš priamy
nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre súlad
(Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je
zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý
bude predstavovať porušenie správnej marketingovej praxe spoločnosti Roche, prehovorte prostredníctvom
kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Konflikt záujmov
Osobné záujmy nesmú neprimerane ovplyvňovať
náš profesionálny úsudok
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. Konflikt
záujmov existuje vtedy, keď záujmy zamestnanca sú nezlučiteľné so záujmami spoločnosti
Roche a vytvárajú konfliktné stavy lojálnosti.

? Moja manželka pracuje ako
manažérka pre dodávateľa, ktorý
súťaží o zmluvu so spoločnosťou
Roche. Môžem ovplyvniť výberový
proces. Čo by som mal urobiť?

Činnosti príbuzných a blízkych partnerov a spoločníkov môžu spôsobiť konflikty záujmov.
Nemali by sme vstupovať do situácií, v ktorých naše osobné alebo rodinné záujmy môžu
byť v konflikte so záujmami spoločnosti Roche.

O Dochádza k zrejmému konfliktu
záujmov vzhľadom na postavenie Vašej
manželky. Je možné, že dodávateľ, pre
ktorého Vaša manželka pracuje, je
tou najlepšou možnosťou pre Roche.
Napriek tomu tento konflikt záujmov
musíte oznámiť svojmu priamemu
nadriadenému.

Musíme starostlivo zvážiť potenciálny konflikt záujmov predtým, než prijmeme vedľajšie
zamestnanie.
Profesionálne angažovanie mimo spoločnosti Roche vrátane členstva v správnej rade
spoločnosti tretej strany môže mať za následok konflikt záujmov. Z tohto dôvodu smú
zamestnanci prijať členstvo v správnej rade spoločnosti tretej strany, obchodnej spoločnosti alebo vo vedeckom poradnom orgáne len za predpokladu, že dostanú predbežný
súhlas príslušného riaditeľa spoločnosti Roche v organizácii ako je stanovené v smernici
spoločnosti Roche o členstvách zamestnancov v predstavenstve holdingu. Žiadny predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje pri členstve v predstavenstve charitatívnej, neziskovej
alebo nekomerčnej organizácie (napríklad športového klubu, charitatívnych organizácií).
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 priameho nadriadeného, aby bolo
možné nájsť vhodné riešenie.

? Priateľ práve založil spoločnosť
na biotechnológiu a chce, aby som
bola v predstavenstve. Čo by som
mala urobiť?
O Mohlo by dôjsť ku konfliktu
záujmov, takže musíte situáciu
posúdiť veľmi opatrne. Okrem toho,
ak zamestnanec Roche chce pôsobiť
v predstavenstve inej komerčnej
spoločnosti, potrebuje predchádzajúci
písomný súhlas z ústredia spoločnosti
Roche.
? Nie som si istý, či určitá situácia
predstavuje konflikt záujmov alebo
nie. Čo by som mal urobiť?
O V prípade pochybností okamžite
informujte svojho priameho
nadriadeného, aby bolo možné
hľadať vhodné riešenie.

Od nás všetkých sa očakáva:
- že sa budeme vyhýbať situáciám, pri ktorých sú naše osobné záujmy v konflikte
so záujmami spoločnosti Roche.
- že nebudeme neprimerane využívať naše postavenie v spoločnosti Roche pre osobný
prospech alebo prospech príbuzných alebo blízkych partnerov alebo spoločníkov.
– že budeme okamžite informovať svojho priameho nadriadeného o existujúcom
alebo potenciálnom konflikte záujmov, aby bolo možné hľadať vhodné riešenie.
Smernica Roche „Správanie v podnikaní – Sprievodca bezúhonnosťou pri obchodných transakciách“
(„Behaviour in Business – A Guide to Integrity in Business Transactions“) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Je dostupná na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom správneho postoja v prípade konkrétnej
situácie konfliktu záujmov Vám poskytne Váš priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local
Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej
viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý bude predstavovať porušenie správnej
marketingovej praxe spoločnosti Roche, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel
k dispozícii.
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Dary a pohostenie
Neprijímame dary ani 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 byť dôvodom nesprávneho
vplyvu.
Nesmieme prijímať dary ani pohostenie, ktoré by mohli spôsobiť pochybnosti týkajúce sa
osobnej bezúhonnosti alebo nezávislosti spoločnosti Roche.
Aby sme predišli reálnym aj zdanlivým nevhodným vzťahom s tretími stranami alebo
potenciálnymi tretími stranami, mali by sme dodržiavať nasledujúce zásady:
Dávanie darov a pohostení
– Dary a pohostenia sa môžu poskytovať len vtedy, keď nie je riziko vytvárania dojmu,
že ovplyvňujeme prijímateľa v jeho/jej rozhodovaní.
– Dary a pohostenia musia byť v minimálnej hodnote a pohostenie musí byť primerané.
Výdavky na okázalé a neprimerané dary a pohostenia sú striktne zakázané.
– Zamestnanec spoločnosti Roche nevyžaduje dary ani pohostenie od žiadnej súčasnej
ani potencionálnej tretej strany spoločnosti Roche. Dary zahrňujú nielen tovar, ale tiež
výhody akéhokoľvek druhu.
– Zamestnanci spoločnosti Roche môžu prijímať iba nevyžiadané dary alebo pohostenie,
ak takéto dary alebo pohostenie neprekračujú bežnú mieru slušnosti a sú akceptované
miestnymi obchodnými praktikami.
– Hodnota daru alebo pohostenie nesmie viesť k žiadnej otázke o povinnosti
prijímajúcej strany.
Ak máme pochybnosti o vhodnosti prijatia nevyžiadaného daru alebo pohostenia, musíme
sa obrátiť na nášho priameho nadriadeného a dodržať jeho rozhodnutie.

Od nás všetkých sa očakáva:

? Kľúčový zákazník spoločnosti
Roche organizuje slávnostnú večeru
na oslavu 50. výročia vzniku jeho
spoločnosti. Prítomní budú tiež ďalší
významní ľudia z podnikateľského
prostredia a z vládnych kruhov. Dostal
som pozvanie. Môžem takéto pozvanie
prijať?
O Áno, za predpokladu, že ste
pozvaný ako predstaviteľ spoločnosti
Roche a váš priamy nadriadený
s tým súhlasí.
? Kľúčový dodávateľ spoločnosti
Roche pozval mňa a moju manželku
na golfový víkend ako výraz
poďakovania za to, že je dlhodobým
zákazníkom. Smiem pozvanie prijať?
O Nie. Prijatie pozvania by mohlo
narušiť vašu bezúhonnosť
a nezávislosť vašu a spoločnosti
Roche, najmä ak sa pozvanie javí
ako okázalé a rozširuje sa na člena
vašej rodiny, ktorý nemá k podnikaniu
priamy vzťah.
? Pracujem s poskytovateľom služby
už niekoľko mesiacov a nakoniec
sme dospeli k uzatvoreniu projektu.
Poskytovateľ služby je teraz v meste
a pýta sa ma, či by som nešiel
s ním na večeru ako hosť, v duchu
udržiavania dobrých obchodných
vzťahov, Smiem pozvanie prijať?
O Áno, za predpokladu, že pôjde
o skromnú večeru a dokážete si
udržať osobnú a firemnú bezúhonnosť
a nezávislosť. Nevyžiadané dary alebo
pohostenie je možné akceptovať
za predpokladu, že neprekračujú
všeobecnú zdvorilosť a sú prijateľnou
obchodnou praxou. Hodnota
a frekvencia nesmie vyvolať náznak
zaviazanosti na strane príjemcu.
Ponuka každej výhody, ktorá nespĺňa
tieto podmienky, musí byť odmietnutá.

– že nikdy nebudeme vyžadovať dary ani pohostenie od žiadnej súčasnej ani potenciálnej
tretej strany spoločnosti Roche.
– že zabezpečíme, aby prijatie daru alebo pohostenia neviedlo k pochybnostiam ohľadom
našej osobnej bezúhonnosti a nezávislosti spoločnosti Roche.
– že budeme kontaktovať nášho priameho nadriadeného, ak máme akékoľvek pochybnosti
o vhodnosti prijatia nevyžiadaného daru alebo pohostenia.
Smernica Roche „Správanie v podnikaní – Sprievodca bezúhonnosťou pri obchodných transakciách“
(„Behaviour in Business – A Guide to Integrity in Business Transactions“) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Je dostupná na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho od- delenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom správneho postoja v prípade konkrétnej
situácie konfliktu záujmov Vám poskytne Váš priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local
Compliance Officer) ale- bo hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej
viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý bude predstavovať porušenie správnej
marketingovej praxe spoločnosti Roche, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel
k dispozíci
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Dôverné informácie
Chránime dôverné informácie z vnútorného prostredia
a zabraňujeme nezákonnému využitiu dôverných informácií
Dôverné informácie z vnútorného prostredia sú definované ako podstatné, neverejné informácie o spoločnosti Roche alebo jej obchodných partnerov, ktoré by rozumný investor považoval za dôležité pri rozhodovaní o odkúpení alebo predaji akcií
spoločnosti. Takéto informácie zahrňujú napríklad finančné výsledky a informácie
o možných zlúčeniach, akvizíciách alebo odpredajoch, o zvýšení kapitálu, o transakciách na kapitálových trhoch, dôležitých licenčných dohodách a iných spoluprácach
a o výsledkoch významných klinických skúšok.
Zamestnanci spoločnosti Roche, ktorí prídu do styku s dôvernými informáciami z vnútorného prostredia pri výkone svojich povinností, sa považujú za zasvätencov s prístupom
k dôverným informáciám, rovnako ako aj nezamestnanci, ktorí takéto informácie získajú.
Ľudia s prístupom k dôverným informáciám sa musia podriadiť týmto pravidlám:
– Informácie ľudí s prístupom k dôverným informáciám musia byť udržiavané ako dôverné
a nesmú sa zverejniť žiadnej nezasvätenej osobe v rámci alebo mimo spoločnosti Roche
vrátane členov rodiny;
– Ľudia s prístupom k dôverným informáciám nesmú nakupovať, predávať alebo inak
obchodovať s cennými papiermi spoločnosti Roche alebo akejkoľvek inej zúčastnenej
evidovanej spoločnosti;
– Ľudia s prístupom k dôverným informáciám nesmú poskytovať obchodné odporúčania
ľuďom bez prístupu k dôverným informáciám.
Vo väčšine krajín je využívanie dôverných informácií z vnútorného prostredia nezákonné
pri kúpe alebo predaji akcií (nezákonné využitie dôverných informácií).
Spoločnosť Roche dodržiava platné zákony a nariadenia o nezákonnom využití dôverných
informácií z vnútorného prostredia a zaviedla pravidlá na ochranu dôverných informácií
z vnútorného prostredia a na zabránenie nezákonného využitia dôverných informácií.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme chrániť dôverné informácie z vnútorného prostredia.
– že zabránime nezákonnému využitiu dôverných informácií pre naše vlastné obohatenie
sa alebo obohatenie iných.
– že budeme kontaktovať právne oddelenie skupiny, ak máme otázku alebo pochybnosť
o rozsahu alebo uplatňovaní smernice spoločnosti Roche o dôverných informáciách
z vnútorného prostredia.

Smernica skupiny Roche o nezákonnom využití dôverných informácií z vnútorného prostredia (Roche
Group Insider Directive) obsahuje ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Je dostupná
na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom
správneho postoja v prípade dôverných informácií z vnútorného prostredia a obchodovania Vám poskytne Váš
priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre
súlad (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je
zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý bude
predstavovať porušenie ustanovení spoločnosti Roche o dôverných informáciách z vnútorného prostredia,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii

? Spoločnosť Roche plánuje odkúpiť
diagnostickú spoločnosť. Som
členom skupiny, ktorá pripravuje túto
akvizíciu. Pretože táto transakcia bude
mať pozitívny dopad na akciovú cenu
cieľovej spoločnosti, informácie
o tomto sa považujú za dôverné
informácie z vnútorného prostredia.
Jeden môj známy sa zaujíma o toto
odvetvie a rád so mnou hovorí
o obchodných udalostiach. Smiem
mu sprístupniť informácie o tejto
transakcii?
O Nie. Sprístupnenie informácií
by nielen porušilo vaše povinnosti
zachovávať dôvernosť, ale by vás
a vášho známeho vystavilo stíhaniu,
ak by váš známy kúpil akcie cieľovej
spoločnosti. Išlo by o nezákonné
využitie dôverných informácií
z vnútorného prostredia, čo je vo
väčšine krajín trestným činom.
? Povráva sa, že spoločnosť Roche
zamýšľa odkúpiť jednu farmaceutickú
spoločnosť. Smiem obchodovať
s akciami spoločnosti Roche alebo
prípadnej cieľovej spoločnosti?
O Chýry sa nepovažujú za dôverné
informácie z vnútorného prostredia,
takže v zásade obchodovanie,
o ktorom hovoríte, by bolo v poriadku.
Ak však vaša informácia pochádza
zo zdroja spoločnosti Roche, ktorý
by mohol byť zapojený do transakcie,
mali by ste byť veľmi opatrný
a kontaktovať právne oddelenie
skupiny pred kúpou alebo predajom
akýchkoľvek akcií
? Našiel som správu o polročných
hospodárskych výsledkoch, ktorá
je dôverná a neverejná. Domnievam
sa, že tieto výsledky budú mať
konkrétny vplyv na cenu akcie
konkurenta. Smiem na základe týchto
informácií kúpiť akcie konkurenta?
A Nie, s dôvernou informáciou
nesmiete urobiť nič, ani keby
sa informácia dala použiť
v prospech vás alebo spoločnosti.
Ak konkurenčná informácia
obsahuje špičkové výsledky, ktoré
pravdepodobne budú mať konkrétny
vplyv na cenu akcie konkurenta,
ste posudzovaný ako človek
s náhodným prístupom k dôverným
informáciám a musíte sa podriadiť
platným pravidlám pre ľudí
s prístupom k dôverným informáciám.
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Bezúhonnosť v podnikaní
Bezúhonnosť spoločnosti Roche závisí od správania sa
jej zamestnancov
Kódex správania skupiny Roche určuje vysoké normy podnikateľskej bezúhonnosti.
Správne dodržiavanie týchto noriem je predpokladom udržateľného úspechu spoločnosti
Roche.
Bezúhonnosť v podnikaní znamená v prvom rade a predovšetkým, že dodržiavame všetky
platné zákonné predpisy a nariadenia ako aj vysoký štandard bezúhonnosti stanovený
spoločnosťou Roche. Súlad s týmito štandardmi je správnou vecou a predpokladom
udržateľného úspechu spoločnosti Roche.
Naši akcionári od nás očakávajú, že sa vo všetkých podnikateľských ohľadoch budeme
správať bezúhonne.
Dodržiavanie našich vysokých noriem bezúhonnosti by mohlo v niektorých prípadoch
viesť k obchodným stratám. Napriek tomu sme si istí, že keď takto postupujeme, poskytne
nám to výhodu v podnikaní.
Všetci zamestnanci spoločnosti Roche prispievajú k bezúhonnosti spoločnosti prostredníctvom svojho správania.
Pretože Roche pôsobí na celom svete, nevhodné správanie zamestnancov v jednej krajine
môže mať negatívne dopady pre spoločnosť Roche z globálneho hľadiska.
Podmienky a okolnosti, ktoré určujú vhodné správanie pri obchodných transakciách
sa musia posudzovať individuálne pri zohľadnení príslušných parametrov jednotlivých
prípadov. Pretože právne normy sa časom vyvíjajú, podnikateľské správanie sa musí
neustále prehodnocovať.
Spoločnosť Roche poskytuje svojim zamestnancom primerané informácie, pokyny, vzdelávanie, usmernenie a podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie súladu s normami spoločnosti Roche o bezúhonnosti v podnikaní.

? Môj priamy nadriadený mi stanovil
ambiciózny cieľ predaja. Aby som ho
splnil a získal odmenu, budem musieť
porušiť normy spoločnosti Roche
týkajúce sa bezúhonnosti
v podnikaní. Smiem tak urobiť?
O Nie. Musíte za každých okolností
dodržiavať súlad s normami
spoločnosti Roche týkajúcimi
sa bezúhonnosti v podnikaní. Ak
tak neurobíte, budete za to znášať
zodpovednosť. Otvorene sa o danej
situácii porozprávajte s Vaším
priamym nadriadeným a nájdite
riešenie, ktoré bude v zhode
s normami spoločnosti Roche pre
bezúhonnosť v podnikaní..
? Môj priamy nadriadený ma požiadal
o čosi, čo podľa môjho názoru nie je
v zhode s normami spoločnosti Roche
pre bezúhonnosť v podnikaní. Čo mám
urobiť?
O Okamžite povedzte svojmu
priamemu nadriadenému o svojich
výhradách. Možno to bude od Vás
vyžadovať určitú odvahu, ale toto je
ten správny krok. Nezabúdajte, že
Vy budete napokon zodpovedný za
svoje podnikateľské správanie. Ak Váš
priamy nadriadený nástojí na tom,
aby ste mlčali, alebo Vás požiadal,
aby ste mlčali, okamžite by ste mali
kontaktovať miestneho predstaviteľa
pre súlad alebo hlavného predstaviteľa
pre súlad. Môžete prípadne tiež využiť
linku skupiny Roche „Prehovor“.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že starostlivo posúdime každý prípad zvlášť, či je naše obchodné správanie v súlade
s očakávaniami a normami spoločnosti Roche týkajúcimi sa bezúhonnosti v podnikaní.
– že budeme mať na pamäti, že bezúhonnosť spoločnosti Roche závisí od nášho správania.

Smernica Roche „Správanie v podnikaní – Sprievodca bezúhonnosťou pri obchodných transakciách“
(„Behaviour in Business – A Guide to Integrity in Business Transactions“) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Je dostupná na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho
oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom správneho postoja v prípade týkajúcom sa bezúhonnosti
v podnikaní Vám poskytne Váš priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local Complince Officer)
alebo hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti
s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že
sa dopustí skutku, ktorý porušuje podnikateľskú bezúhonnosť spoločnosti Roche, prehovorte prostredníctvom
kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Podplácanie a neprípustné výhody
Netolerujeme podplácanie ani žiadne iné formy korupčného
podnikateľského správania
Spoločnosť Roche odmieta korupčné správanie v podnikaní, ako napríklad uplácanie
(verejné, súkromné, aktívne a pasívne), spreneveru, podvod, krádež a poskytovanie neprimeraných výhod. Smernica spoločnosti Roche o bezúhonnosti v podnikaní poskytuje
ďalšie usmernenia na tieto témy.

Podplácanie

Nikto, kto koná v mene Roche, nesmie ponúkať ani poskytovať žiadnu formu neprípustných výhod, priamo či nepriamo, žiadnym jednotlivcom ani spoločnosti, za účelom získania alebo zachovania obchodného vzťahu. Neprimerané výhody zahrňujú nezákonné zľavy,
podplácanie, provízie, platby načierno a akékoľvek iné podobné neprimerané podstatné
výhody. Táto zásada platí globálne pre všetky verejné a súkromné obchodné transakcie
zahrňujúce spoločnosť Roche.

Poskytovanie neprimeraných výhod

Rovnako je zakázané poskytnúť alebo prisľúbiť neprimeranú výhodu bez konkrétneho
obchodného rozhodnutia. Neexistuje žiadna definícia na „protislužbu“. Neprimeraná
výhoda sa teraz môže zdať ako platba z „dobrej vôle“ na zvýšenie sympatií smerom
k poskytovateľovi.
Zamestnanci spoločnosti Roche musia mať na pamäti, že záležitosti vytvárania dojmu
a ich správanie by sa 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 s účasťou spoločnosti Roche.
V mnohých krajinách platí zákon, podľa ktorého je trestné podplácať verejných činiteľov
(napríklad v USA zákon o zahraničných korupčných praktikách (Foreign Corrupt Practices
Act)). Porušenie týchto zákonov alebo iných zákonov, ktoré zakazujú nekalé súťažné praktiky, môže viesť k trestnému konaniu alebo civilným žalobám proti spoločnosti Roche
a dotknutým zamestnancom.
Za predpokladu, že všetky požiadavky uvedené v smernici spoločnosti Roche o bezúhonnosti v podnikaní sú dodržané a sú získané všetky platné povolenia, výhody pre obchodných partnerov a ostatné tretie strany môžu byť prípustné.

Od nás všetkých sa očakáva:
– Súlad s požiadavkami stanovenými v smernici spoločnosti Roche o bezúhonnosti
v podnikaní.
– Nepraktizovať, netolerovať alebo ani inou formou nepodporovať korupčné správanie
v podnikaní.
– že našim obchodným partnerom nikdy neponúkneme žiadnu formu
neprimeraných výhod.
– že starostlivo preveríme, či poskytnutie výhody nášmu obchodnému partnerovi
je v súlade s normami spoločnosti Roche týkajúcimi sa bezúhonnosti v podnikaní.
Smernica Roche „Správanie v podnikaní – Sprievodca bezúhonnosťou pri obchodných transakciách“
(„Behaviour in Business – A Guide to Integrity in Business Transactions“) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Je dostupná na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho odd- elenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom správneho postoja v prípade uplácania
a neprimeraných výhod Vám poskytne Váš priamy nadriadený, miestny predstaviteľ pre súlad (Local
Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere
presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil,
dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý bude predstavovať porušenie ustanovení
o úplatkoch alebo neprimeraných výhod, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel
k dispozícii.

? Prerokoval som dohodu o prednáške
so zdravotníckym pracovníkom
(HCP) pre spoločnosť na onkologické
podujatie. Pred podujatím HCP
informuje, že nebude schopný prísť
a účinkovať ako prednášateľ. Môj
priamy nadriadený sa domnieva,
že tento HCP je dôležitý pre naše
podnikanie a preto žiada, aby sa
v kontrakte pokračovalo a aby dostal
zaplatené aj keď nebude prednášať
na podujatí. Čo musím urobiť?
O Mali by ste okamžite informovať
Vášho priameho nadriadeného
o Vašich problémoch a o tom, že
nebudete pokračovať v zmluve,
pretože zaplatenie HCP za služby,
ktoré neposkytol, by sa mohlo
posudzovať ako úplatok. Ak Váš
priamy nariadený trvá na tom alebo
žiada, aby ste o tom nehovorili,
mali by ste okamžite kontaktovať
miestneho predstaviteľa pre súlad
alebo hlavného predstaviteľa pre
súlad. Alternatívne, môžete použiť
linku na prehovorenie skupiny Roche.
? Podľa miestneho zvyku je
spoločenskou praxou dávať malé
darčeky obchodnému partnerovi
na Nový rok. Je to prípustné?
O Áno, za predpokladu, že všetky
požiadavky stanovené v smernici
o bezúhonnosti v podnikaní sú
dodržané a sú získané aj platné
miestne povolenia.
? Je uľahčenie platby vo forme malého
úplatku prípustné?
O Nie, podľa Kódexu správania
skupiny Roche a mnohých
vnútroštátnych zákonných predpisov
je akákoľvek forma úplatku, bez
ohľadu na jeho výšku, zakázaná. Teda,
každé uľahčenie platieb je zakázané,
iba ak sa takéto platby môžu
kvalifikovať ako prípustné výhody.
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Zákon o hospodárskej súťaži
Porušovanie zákonov o hospodárskej súťaži sa nikdy nevypláca

Zákony o hospodárskej súťaži, tiež nazývané protimonopolné zákony, sú navrhnuté tak,
aby chránili hospodársku súťaž. Zakazujú obchodné správanie, ktorého cieľom alebo
účinkom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže (napr. fixovaním cien a rozdelením trhov alebo zákazníkov).
Spoločnosť Roche podporuje všetky snahy, ktoré majú presadzovať a chrániť hospodársku
súťaž, vrátane zákonnej ochrany práv duševného vlastníctva a marketingových práv.
Spoločnosť Roche prijala komplexný program pre súlad s protimonopolným právom.
Zamestnancom, ktorí sa pri svojej práci musia zaoberať súťažnými záležitosťami, musia
byť jasné základné princípy súťažného práva a dôležitosť súladu s takýmito zákonmi. Ak
odpoveď na špecifický súťažný problém nie je jasná, zamestnanci musia vyhľadať radu.
Pokuty za porušenie súťažných zákonov sú prísne. Zamestnanci, ktorí sa dopustia nesúťažného správania, budú okrem znášania zodpovednosti spoločnosti Roche čeliť tiež prísnym trestom.
Napriek záväzku spoločnosti Roche dodržiavať príslušné zákony o hospodárskej súťaži
sa môže spoločnosť Roche stať predmetom neoznámeného vyšetrovania protimonopolnými úradmi (tzv. dawn raid). V prípade takéhoto vyšetrovania bude spoločnosť Roche
s vyšetrovateľmi plne spolupracovať.

? Pracujem v oddelení marketingu
a viem, že konkurencia udeľuje
zákazníkom vysoké zľavy, aby
si posilnila trhový podiel. Je dobrým
nápadom kontaktovať konkurenciu
a dohodnúť sa na strope pre zľavy
a rozdeliť si niektorých zákazníkov
a trhy?
O Nie. To by predstavovalo vážne
porušenie súťažného zákona.
Spoločnosť Roche rozhodne
zakazuje nesúťažné správanie svojich
zamestnancov a to dokonca aj
v krajinách, kde to nezakazuje zákon.
? Protimonopolné úrady začali
vyšetrovanie („dawn raid“)
v spoločnosti Roche, v ktorej
pracujem. Určitá časť korešpondencie,
ktorú som mal s konkurenciou
Roche, ma teraz znervózňuje, pretože
by sa mohla vykladať ako dôkaz
nesúťažného správania. Mal by som
korešpondenciu zničiť?

Zamestnanci spoločnosti Roche zaangažovaní do procesu tendrov si musia byť vedomí
a byť v súlade platnými zákonnými predpismi pre verejné súťaže. Počas celého cyklu
verejného obstarávania musí byť dodržaná transparentnosť dodržaním platných úradných postupov a poskytovaním korektných, transparentných a nediskriminačných údajov
rozhodovacím štátnym orgánom.

O Nie. Za žiadnych okolností
nesmiete zničiť dokumenty ani údaje,
ktoré by mohli byť relevantné pre
protimonopolné vyšetrovanie (ďalšie
informácie sú uvedené v kapitole
„Riadenie záznamov“). V prípade
vyšetrovania bude Roche s úradmi
plne spolupracovať.

Spoločnosť Roche rešpektuje legitímne kroky svojich konkurentov vrátane výrobcov
generík a biotechnologických preparátov. Očakáva však, že budú v súlade s platnými
zákonnými predpismi, nariadeniami a odvetvovými kódexmi. Spoločnosť Roche netoleruje
zavádzajúce tvrdenia, ktoré znevažujú jej produkty a chráni svoje produkty a záujmy pred
nekalou konkurenciou.

? Sme pozvaní do verejnej súťaže.
Počas zasadnutia odvetvového
združenia som súhlasil s konkurentmi,
že nepredložíme ponuky do verejnej
súťaže. Je moje správanie prípustné?
O Nie, toto správanie je nesúťažným
správaním a teda je porušením zákona
o hospodárskej súťaži

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme dodržiavať príslušné zákony o hospodárskej súťaži a nebudeme porušovať
ani znemožňovať legitímnu hospodársku súťaž žiadnym nesúťažným spôsobom.
– že vyhľadáme radu, ak odpoveď na špecifickú otázku týkajúcu sa hospodárskej súťaže
nie je jasná.
Smernica Roche „Súťažné správanie – Sprievodca súťažným právom“ („Behaviour in Competition – A Guide
to Competition Law“), elektronický školiaci program „RoCLID“, Usmernenie o vyšetrovaní podľa súťažného
práva (the Guideline on Law Competition Investigation („Dawn Raid“)) a smernenie o výberových
konaniach (Guideline on Tenders) obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému.
Tieto dokumenty sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho odd- elenia skupiny).
Ďalšiu pomoc a radu ohľadom zákonov o hospodárskej súťaži Vám poskytne Váš priamy nadriadený, miestny
predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance
Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť
Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje súťažné zákony,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Presné výkazníctvo a účtovníctvo
Vytvárame a predkladáme pravdivé a poctivé finančné
a nefinančné informácie
Poctivosť údajov je kľúčom k nášmu pôsobeniu.
Zabezpečujeme, aby údaje, informácie alebo záznamy, ktoré vytvárame, alebo za ktoré
sme zodpovední, boli pravdivé a poctivé. Toto sa týka mnohých foriem, od výročnej správy
Roche cez vedecké a vývojové údaje až po cestovné nároky, pohľadávky, alebo tiež e-maily.
Spoločnosť Roche musí dodržiavať uplatniteľné zákony a externé účtovné normy. Musí tiež
zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytuje auditorom a obchodným partnerom, napríklad
investorom alebo veriteľom a tiež regulačným úradom a vládnym orgánom, poskytli pravdivý a poctivý obraz finančnej situácie spoločnosti.
Pri uplatňovaní pokrytia nákladov nesmieme v žiadnych správach alebo záznamoch predkladať nesprávne ani zavádzajúce vyhlásenia alebo záznamy.
Falšovanie záznamov a účtov alebo nesprávna interpretácia faktov môže predstavovať
podvod. Okrem zodpovednosti spoločnosti Roche ako spoločnosti budú zamestnanci,
ktorí sa nezákonného správania dopustili, podliehať prísnym pokutám.

? Blíži sa koniec obdobia, za ktoré
máme vypracovať správu. Môj priamy
nadriadený ma požiadal, aby som
do účtovníctva zapísal obchod,
ktorý očakáva uzavrieť s určitým
zákazníkom, i keď ešte od tohto
zákazníka nemáme pevnú objednávku.
Je to správne?
O Nie. Falšovanie záznamov a účtov
alebo nesprávna prezentácia faktov
môže predstavovať podvod a okrem
disciplinárneho konania môže viesť
k civilnému a trestnému konaniu
a trestom pre vás a tiež pre
spoločnosť Roche.
? V poslednej dobe veľa obchodne
cestujem a stratil som niekoľko
hotelových účtov. Môj kolega, ktorý už
bol v podobnej situácii, hovorí, že je to
v poriadku, ak stratené účty nahradím
fiktívnymi účtami. Je to naozaj tak?
O Nie. Ak tak urobíte, falšujete
doklady o výdavkoch a to nie je
prijateľné. Mali by ste ísť za Vašim
priamym nadriadeným a porozprávať
sa o vhodnom riešení.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že zabezpečíme, aby všetky finančné a nefinančné informácie, ktoré tvoríme
alebo predkladáme, boli pravdivé a úplné.
– že nikdy nebudeme nesprávne prezentovať fakty v správach, zverejnených správach
alebo iných dokumentoch spoločnosti Roche.

Ďalšiu pomoc a radu ohľadom správneho postoja v prípade týkajúcom sa správneho výkazníctva a účtov
Vám poskytne Váš priamy nadriadený alebo miestni finanční odborníci. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je
možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o presnom výkazníctve a účtovníctve, prehovorte
prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Dane
Sme viazaní súladom s daňovými zákonmi v každej krajine,
kde vykonávame činnosť
Spoločnosť Roche vykonáva činnosť po celom svete a je našou povinnosťou zosúladiť
sa s daňovými požiadavkami v každej krajine, kde pôsobíme. Toto zahŕňa daňové povinnosti pri všetkých druhoch daní: v prípade spoločnosti Roche ide najmä o dane z príjmu
a z tržieb alebo dane z pridanej hodnoty.
Dane z príjmu sa platia na základe zdaniteľného príjmu. Zdaniteľný príjem našej
spoločnosti závisí v podstate od cien za presun tovarov a služieb nakúpených
z a predaných do ostatných spoločností skupiny. Daňové orgány môžu požadovať vyšší
zdaniteľný príjem tým, že budú žiadať nižšie ceny za presun pri nákupoch a/alebo vyššie
ceny pri predaji. Následkom toho, môže byť vyšší zdaniteľný príjem výsledkom len pre
jednu stranu zúčastnenú na transakcii. Ak daňový orgán druhej krajiny zúčastnenej na
transakcii neupraví príslušne príjem, úprava príjmu prvej krajiny povedie k dvojitému
zdaneniu spoločnosti Roche.
Keď chceme vylúčiť alebo aspoň znížiť pravdepodobnosť dvojitého zdanenia, spoločnosti Roche uplatňujú Usmernenia OECD o oceňovaní presunu pre nadnárodné podniky
a daňové správy pri cezhraničných transakciách tovaru a služieb. Toto zahŕňa použitie
správnej metódy oceňovania presunu na základe analýzy vykonávaných funkcií a predpokladaných rizík ako aj vhodnej dokumentácie.
Najmä v prípade spoločnosti Roche a príslušného daňového orgánu môže dôjsť k rozdielnemu pohľadu na správne uplatnenie miestnych daňových predpisov usmernení OECD
o oceňovaní presunu. Okrem toho, vo vzťahu k použitému oceňovaniu presunu, vnútroštátny daňový orgán jednej krajiny by mohol mať iný názor než vnútroštátny daňový
orgán druhej krajiny. V niektorých prípadoch môžu dokonca existovať nezlučiteľnosti
medzi vnútroštátnymi orgánmi tej istej krajiny, napríklad colné a daňové zákony nie sú
vždy zosúladené a konzistentné. Spoločnosť Roche je však viazaná súladom s daňovými zákonmi. V prípade rozporov sa snaží v spolupráci s príslušnými orgánmi o riešenie
v súlade s platnými zákonnými predpismi.

? Mám rôzne možnosti na plánovanie
produktu a jeho ceny. Nie som si istý,
aké budú daňové dôsledky rôznych
možností (napríklad s ohľadom na daň
z príjmu a iné dane, ako napríklad na
daň z pridanej hodnoty). Čo by som
mal urobiť?
O Kontaktujte miestneho
zodpovedného pracovníka za daňovú
oblasť alebo kontaktnú osobu na
úrovni skupiny zodpovednú za
daňovú koordináciu medzi rôznymi
zúčastnenými krajinami.
? Mám pochybnosti, či skutočné
alebo predpokladané podmienky
vnútropodnikovej zmluvy spĺňajú
podmienky rovnosti a nezávislosti
ako ich definuje usmernenie OECD
o oceňovaní presunu alebo miestny
zákonný predpis.
O Do ďalšej diskusie zapojte
kontaktnú osobu pre daňovú oblasť
v skupine.
? Čo by som mal robiť, ak sa daňové
orgány pýtajú na ceny presunu pri
cezhraničných transakciách?
O Kontaktujte zodpovednú osobu za
daňovú oblasť na úrovni skupiny, aby
ďalej analyzovala situáciu a prijala
príslušné opatrenie na zabezpečenie
súladu s miestnymi zákonnými
predpismi a usmerneniami OECD pri
oceňovaní presunu, a aby sa predišlo
dvojitému zdaneniu.

Od nás všetkých sa očakáva:
– Súlad s daňovými zákonnými predpismi v krajinách, kde vykonávame činnosť.
– Používanie oceňovania presunu v súlade s usmerneniami OECD o oceňovaní presunu
pre nadnárodné podniky a daňové správy.
– Aktívne a pozitívne prispievať k riešeniam v prípade konfliktov s miestnymi
daňovými úradmi

Ďalšie informácie a usmernenie: Ďalšie informácie a usmernenie môžete nájsť na intranetovej stránke
spoločnosti Roche (webová stránka financií skupiny). Pomoc a rada: V prípade otázok týkajúcich sa daní
kontaktujte miestnu zodpovednú osobu za oblasť daní alebo oddelenie daní skupiny. Prehovorte: Ak ste
v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o daniach, prehovorte
prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Clo, obchod a kontrola exportu
Kľúč k nášmu efektívnemu a účinnému toku tovaru

Všetky transakcie, bez ohľadu na to, či prekračujú hranice alebo sa presúvajú v rámci tej
istej krajiny, môžu byť predmetom vnútroštátnych a medzinárodných predpisov v oblasti
cla, obchodu a/alebo kontroly exportu.
Keďže podnikanie v medzinárodnom obchode je výsadou, spoločnosť Roche je zaviazaná
súladom so všetkými predpismi v oblasti cla, obchodu a kontroly exportu, pričom berie
do úvahy potenciálnu možnosť konfliktných predpisov medzi krajinami, v ktorých vykonáva činnosť. Nedodržiavanie týchto zásad môže mať za následok občiansku alebo trestnú
zodpovednosť a stratu exportných výsad.

Clo a obchod

Spoločnosť Roche vykonáva svoju činnosť po celej zemeguli a každodenne vykonáva
dovozy, vývozy a tranzit rôznych tovarov. Keďže tovar je v príhodnom čase predmetom
colného konania, všetky zásielky tovaru sa musia pripraviť na oddelení logistiky, pričom
sa musí dodržiavať odborné usmernenie na zaistenie plnenia vnútroštátnych a medzinárodných predpisov.
Colné zákonné predpisy platia bez ohľadu na množstvo, typ materiálu alebo spôsob
dopravy. 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 dodávaný bezplatne.

Kontrola exportu

Všetci zamestnanci spoločnosti Roche zapojení do činností v oblasti zahraničného obchodu sa musia vyhýbať transakciám uznaným ako neprípustné vnútroštátnymi alebo medzinárodnými predpismi o kontrole exportu alebo vnútornou smernicou o kontrole exportu
podľa štandardu spoločnosti Roche.
Skôr sa začne obchodný vzťah s partnermi, zamestnanci musia mať istotu, že spoločnosti
partnerov nefigurujú na vnútroštátnych alebo medzinárodných zoznamoch ako spoločnosti
vystavené sankciám. Pred spracovaním exportu obchodných alebo neobchodných komodít, softvéru alebo technológie, fyzicky alebo elektronicky, v rámci alebo mimo spoločnosti
Roche, zamestnanci musia zaistiť, že položka nepodlieha kontrole exportu a nevyžaduje
si exportnú/reexportnú licenciu od príslušných úradov. Niektoré destinácie podliehajú
všeobecných kontrolám zahraničného obchodného styku, známym aj ako embargo alebo
sankcie, a vyžadujú dodatočnú kontrolu pred spracovaním obchodného prípadu.

Od nás všetkých sa očakáva:

? Pripravujem dokumenty pre
cezhraničnú zásielku. Na čo si mám
dávať pozor?
O Každý zamestnanec, ktorý potrebuje
odoslať tovar, je zodpovedný za
poskytnutie úplnej a pravdivej
informácie na spracovanie vývozu
alebo dovozu. Venujte pozornosť tomu,
že tu existujú obmedzenia a zákazy
na určité druhy zásielok do určitých
destinácií. Ďalšie informácie Vám
poskytne Váš miestny predstaviteľ
pre kontrolu exportu (Export Control
Officier).
? Chcem vyviezť určité zariadenie IT
z krajiny pôvodu USA kolegovi
v spoločnosti Roche do zahraničia.
Skutočne musím skontrolovať
predpisy v oblasti cla, obchodu
a exportu, hoci je zariadenie určené
na zotrvanie v spoločnosti Roche?
O Áno. Pred spracovaním akejkoľvek
zásielky by ste mali vyhľadať
usmernenie na miestnom oddelení
logistiky a u Vášho miestneho
predstaviteľa pre kontrolu exportu
? Ak zistím chybu, aké sú moje
povinnosti?
O Ak zistíte chybu, ste povinný
včas kontaktovať príslušné odborné
oddelenie a predložiť problém
a prispieť k riešeniu problému
a vykonaniu nápravy. V konečnom
dôsledku, toto konštruktívne správanie
prispieva k ochrane práva spoločnosti
Roche vykonávať svoju činnosť.
? Aké sú následky ak poruším
nariadenia o cle, obchode a kontrole
exportu?
O Spoločnosť Roche netoleruje
žiadne porušenie predpisov a prijme
primerané opatrenia a sankcie.
Za Vaše správanie ponesiete
zodpovednosť.

– Podanie pravdivej a úplnej informácie vhodným spôsobom a včas.
– Skontrolovať súlad s vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi o cle, obchode
a kontrole exportu, keď sa rozpracovávajú a upravujú procesy.
– Kontaktovať príslušné odborné oddelenie vo vhodnom čase v prípade otázok
alebo na oznámenie chyby.
Ďalšie informácie a usmernenia: Zásady kontroly exportu podľa štandardu spoločnosti Roche je možné
nájsť na intranete spoločnosti Roche (webová stránka súlad exportu). Pomoc a rada: v prípade otázok
týkajúcich sa kontroly exportu, kontaktujte láskavo miestnu osobu zodpovednú za kontrolu exportu alebo
vedúceho oddelenia kontroly exportu. V prípade otázok týkajúcich sa cla a obchodu kontaktujte oddelenie
medzinárodného obchodu a cla. Prehovorte: Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami,
do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí
skutku, ktorý bude predstavovať porušenie ustanovení ohľadne cla, obchodu a kontroly exportu, prehovorte
prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Ochrana osobných údajov
Spracovaniu osobných údajov venujeme príslušnú pozornosť

Spoločnosť Roche pôsobí na celom svete a používa systémy na spracovanie a výmenu
údajov v rámci jednotiek skupiny Roche a s tretími stranami. Zvyšovanie vedeckej spolupráce zahrňuje výmenu osobných údajov. Tento trend je posilnený intenzívnejším používaním moderných telekomunikačných prostriedkov.

? Pracujem v jednotke klinického
výskumu a mám prístup k osobným
lekárskym údajom, ktoré by som rád
poskytol svojmu kolegovi. Je to
v poriadku?

Spoločnosť Roche sa zaviazala, že bude rešpektovať súkromie údajov a vypracovala
zásady, ktoré sa musia dôkladne dodržiavať pre akékoľvek spracovanie údajov v rámci
skupiny Roche a v kontakte s tretími stranami.

O Pretože spoločnosť Roche pôsobí
v oblasti klinického a genetického
výskumu, musí zabezpečiť starostlivé
spracovanie osobných zdravotných
údajov. Ako zamestnanec spoločnosti
Roche ste povinný nakladať s takýmito
informáciami ako s dôvernými
informáciami a môžete ich poskytnúť
iba kolegom, ktorí ich potrebujú pre
svoju prácu a to v zhode s rozsahom,
pre ktorý boli údaje poskytnuté.

Pretože spoločnosť Roche je aktívna v klinických a genetických výskumoch, musí zabezpečiť pozorné spracovanie osobných zdravotných údajov. Spoločnosť Roche venuje veľkú
pozornosť tomu, aby zabránila zneužitiu genetických alebo iných osobných zdravotných
údajov získaných počas svojich činností.
Celé spracovanie osobných údajov (napr. údaje o zamestnancoch, zákazníkoch a dodávateľoch) musí byť v súlade so zákonmi na ochranu osobných údajov a v zhode so zásadami
spoločnosti Roche.

? Roche chce spolupracovať s treťou
stranou, ktorá má sídlo v zahraničí.
Spolupráca bude zahrňovať výmenu
osobných údajov. Aké bezpečnostné
opatrenia by sa mali prijať?
O Akákoľvek výmena osobných údajov
v rámci skupiny Roche alebo s treťou
stranou je predmetom starostlivej
ochrany v súlade s uplatniteľnými
zákonmi a pravidlami skupiny Roche.
Musia sa preto prijať opatrenia, aby
sa zabezpečilo, že tretia strana dodrží
normy Roche o ochrane údajov.
? Používam firemný laptop na
písanie osobných e-mailov týkajúcich
sa tém nesúvisiacich s prevádzkou.
Môj spolupracovník ma upozornil, že
som teraz predmetom vyšetrovania
týkajúceho sa možného nesúladného
správania. Z tohto dôvodu, môj
laptop je kontrolovaný prokurátorom.
Má externý vyšetrovateľ povolenie
kontrolovať moje súkromné e-maily?

Od nás všetkých sa očakáva:
– že zabezpečíme spracovanie osobných údajov s príslušnou starostlivosťou a v súlade
s platnými zákonmi a v zhode so zásadami spoločnosti Roche.
– že nikdy nebudeme zbierať viac osobných údajov, ako je potrebné.
– že spracujeme osobné údaje v zhode s rozsahom, na ktorý boli údaje poskytnuté.
– že osobné údaje nebudeme nikdy uschovávať dlhšie, ako je potrebné

Smernica Roche „O ochrane osobných údajov“ („Roche Directive on Protection Personal Data) a Charta
Roche o genetike (Roche Charter on Genetics) obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto
problému. Dokumenty sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny).
Ďalšiu pomoc a radu ohľadom súladu s presnou ochranou a spracovaním osobných údajov Vám poskytne
Váš priamy nadriadený, miestny odborník na ochranu (Local Compliance Officer) údajov alebo predstaviteľ
skupiny pre ochranu údajov (Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti
s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že
sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o ochrane údajov, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré
máte pre tento účel k dispozícii.

O Vaše e-maily je možné kontrolovať
interne alebo externe v nadväznosti
na vyšetrovanie alebo právne úkony.
Spoločnosť Roche alebo orgány
môžu mať právo alebo dôvody,
ktoré ich oprávňujú k prístupu do
zariadení spoločnosti alebo na IT
účty, ktoré môžu z nich vyplývať, ako
ich aj upozorniť na každú súkromnú
komunikáciu. Vždy majte na pamäti,
že ochrana súkromných údajov na
zariadeniach alebo na systémoch
spoločnosti nie je úplne zaručená,
aj keď takéto informácie pochádzajú
z príslušného osobného použitia.
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Zamestnanie v spoločnosti Roche
Ponúkame atraktívne možnosti a stanovujeme vysoké normy

Spoločnosť Roche ponúka na celom svete svojim zamestnancom inovatívne, na rast orientované pracoviská, ale zároveň kladie vysoké nároky na svojich zamestnancov.
Hodnoty spoločnosti Roche – Čestnosť, Odvaha a Zanietenie – majú za úlohu nás viesť
pri našich rozhodnutiach a krokoch tak jednotlivcov ako aj celej organizácie. Prijali sme
piliere našej firemnej kultúry a uplatňujeme ich v celej skupine Roche.
Spoločnosť Roche sa zaviazala k presadzovaniu vzájomného rešpektu a dôvery.
Zamestnanecká politika skupiny Roche vychádza z jednotných minimálnych noriem
pre všetky spoločnosti Roche a ich zamestnancov. Táto politika sa zaoberá témami, ako
sú napríklad nábor, postupy, kariérny rozvoj, odmeňovanie, rôznorodosť, zákaz nútenej
a detskej práce a sloboda združovania, a tiež určuje, čo spoločnosť Roche očakáva od
svojich zamestnancov.
Roche rešpektuje práva všetkých zamestnancov združovať sa v akomkoľvek právne uznávanom zoskupení zamestnancov a bude dodržiavať súlad so všetkými zákonmi týkajúcimi
sa zastúpenia zamestnancov. Spoločnosť Roche sa usiluje o zachovanie otvoreného dialógu so všetkými zástupcami zamestnancov.
Našich sedem záväzkov vedúceho postavenia stanovuje jasné očakávania pre všetkých
lídrov v spoločnosti Roche a predstavuje náš prísľub vedúceho postavenia našim zamestnancom. Bez ohľadu na oblasť práce alebo úroveň, spoločnosť Roche očakáva od každého
lídra v spoločnosti Roche, aby preukazoval navonok deň čo deň tieto záväzky:
Som pevne presvedčený, že každá osoba v spoločnosti Roche si zaslúži veľkého lídra.
Každý deň sa snažím viesť dobrým príkladom, konzistentne preukazujem hodnoty bezúhonnosti, odvahy a zanietenia. To znamená, že:
1.
Som zameraný na záujmy ľudí.
2.
Pozorne počúvam, hovorím pravdu a vysvetľujem „prečo“.
3.
Splnomocňujem ľudí a dôverujem ľuďom, aby robili rozhodnutia.
4.
Objavujem a rozvíjam potenciál v ľuďoch.
5.
Snažím sa dosahovať vynikajúce a mimoriadne výsledky.
6.
Stanovujem priority a zjednodušujem prácu.
7.
Blahoželám ľuďom za dobre vykonanú prácu.

? Ktoré tri Hodnoty Roche sa
uplatňujú v celej skupine Roche?
O Čestnosť, Odvaha a Zanietenie.
? Čo znamenajú Hodnoty Roche pre
moju každodennú prácu?
O Zámerom je, aby sa tieto Hodnoty
zavádzali do praxe. Používajte ich
vo svojej denno-dennej práci ako
usmernenie pre Vaše rozhodnutia
a kroky.
? Zaujímam sa o zamestnanecké
záležitosti. Kde môžem nájsť
informácie o stanovisku skupiny
Roche ohľadom nútenej a detskej
práce?
O V dokumente o Zásadách
spoločnosti Roche o rešpektovaní
ľudských práv a v Zamestnaneckej
politike Skupiny Roche.
? Prečo máme sedem záväzkov
vedúceho postavenia?
O Stanovujú jasné očakávania pre
všetkých lídrov v spoločnosti Roche
a predstavujú náš prísľub vedúceho
postavenia k našim zamestnancom.
Bez ohľadu na oblasť práce alebo
úroveň, spoločnosť Roche očakáva od
každého lídra v spoločnosti Roche,
aby preukazoval tieto záväzky navonok
deň čo deň.

Pravidelne vykonávame globálny prieskum názorov zamestnancov (GEOS), a vyžadujeme
si otvorenú a anonymnú spätnú väzbu k potrebám a očakávaniam, aby sme mohli označiť
oblasti na zlepšovanie. Tieto prieskumy sa používajú aj na určenie úrovne angažovanosti
v rámci spoločnosti.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že sa budeme správať v súlade s Hodnotami Roche.
– že budeme napĺňať očakávania spoločnosti Roche
– že ako líder preukazujem záväzky vedenia navonok deň čo deň.

Zamestnanecká politika skupiny Roche (The Roche Group Employment Policy) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Dokument je dostupný na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom zamestnaneckých záležitostí Vám poskytne
Váš priamy nadriadený alebo miestne oddelenie ľudských zdrojov. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je
možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia zamestnaneckej politiky alebo pracovného práva,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Diskriminácia a obťažovanie
Ceníme si rôznorodosť ako súčasť inšpiratívneho
pracovného prostredia
Spoločnosť Roche, ktorá pôsobí v mnohých krajinách sveta rôznych kultúr, bola vždy
otvorená novým a rôznym prístupom. Rôznorodosť nielen ponúka výhody, ale tiež vyžaduje pozorné riadenie, aby sa predišlo nedorozumeniam a konfliktom. Spoločnosť Roche
si cení a riadi rôznorodosť, pretože je presvedčená, že ponúka mnoho podnikateľských
a individuálnych možností. Rôznorodosť prostredí, kultúr, jazykov a nápadov našich ľudí
nám pomáha udržať si konkurenčný náskok prostredníctvom inovácií.
Obklopujúca kultúra spoločnosti Roche znamená, že si ceníme rôznorodosť našich
zamestnancov a aktívne pracujeme na vytváraní prostredia, kde všetci máme možnosť
zdieľať nové myšlienky a spôsoby práce a využívať náš plný potenciál.
Spoločnosť Roche sa zaviazala k spravodlivému a rovnocennému prístupu ku všetkým
zamestnancom a všetkým ľuďom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v spoločnosti Roche.
Súčasne dodržiavame rovnosť príležitostí pre rozvoj a ďalší postup. Netolerujeme žiadne
formy diskriminácie ani obťažovania na pracovisku.
Tu neexistuje priestor, aby naši zamestnanci boli predmetom urážlivého, zneužívajúceho
alebo iného nežiaduceho správania na pracovisku, ktoré narúša osobnú dôstojnosť obete
a vytvára zastrašujúce, nepriateľské alebo ponižujúce prostredie pre obeť (napríklad,
fyzická, sexuálna, psychologická, verbálna alebo iná forma obťažovania).
V súlade s politikou Roche zabezpečujeme, aby správanie zamestnancov nebolo voči
nikomu diskriminačné na základe pohlavia, rasy, veku, etnickej príslušnosti, národného pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, občianstva,
genetických informácií alebo akýchkoľvek iných relevantných kategórií. Tieto zásady sa
uplatňujú na všetky aspekty pracovno-právnych vzťahov, ako napríklad zamestnávanie,
zadávanie úloh, kariérne povýšenie, kompenzácia, disciplinárne konanie a ukončenie
pracovno-právneho vzťahu.

? Prečo si Roche cení rôznorodosť?
O Spoločnosť Roche vždy bola a je
otvorená voči novým a rozmanitým
technológiám a prístupom a určuje
medicínske míľniky od začiatku svojej
existencie. Rôznorodosť je nielen
kľúčovým predpokladom pre inovácie,
ale tiež osobným a kultúrnym
pracovným obohatením pre každého
jedného zamestnanca.
? Mám dojem, že môj priamy
nadriadený ma nemá rád a začal
sa mi rôznymi spôsobmi vyhrážať. Čo
by som mal urobiť?
O V mnohých prípadoch je najlepším
riešením okamžite sa otvorene
a priamo porozprávať o svojich
obavách s Vaším priamym
nadriadeným, pretože takto Vy aj Váš
priamy nadriadený máte možnosť,
aby ste situáciu objasnili. Mohli by
však existovať okolnosti, za ktorých
by ste uprednostňovali dôvernosť
rozhovoru so zástupcom oddelenia
pre ľudské zdroje alebo s miestnym
predstaviteľom pre súlad. Môžete tiež
využiť linku skupiny Roche „Prehovor“.

Ak sme presvedčení, že niekto bol vystavený diskriminácii alebo obťažovaniu, mali by sme
toto nevhodné správanie nahlásiť.

Od nás všetkých sa očakáva:
–
–
–
–

že budeme považovať rôznorodosť za veľký prínos a príležitosť.
že zabezpečíme, aby sme nikoho nediskriminovali.
že sa nebudeme zapájať do žiadnej formy obťažovania na pracovisku.
že prehovoríme, ak sa dozvieme o akomkoľvek obťažovaní alebo diskriminácii
na pracovisku

Zamestnanecká politika skupiny Roche (The Roche Group Employment Policy) obsahuje ďalšie informácie
a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Dokument je dostupný na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom diskriminácie a obťažovania Vám poskytne
Váš priamy nadriadený alebo miestne oddelenie ľudských zdrojov. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo
je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia týkajúce sa diskriminácie alebo obťažovania,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Bezpečnosť, zdravie a životné
Presadzujeme a poskytujeme bezpečné a zdravé pracovisko
a čisté životné prostredie
Záležitosti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia sa v Roche riešia s rovnakou
zodpovednosťou a rovnako metodicky ako záležitosti týkajúce sa kvality, produktivity
a nákladovej efektívnosti. V rámci záväzkov voči udržateľnému rozvoju sa aktívne usilujeme využívať nové, trvalejšie technológie a procesy, aby sme minimalizovali náš dopad na
životné prostredie.
Činnosti spoločnosti Roche sa realizujú v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a tiež v súlade s podnikovými normami a správnou praxou. Prijímame všetky primerané a praktické kroky, aby sme zabezpečili bezpečné,
zdravé a čisté pracovné prostredie.
Politika spoločnosti Roche o bezpečnosti a ochrane zdravia a životného prostredia
sa realizuje systematicky, prostredníctvom všetkých potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení.
Snažíme sa o nepretržité zlepšovanie všade, kde je to možné a ekonomicky realizovateľné.
Pravidelne monitorujeme našu výkonnosť, aby bol zaistený súlad s našimi štandardmi
a cieľmi ako aj istota, že naše správanie, procesy a vybavenie je na súčasnej úrovni techniky a technológie.
Všetci zamestnanci sú osobne zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a životného prostredia na pracovisku do plného rozsahu požadovaného pracovnými
povinnosťami podľa svojho najlepšieho vedomia, schopností a skúseností. Všetci by sme
mali identifikovať možnosti zlepšenia a neustále pracovať v prospech lepšieho životného
prostredia.

? Do akej miery je pre Roche dôležitá
ochrana životného prostredia?
O Pre Roche má ochrana životného
prostredia vysokú prioritu. Ako súčasť
našich záväzkov voči udržateľnému
rozvoju sa aktívne usilujeme využívať
nové, trvalejšie technológie a procesy,
aby sme minimalizovali náš dopad na
životné prostredie. Spoločnosť Roche
je celosvetovo uznávaná ako líder
v snahách chrániť životné prostredie.
Všetci zamestnanci Roche môžu
a mali by v rámci svojej oblasti
zodpovedností a vplyvu prispievaťk
ochrane životného prostredia.
? Máme problém, ktorý sa dotýka
rôznych oddelení a krajín. Plánujeme
stretnutie, aby sme zhromaždili
rôzne pracovné skupiny a túto tému
prediskutovali. Čo by sme mali vziať
do úvahy ohľadne SHE?
O Cestovanie lietadlom má
významný vplyv na ekologickú
vyváženosť spoločnosti Roche. Preto
potrebujeme minimalizovať služobné
lety prostredníctvom nasledujúcich
úvah: Vykonávajte porady ako
videokonferencie. Ak je potrebná
osobná účasť na porade, znížte počet
účastníkov – vyšlite kompetentného
zástupcu namiesto celej pracovnej
skupiny. Vyberte miesto, ktoré
minimalizuje celkový počet kilometrov.
Kombinujte služobné cesty s inými,
aby ste znížili počet kilometrov.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme chrániť zdravie, bezpečnosť a životné prostredie na našom pracovisku podľa
našich najlepších vedomostí, schopností a skúseností.
– že budeme do našej každodennej práce začleňovať zretele týkajúce sa bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia.
– že budeme oznamovať naše obavy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia
a životného prostredia
Ďalšie informácie a usmernenie: Rôzne dokumenty o pozícii spoločnosti Roche (Dokument o pozícii
spoločnosti Roche o SHE v dodávateľskom reťazci, Dokument o pozícii spoločnosti Roche o farmaceutických
výrobkoch v životnom prostredí); Zásady spoločnosti Roche v oblasti SHE v Skupine Roche; Zásady spoločnosti
Roche pri poisťovaní SHE v Skupine Roche; program elektronického vzdelávania „Bezpečnosť práce a pocit
bezpečia, ochrana zdravia a životného prostredia“ (RoSHE). Tieto materiály je možné nájsť na intranete
spoločnosti Roche (webová stránka SHE Skupiny a právne oddelenie Skupiny). Pomoc a rada: V prípade
otázok týkajúcich sa bezpečnosti práce, pocitu bezpečia, ochrany zdravia a problémov životného prostredia
kontaktujte vášho miestneho vedúceho SHE. Prehovorenie: Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti
s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné,
že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia týkajúce sa SHE, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré
máte pre tento účel k dispozícii.
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Práva duševného vlastníctva
Práva duševného vlastníctva sú pre naše pôsobenie podstatné

Objavovaním, vývojom a dodávaním inovatívnych liečiv a diagnostiky pomáhame liečiť
vážne a život ohrozujúce choroby. Vzhľadom na svoj podnikateľský model je spoločnosť
Roche závislá na právach duševného vlastníctva a ich účinnej ochrane.

? Prečo sú práva duševného
vlastníctva podstatné pre pôsobenie
Roche?

Zákony o duševnom vlastníctve chránia cenný majetok 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.

O Práva duševného vlastníctva, ako
napríklad patenty, obchodná značka,
regulačné údaje, autorské práva,
obchodné tajomstvá a názvy domén
sú hodnotným majetkom nášho
podnikania. Umožňujú nám realizovať
podnikateľský model inovácie.

Spoločnosť Roche sa zaviazala rešpektovať práva duševného vlastníctva tretích strán.
Roche očakáva, že všetci zamestnanci pri svojej bežnej práci príslušne zvážia práva
duševného vlastníctva tretích strán.

? Čo môžem ako zamestnanec
urobiť na ochranu práv duševného
vlastníctva Roche?

V prípade každého porušenia práv duševného vlastníctva spoločnosť Roche bráni svoje
práva. Porušenie práv duševného vlastníctva nepoškodzuje iba majetok Roche, ale
v mnohých prípadoch tiež ohrozuje zdravie a bezpečnosť pacientov: napríklad napodobeniny farmaceutických a diagnostických produktov sú nezákonné a predstavujú vážny
globálny problém verejného zdravotníctva. Spoločnosť Roche prijíma primerané opatrenia
proti napodobeninám v rámci sféry svojho vplyvu.

O Kedykoľvek, keď sa dozviete
o porušení práv duševného vlastníctva
spoločnosti Roche treťou stranou,
prehovorte a informujte o tom
svojho priameho nadriadeného. Váš
príspevok pomôže chrániť hodnotný
majetok spoločnosti Roche.

Verejné zdravotníctvo ťaží z vývoja lieku oveľa dhšie než je trvanie ochrany patentu.
V súčasnosti napríklad Svetová zdravotnícka organizácia považuje devätnásť liekov vyvinutých spoločnosťou Roche za esenciálne lieky. Žiadne z týchto liekov už nie sú pod
patentovou ochranou a zahrňujú život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a lieky na
chemoterapiu. Sú dôkazom podstatného a stáleho prínosu Roche pre globálne zdravie
dlho po uplynutí platnosti patentovej ochrany.

? Pracujem v oddelení marketingu
a rád by som urobil kópie článku vo
vedeckom časopise a distribuoval
ich účastníkom semináru. Smiem tak
urobiť?

Uznávame, že pružnosť okolo patentov v niektorých najchudobnejších krajinách môže
pomôcť rozšíriť prístup k liekom. Z toho dôvodu nepodávame prihlášky na nové patenty
alebo nepresadzujeme existujúce patentové práva v najmenej rozvinutých krajinách, ako
ich definuje Organizácia spojených národov, alebo v nízkopríjmových krajinách ako ich
definuje Svetová banka.

O Musíte mať na pamäti, že autorské
práva tretích strán sa musia zohľadniť
na individuálnom základe. Ak máte
pochybnosti o situácii s autorskými
právami, vyhľadajte objasnenie, ktoré
nájdete na Internete pod hlavičkou
Copyright Checkpoint
(http://info.roche. com/copyright).

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 o ochrane práv duševného vlastníctva je možné nájsť na intranete Roche (napr.
Smernica Roche o ochrane autorských práv na digitálny obsah (The Roche Directive on the Protection
of Digital Content Copyrights); pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Okrem toho sú
ďalšie informácie uvedené v Komunikačných listoch skupiny Roche o prístupe k liekom a diagnostike
(The Roche Position Paper on Access to Medicines and Diagnostics) a tiež vo Vyhlásení spoločnosti
Roche o napodobneninách (The Roche Statement on Counterfeiting). Ak ste v dobrej viere presvedčený,
že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné,
že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o ochrane práv duševného vlastníctva, prehovorte
prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii
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Dôverné informácie
S dôvernými informáciami narábame pozorne, aby sme chránili
majetok a záujmy spoločnosti Roche
Ako zamestnanci spoločnosti Roche máme mnoho spôsobov prístupu k dôverným informáciám týkajúcim sa nášho podnikania. Zahrňujú dôverné informácie o výskumných
a vývojových projektoch, spôsoboch výroby, podnikateľských plánoch, finančných údajoch,
marketingových a obchodných stratégiách, o uvedení nových produktov, o činnostiach
zlučovania a akvizícií atď.
Rešpektujeme dôverné informácie patriace tretím stranám. Ak zdieľame dôverné informácie s treťou stranou, akákoľvek výmena takýchto informácií podlieha podpísaniu dohody
o dôvernosti.
Musíme si uvedomovať, že v konkurenčnom prostredí sa tretie strany usilujú o získanie
prístupu k dôverným informáciám týkajúcich sa nášho pôsobenia. Konkurenčné špionážne činnosti tretími stranami sú súčasťou nášho odvetvia. Musíme byť mimoriadne
pozorní, ako narábame s dôvernými informáciami na verejných miestach, ako napríklad
v lietadlách, vo vlakoch, električkách, baroch, reštauráciách a podobne.
Povinnosti utajovania sú súčasťou pracovnej zmluvy a sú platné aj po ukončení pracovného pomeru.

? Pracujem pre Roche. Moja
sesternica nedávno začala pracovať
pre inú spoločnosť v tej istej oblasti.
Rada so mnou rozpráva o rozdieloch
a podobnostiach medzi Roche a jej
novým zamestnávateľom. Koľko jej
smiem povedať?
O Mali by ste byť veľmi opatrný, čo
poviete, dokonca aj keď sa rozprávate
s veľmi blízkym rodinným členom.
Položte si otázku, či informácia,
o ktorú sa chcete podeliť, je dostupná
širokej verejnosti. Ak nie, nemali
by ste túto dôvernú informáciu
sprístupniť neoprávnenej osobe.
? Práve som začal pracovať pre
Roche. Predtým som pracoval pre
konkurenciu. Priniesol som si so
sebou veľa informácií, ktoré by
podľa mňa mohli byť pre spoločnosť
užitočné. Je to v poriadku, ak
sa o takéto informácie podelím
so svojím tímom?
O Nie. Nesmiete sprístupňovať
informácie, ak sú dôvernej povahy.
Dokonca aj po odchode zo
spoločnosti, zostávajú informácie
dôverné. Musíte rešpektovať zmluvnú
povinnosť dôvernosti aj po ukončení
pracovnej zmluvy s predchádzajúcim
zamestnávateľom.
? Letím spolu s kolegyňou z Roche
do New Yorku a hovoríme o dôverných
výsledkoch prebiehajúcej klinickej
skúšky. Je to v poriadku?
O Majte vždy na pamäti konkurenčné
špionážne činnosti tretích strán.
Musíte byť mimoriadne opatrný, ako
narábate s dôvernými informáciami
na verejných miestach, ako napríklad
v lietadle, vo vlaku, električke, v bare,
reštauráciách
a podobne.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme zdieľať dôverné informácie iba s osobou, ktorá ich potrebuje a ktorá
je oprávnená ich získať.
– že nebudeme zabúdať na konkurenčné špionážne činnosti tretích strán, ktoré by mohli
poškodiť majetok a záujmy spoločnosti Roche.
– že budeme rešpektovať zmluvnú povinnosť dôvernosti aj po ukončení pracovnej zmluvy

Ďalšie informácie sú uvedené vo Vašej pracovnej zmluve a elektronickom školiacom programe „RoCIS“.
Právne oddelenie skupiny a miestni odborníci na konkurenčnú špionáž Vám tiež poskytnú dodatočné informácie. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť
Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia
o dôverných informáciách, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Nástroje elektronickej komunikácie
Nástroje elektronickej komunikácie používame pozorne

Výraz „nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche“ zahrňuje telefóny, faxové
prístroje, počítače a nástroje mobilnej elektronickej komunikácie, ako napríklad notebooky, príručné počítače alebo mobilné telefóny vrátane príslušenstva, e-mailové systémy,
Intranet a Internet.
Nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche sa predovšetkým majú používať na
pracovné účely. Zamestnanci spoločnosti Roche môžu vo výnimočných prípadoch používať nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche aj na súkromné účely, ak sú
splnené predpoklady uvedené v príslušnej smernici spoločnosti Roche. Osobné používanie znamená každý prípad používania, ktorý nie je priamo spojený s pracovnými účelmi.
Zamestnanci, ktorí majú prístup k nástrojom elektronickej komunikácie spoločnosti
Roche, musia s nimi narábať pozorne a zabezpečiť, aby neboli poškodené, aby sa nestratili
ani inak nepremiestnili. Okrem toho musia zamestnanci spoločnosti Roche dodržiavať
bezpečnostné normy pre informačné technológie spoločnosti Roche, napr. nesmú inštalovať ani používať hardvér ani softvér v systémoch spoločnosti Roche, ktorý nebol špecificky
schválený špecialistami Roche pre IT.
Dôvernosť údajov v súvislosti s užívaním nástrojov elektronickej komunikácie spoločnosti
Roche nie je udelená bezvýhradne: môže byť anulovaná v súlade s príslušnými právnymi
ustanoveniami.
Spoločnosť Roche uznáva prínosy sociálnych médií (napríklad blogov, mikroblogov, wiki
aplikácií, komunít, stránok sociálnych sietí), ale očakáva, že zamestnanci, či už vykonávajú
činnosť v prospech spoločnosti Roche alebo nie, budú tieto platformy používať zodpovedným spôsobom v súlade s usmernením v Zásadách používania sociálnych médií. Osobitne,
oznamy o našich produktoch sú vysoko regulované. Teda, nie je dovolené uvádzať komentáre k nim alebo o akomkoľvek produkte spoločnosti Roche, pokiaľ nie je na takúto komunikáciu udelený výslovný súhlas. Na vykonávanie on-line činností „v mene Spoločnosti“
sa treba snažiť, aby miestne oddelenie pre komunikácie predtým tieto činnosti preskúmalo a schválilo. Ak nejaký zamestnanec spoločnosti Roche vytvorí externý digitálny kanál
(napríklad webové stránky Roche, alebo stránky Roche v sociálnych médiách), tento kanál
musí byť zaregistrovaný v Globálnom digitálnom registri.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že v zásade budeme nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche používať
predovšetkým na pracovné účely spoločnosti Roche a že s týmito nástrojmi budeme
narábať s príslušnou opatrnosťou.
– že zabezpečíme, aby všetky predpoklady osobného používania boli splnené, ak chceme
nástroje elektronickej komunikácie spoločnosti Roche používať na osobné účely.
– že dodržíme bezpečnostné normy spoločnosti Roche pre informačné technológie.
– že budeme okamžite informovať miestne servisné pracovisko, keď sa kedykoľvek stratí
alebo je ukradnutý nástroj elektronickej komunikácie spoločnosti Roche.
– že budeme používať sociálne médiá, či už vykonávajú činnosť v prospech spoločnosti
Roche alebo nie, zodpovedným spôsobom v súlade s usmernením v Zásadách
spoločnosti Roche pre používanie sociálnych médií
Smernica Roche „O používaní nástrojov elektronickej komunikácie“ (The Roche Directive on Electronic
Communications Tools), politika spoločnosti Roche o informačnej bezpečnosti (The Roche Information
Security Policy) a elektronický školiaci program „Roche Secure“ obsahujú ďalšie informácie a usmernenia
týkajúce sa tohto problému. Dokumenty sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku
právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom nástrojov elektronickej komunikácie
Vám poskytnú Vaši miestni špecialisti na informačné technológie. Ak ste v dobrej viere presvedčený,
že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné,
že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o používaní nástrojov elektronickej komunikácie, prehovorte
prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozíci.

? Smiem používať nástroje
elektronickej komunikácie spoločnosti
Roche na osobné účely?
O Nástroje elektronickej komunikácie
spoločnosti Roche sa majú v zásade
používať predovšetkým na pracovné
účely, avšak vo výnimočných
prípadoch je možné tieto nástroje
používať aj na osobné účely, ak sú
splnené predpoklady určené
v príslušnej smernici spoločnosti
Roche o používaní nástrojov
elektronickej komunikácie
spoločnosti Roche
? Chcem uviesť v blogu odozvu môjho
najlepšieho priateľa na produkt X
spoločnosti Roche. Môžem si to
dovoliť urobiť?
O Aj keď spoločnosť podporuje
a rešpektuje právo zamestnancov na
používanie osobných komunikačných
kanálov ako napríklad blogov,
komunikácie o našich produktoch
sú vysoko regulované. Musíte sa
zriecť blogovania o odozve vášho
najlepšieho priateľa na náš produkt
X, pretože by sa to mohlo posudzovať
ako protiprávna reklama na verejnosti
len na predpis lieku.
? Všimol som si, že niekto spomína
na sociálnej sieti farmaceutické
produkty v súvislosti so životným
prostredím. Zásadne s jeho
vyhlásením nesúhlasím. Mám
dovolené sa odvolať na Dokument
o pozícii spoločnosti Roche
o farmaceutických produktoch
v životnom prostredí?
O Áno, môžete to urobiť. Cieľom
Dokumentu o pozícii spoločnosti
Roche je poskytnúť názor spoločnosti
na konkrétne témy udržateľnosti, ktoré
sú zásadné pre podnikanie a dôležité
pre akcionárov. Púhe odvolávanie
sa na spoločnosť Roche je prípustné
a nepovažuje sa za vyjadrovanie
v mene spoločnosti Roche. Veľmi Vás
nabádame, aby ste čítali a odvolávali
sa na dokument o pozícii spoločnosti
Roche. Je možné ho nájsť na webovej
stránke spoločnosti Roche na
internete www.roche.com.
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Manažment dát
Manažment dát si zasluhuje našu pozornosť

Pod manažmentom dát myslíme tvorbu, ukladanie a likvidáciu dokumentov.

? Čo znamená „manažment dát“?

Mnohé obchodné záznamy, bez ohľadu na použité médium (papier, elektronika, audio/
video, mikrofilm atď.), ktoré zamestnanci spoločnosti Roche tvoria alebo prijímajú počas
vykonávania svojich pracovných povinností, sú hodnotným majetkom spoločnosti Roche.
Preto účinný a správny manažment dát je pre ochranu záujmov spoločnosti Roche veľmi
dôležitý.

O Pod manažmentom dát sa rozumie
tvorba, uchovávanie a likvidácia
dokumentov.

Spoločnosť Roche rozlišuje medzi pracovnými záznamami a oficiálnymi záznamami.
Oficiálne záznamy sú uvedené v klasifikácii záznamov skupiny. Treba ich spravovať
v súlade s internými a externými štandardmi a predpismi a uchovávať určité obdobie.
Pracovné záznamy majú len dočasnú hodnotu a treba ich regulárne likvidovať, aby sa
zabránilo rizikám a nákladom.
Zamestnanci spoločnosti Roche musia pri tvorbe akýchkoľvek dokumentov dbať na nasledovné kroky:
– Najprv rozmýšľajte a až potom píšte a zvážte, či je vôbec potrebné dokument vytvoriť.
– Zabezpečte, aby bol dokument v súlade s príslušnými zákonmi.
– Pozorne skontrolujte motívy a odôvodnenia a až potom ich zapíšte.
– Vyhýbajte sa zavádzajúcemu a sugestívnemu obsahu.
– Buďte vecní, nevytvárajte domnienky a vyhýbajte sa zavádzajúcim
a sugestívnym formuláciám;
– Nikdy nevytvárajte dokument, za ktorý by ste neboli pripravení prevziať zodpovednosť;
– Dbajte na príjemcu záznamu – nezdieľajte záznam s príjemcami, najmä externe,
keď neexistuje žiadna potreba, aby mali k nemu prístup.
Záznamy, ktoré dospejú ku koncu svojej životnosti, treba zlikvidovať v súlade so smernicou
o správe záznamov spoločnosti Roche, zásadami riadenia miestnych záznamov a plánmi
uchovania záznamov.
Roche musí zo zákona uchovávať niektoré dokumenty počas určitého časového obdobia. Záznamy, ktoré sa týkajú prebiehajúcich alebo prípadných konaní alebo regulačného vyšetrovania, sú predmetom povinného zverejnenia podľa príslušných zákonov.
Zamestnanci spoločnosti Roche nesmú tieto dokumenty ničiť.

? Prečo je dôležité, aby som vždy
dodržiavala normy spoločnosti Roche
týkajúce sa starostlivosti o dokumenty,
keď tvorím nejaký dokument ako
súčasť svojej práce?
O Majte na pamäti, že akýkoľvek
dokument sa môže použiť ako dôkaz
pre právne alebo regulačné konanie
proti spoločnosti Roche, napr.
zavádzajúce a sugestívne vety môžu
spustiť vyšetrovanie proti spoločnosti
Roche a tiež proti danému
zamestnancovi.
? Prevzal som dokumenty a e-maily
od môjho predchodcu, ktoré by už
mohli byť zlikvidované, pretože
uplynula zákonná doba uchovávania
dokumentov. Práve som sa dopočul,
že prebieha právne konanie a myslím,
že dokumenty by sa mohli použiť proti
Roche. Môžem ich zlikvidovať?
O Nie. Nesmiete zničiť žiadne
dokumenty, ktoré sa týkajú
prebiehajúceho alebo prípadného
právneho konania alebo regulačného
vyšetrovania. Likvidácia týchto
dokumentov by sa považovala
za marenie spravodlivosti, čo
podlieha vážnym trestom. Preto
musíte zachovávať všetky dokumenty,
ktoré by mohli byť relevantné. Viac
informácií vám poskytne právne
oddelenie.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme riadiť naše záznamy s príslušnou pozornosťou.
– že nikdy nebudem ničiť žiadne záznamy, ktoré sa týkajú prebiehajúcich alebo prípadných
právnych konaní alebo regulačných vyšetrovaní
Smernica Roche „O globálnom riadení dokumentov“ (The Roche Global Records Management Directive),
elektronický školiaci program „Sprievodca používaním elektronickej pošty“ (The Guide to E-Mail Use),
Usmernenia o vyšetrovaniach v súvislosti so zákonom o hospodárskej súťaži (The Roche Guidelines
on Compe- tition Law Investigation („Dawn-Raid“)) a video „Na tvojom e-maile záleží“ (Your E-Mail
Matters) obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Dokumenty sú dostupné
na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom
riadenia dokumentov Vám poskytnú Vaši miestni koordinátori pre dokumenty a právne oddelenie. Ak ste
v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o riadení dokumentov,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Záväzok udržateľnosti
Pri všetkých našich činnostiach sa zameriavame na tvorbu
dlhodobej hodnoty spoločensky zodpovedným spôsobom
Cieľom spoločnosti Roche, poprednej spoločnosti v oblasti zdravotníckej starostlivosti, je
vyvíjať a umožňovať dostupnosť produktov a služieb, ktoré riešia nenaplnené medicínske
potreby a sú skutočnou hodnotou pre spoločnosť. To znamená: dodávať lekárske riešenia
a zaisťovať k nim široký prístup, poskytovať odmeňujúce pracovisko, byť dôveryhodným
partnerom a podporovať komunity, v ktorých vykonávame činnosť.
Už asi 120 rokov sa spoločnosť Roche venuje zlepšovaniu životov. Dlhodobé úvahy našich
zakladateľov a stabilné väčšinové vlastníctvo nám umožnili zostať vernými tejto vízii
a dotvárajú spôsob, akým prinášame odlišnosť do životov miliónov pacientov po celom
svete.
Z toho dôvodu je udržateľnosť zabudovaná a neoddeliteľná od spôsobu, akým podnikáme.
Je v našom Vyhlásení o účele, zakotvenom v našich Zásadách spoločnosti a tvorí základ
nášho modelu podnikania. Hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy riešime ako
celok, aby sme vytvárali dlhodobé hodnoty. Ak budeme úspešní pri poskytovaní inovácií
pre pacientov, potom budeme tvoriť hodnotu aj pre všetky ostatné zainteresované strany.
Náš záväzok k dlhodobému uvažovaniu je ďalej zdôraznený v dokumente „Päťročné ciele
spoločnosti“, ktorý slúži ako dôležité bonusové kritérium pre porovnávanie nášho každoročného napredovania. Naše správy zameriavame na témy vysokého záujmu pre našich
akcionárov a s veľkým vplyvom na naše podnikanie, vyhodnotené integrovaným procesom
a schválené vrcholovým vedením. Na ďalšie vylepšenie správ o nefinančných záležitostiach sme plne viazaní štandardmi stanovenými Globálnou iniciatívou podávania správ
(GRI).
So stále sa rozvíjajúcim a komplexným prostredím zdravotnej starostlivosti sme zaviazaní
k vedeckej prísnosti, neotrasiteľnej etike a k prístupu k lekárskym inováciám pre všetkých
– budovať lepší zajtrajšok.
Koniec koncov, trvajúca inovácia bude naším najväčším darom spoločnosti.

Od nás všetkých sa očakáva:

? Čo znamená pre spoločnosť Roche
„udržateľnosť“?
O Udržateľnosť znamená, že
Roche prijala záväzok vytvárať
dlhodobé hodnoty pre všetkých
obchodných partnerov spoločensky
a environmentálne zodpovedným
spôsobom, ktorý prekračuje
regulačné požiadavky a normy.
Roche sa považuje za jednu
z najudržateľnejších a vysoko
zodpovedných spoločností v našom
odvetví.
? Ako spoločnosť Roche vytvára
udržateľnú hodnotu?
O V spoločnosti Roche vytvárame
hodnotu pre firmu, spoločnosť a celú
planétu prostredníctvom: dodávania
lekárskych inovácií, ktoré zlepšujú
životy ľudí; zlepšovania prístupu
k inováciám rozvojom riešení miestnej
udržateľnej zdravotnej starostlivosti;
našich silných hodnôt vytvorených
našou bohatou históriou a rodinnou
tradíciou; poctivej práce, etického
prístupu a transparentných spôsobov,
aby sme vytvorili vzájomnú dôveru s
našimi partnermi; podpory miestnych
spoločenstiev a ochrany životného
prostredia, v ktorom žijeme.
? Ako sa riadi „Udržateľnosť“
v spoločnosti Roche?
O Za riadenie udržateľnosti nie je
zodpovedné len jedno oddelenie.
Namiesto toho sú všetci zamestnanci
vedení k tomu, aby zapracovali
udržateľnosť do svojej práce. Výbor
pre udržateľnosť spoločnosti Roche
(CSC) je zodpovedný za vypracovanie
stratégie a usmernení udržateľnosti
skupiny a podáva správy o súvisiacich
činnostiach a napredovaní. Je
zodpovedný aj za vyhodnocovanie
a dávanie materiálnych, sociálnych,
environmentálnych a etických
tém do popredia.

– že pri našich každodenných pracovných povinnostiach budeme postupovať podľa
záväzku udržateľnosti, ktorý spoločnosť Roche prijala.
– že budeme porovnávať naše úspechy s výsledkami dosiahnutými v našom odvetví
a s najlepšou praxou.

Firemné zásady spoločnosti Roche (The Roche Corporate Principles) časť „Spoločenská zodpovednosť“
(„Corporate responsibility“) vo výročnej správe Roche Holding Limited (the Annual Report of Roche Holding
limited) a webová stránka spoločnosti Roche obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto
problému. Ďalšiu pomoc a radu ohľadom záväzku spoločenskej zodpovednosti Vám poskytne Váš priamy
nadriadený, mi- estny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer) alebo hlavný predstaviteľ pre súlad
(Chief Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je
zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý
porušuje ustanovenia udržateľnosti, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Komunikácia s obchodnými partnermi
Máme čo povedať – robíme to prostredníctvom konštruktívneho
dialógu s obchodnými partnermi
Spoločnosť Roche je presvedčená, že otvorený a konštruktívny dialóg s obchodnými partnermi je dôležitý pre udržanie trvalého rastu a hodnôt. Pomáha lepšie pochopiť potreby
pacientov, ošetrovateľov a lekárov a sústrediť sa na vytváranie hodnôt pre firmu aj pre
spoločnosť.
Našimi obchodnými partnermi sú milióny ľudí na celom svete, ktorí majú vplyv na naše
pôsobenie alebo majú záujem o naše pôsobenie, ako napríklad pacienti, zdravotníci,
pacientske organizácie, platitelia za zdravotnú starostlivosť, vedecké komunity, regulačné
úrady, zamestnanci, investori, dodávatelia, poskytovatelia služieb, médiá a spoločnosť.
Na podporu komunikácie používame rozličné kanály, ako napríklad webové stránky
spoločnosti, výročné správy a iné publikácie. Okrem toho sa zúčastňujeme na formálnejších a štrukturovanejších podujatiach, ako sú napríklad mítingy, fóra a iné podujatia,
uskutočňujeme konzultácie a prieskumy.
Na úrovni skupiny sme vytvorili usmernenia a zásady pre riadenie našich vzájomných vzťahov
so zainteresovanými skupinami. Transparentnosť vzťahov medzi spoločnosťami zdravotnej
starostlivosti a rôznymi zúčastnenými skupinami sa stali témami rastúceho záujmu, pretože obsahuje dostupný rozsah informácií pre tých, ktorých to zaujíma.
Aby sme umožnili zhodný dialóg s obchodnými partnermi, spoločnosť Roche zaviedla
komunikačné listy („Position Paper“) venované rôznym témam. Jednotlivé listy sa zaoberajú špecifickými očakávaniami a obavami obchodných partnerov.

? So svojím susedom sa rozprávam
o obchodných činnostiach spoločnosti
Roche. Môj sused sa ma pýta, aké
je stanovisko spoločnosti Roche
ohľadom nasledujúcich tém: prístup
k liekom a diagnostike, výskum na
zvieratách, ľudské kmeňové bunky
a klonovanie, nanotechnológia a
liečivá v životnom prostredí. Kde
môžem nájsť informácie, ktoré mi
pomôžu odpovedať na tieto otázky?
O Aby sme umožnili správny dialóg
s obchodnými partnermi, zaviedla
spoločnosť Roche komunikačné
listy („Position Paper“) venované
rôznym témam týkajúcim sa firemnej
zodpovednosti.
? Pracujem v oddelení výskumu.
Zavolal mi jeden novinár a požiadal
ma o rozhovor o produkte spoločnosti
Roche. Smiem mu po poskytnúť
požadované odpovede?
O Nie. Kontakty s médiami riadia
komunikační odborníci. Preto otázky
musíte postúpiť tímu pre styk
s médiami.

Kontakty s médiami riadia komunikační odborníci, pričom interakcie s investormi sú
zodpovednosťou tímu pre vzťahy s investormi. Zamestnanci Roche musia všetky otázky
médií a investorov postúpiť týmto tímom.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme zachovávať konštruktívny dialóg s obchodnými partnermi.
– že všetky otázky médií postúpime komunikačným odborníkom.
– že postúpime všetky otázky investorov alebo finančných analytikov tímu
pre vzťahy s investormi.

Komunikačná politika skupiny Roche (The Roche Group Communication Policy) a komunikačné listy
spoločnosti Roche („Roche Position Papers“), ktoré sú venované špecifickým problémom firemnej zodpovednosti, obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Sú dostupné na Intranete
Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom komunikácie
s obchodnými partnermi Vám poskytnú komunikační odborníci. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo
je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o komunikácii so zainteresovanými stranami,
prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii..
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Vládni činitelia
Vládnych činiteľov považujeme za významné
zainteresované strany
Vládni činitelia zohrávajú významnú úlohu v spoločnosti, napr. tým, že zavádzajú
a udržiavajú potrebné podmienky a inštitúcie pre ekonomickú stabilitu, sociálnu súdržnosť
a ochranu životného prostredia a tiež tým, že svojim občanom poskytujú prístup k zdravotnej starostlivosti.

? Môj priateľ sa zapája do politickej
kampane a spýtal sa ma, či môže
Roche túto kampaň podporiť?
Podporuje Roche jednotlivých
politikov?

Spoločnosť Roche je presvedčená, že aktívny, čestný, transparentný a zodpovedný dialóg
medzi vládnymi činiteľmi a súkromným sektorom je základným aspektom dobre spravovanej spoločnosti.

O Nie. Roche finančne nepodporuje
žiadnych jednotlivých politikov.

Spoločnosť Roche zaviedla zásady, ktoré určujú akýkoľvek vzťah medzi spoločnosťou
Roche a vládnymi činiteľmi. Sú uvedené v Usmerneniach pre dobrú prax.
Od všetkých zamestnancov, ktorí pracujú s vládnymi činiteľmi sa očakáva, že budú dodržiavať naše usmernenia dobrej praxe pri práci s vládnymi činiteľmi, pochopia špecifické
dodatočné obmedzenia, ktoré môžu použiť, aby konali vhodným etickým a profesionálnym
spôsobom.
Akákoľvek podpora politickej strany musí byť v súlade s príslušným zákonom.

? Bývalý kolega z Roche je
kandidátom do miestneho
zastupiteľstva a požiadal ma, aby som
ho podporil súkromným finančným
príspevkom. Môžem tak urobiť?
O Roche rešpektuje právo svojich
zamestnancov súkromne podporiť
politické alebo charitatívne činnosti,
pokiaľ sa takáto podpora nespája
s menom Roche. Preto kampaň svojho
bývalého kolegu podporiť môžete.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že pri kontakte s vládnymi činiteľmi budeme postupovať aktívne, čestne, transparentne
a zodpovedne.
– že budeme uplatňovať normy spoločnosti Roche pre podnikateľskú bezúhonnosť
pri všetkých našich kontaktoch s vládnymi činiteľmi.

Usmernenia spoločnosti Roche o dobrej praxi pri kontakte s vládnymi činiteľmi (The Roche Good
Practice Guidelines on Working with Government Officials obsahujú ďalšie informácie a usmernenia
týkajúce sa tohto problému. Sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho
oddelenia skupiny). Ďalšiu pomoc a radu ohľadom kontaktu s vládnymi činiteľmi Vám poskytne Váš
priamy nadriadený alebo miestny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer). Ak ste v dobrej
viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto
dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o kontakte
s vládnymi činiteľmi, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Pacientske skupiny
Bezúhonnosť a transparentnosť sú základom našej komunikácie
s pacientskymi skupinami
Spoločnosť Roche je presvedčená, že otvorený dialóg a transparentná výmena informácií
s pacientskymi skupinami sú veľmi dôležité.
Budovanie a udržiavanie vzťahov s pacientskymi skupinami je účinným spôsobom, ako
získať hodnotné názory, ktoré ovplyvňujú prácu spoločnosti Roche vo všetkých terapeutických oblastiach – od vývoja liekov cez registračné schválenie a náklady až po zavedenie
produktu na trh a predaj. Stále intenzívnejšie spolupracujeme s pacientskymi skupinami
na projektoch - od kampaní venovaných povedomiu o niektorých chorobách až po návrh
klinických skúšok.
Spoločnosť Roche spolupracuje s najrôznejšími pacientskymi skupinami v rozličných
oblastiach, ako napríklad onkológia, virológia, zápalové ochorenia, metabolické poruchy či
ochorenia centrálneho nervového systému, a tiež v oblastiach diagnostických technológií.
Pacientske skupiny poskytujú pacientom podporu a informácie, ako s danou chorobou žiť.
Zastupujú názory pacientov a presadzujú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť ich životy.
Rôzne zainteresované strany, napr. vlády, verejnosť a médiá, požadujú čestnosť a transparentnosť vo vzájomnom pôsobení s pacientskymi skupinami a požadujú tiež zverejnenie
finančnej podpory a podpory v naturáliách, ktoré poskytuje naše odvetvie.
Spoločnosť Roche plne chápe a podporuje požiadavku čestnosti a potrebu verejnej
transparentnosti a dôkladne uplatňuje vysoké štandardy správania pri svojich kontaktoch s pacientskymi skupinami. Spoločnosť Roche zaviedla štandardy, ktoré určujú vzťah
s pacientskymi skupinami. Tieto štandardy sú obsiahnuté v Smerniciach o práci s pacientskymi skupinami.

? Predstavujú otvorený dialóg
a transparentná výmena informácií
s pacientskymi skupinami pridanú
hodnotu pre podnikateľské pôsobenie
spoločnosti Roche?
O Áno. Pacientske skupiny ponúkajú
spoločnosti Roche cenné názory, ktoré
ovplyvňujú našu prácu vo všetkých
liečebných oblastiach – od vývoja
liekov cez registračné schvaľovanie
a hradenie nákladov až po zavedenie
produktov a obchodovanie
s produktmi.
? Pracujem v obchodnom oddelení.
Aby sme zvýšili predaj, mám
v úmysle poskytnúť podstatný
finančný príspevok pacientskej
skupine ako odplatu za verejnú
podporu nášho produktu. Som za
to zodpovedný. Je toto správanie
vhodné?
O Nie. Musíte rešpektovať nezávislosť
pacientskej skupiny a nepoužívať ju
ako marketingový nástroj. Majte na
pamäti, že reklama lieku, ktorý je
iba na predpis, je vo väčšine krajín
zakázaná (výnimkou sú USA a Nový
Zéland, kde sa nedávno povolila
reklama liekov zameraná priamo na
spotrebiteľa).

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme rešpektovať pacientske skupiny ako dôležité zainteresované strany.
– že pri kontaktoch s pacientskou skupinou budeme postupovať čestne a transparentne.
– že budeme udržiavať vzťahy s pacientskymi skupinami.

Usmernenia spoločnosti Roche o dobrej praxi pri práci s pacientskymi skupinami (The Roche Good Practice
Guidelines on Working with Patient Groups) obsahujú ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto
problému. Sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ďalšiu
pomoc a radu ohľadom kontaktov so skupinami pacientov Vám poskytne Váš priamy nadriadený alebo
miestny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti
s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa
dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o kontakte s pacientskymi skupinami, prehovorte prostredníctvom
kanálov, ktorémáte pre tento účel k dispozícii.
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Obchodní partneri
Od našich obchodných partnerov očakávame vysoké nároky
na výkon a poctivosť
Spoločnosť Roche sa záväzuje podávať vysoký výkon vo všetkých svojich činnostiach,
vrátane jednaní so svojimi obchodnými partnermi.
Naši obchodní partneri zohrávajú dôležitú úlohu tým, že umožňujú náš udržateľný rast
a celkový úspech.
Všetky jednania spoločnosti Roche s jej obchodnými partnermi prebiehajú na základe
vysokej kvality požadovaných produktov a služieb, konkurenčných cien, najlepšej udržateľnosti a poctivosti. Spoločnosť Roche zaviedla princípy týkajúce sa primeraného odmeňovania svojich sprostredkovateľov, ako napríklad konzultantov, poradcov, agentov alebo
špecialistov.
Roche očakáva, že správanie obchodných partnerov je v súlade s príslušnými zákonmi,
nariadeniami a zmluvnými podmienkami a tiež so všeobecne prijatými normami týkajúcimi
sa spoločenskej zodpovednosti, ako napríklad ochrana ľudských práv, bezpečnosti a životného prostredia, zákaz detskej alebo nútenej práce a úplatkov. Roche podporuje princípy
odvetvia týkajúce sa zodpovedného dodávateľského reťazca.
Roche prv, než vstúpi do obchodného vzťahu, vykoná dôsledné posúdenie („due dilligence“) potenciálneho obchodného partnera, aby sa uistil z prvej ruky o jeho bezúhonnosti,
udržateľnosti a dôveryhodnosti.
Po podpise zmluvy a primeranej inštruktáži o bezúhonnosti a ostatných povinnostiach
nadobúda povinná starostlivosť obchodných partnerov formu sledovania na zaistenie
súladu s pravidlami stanovenými v zmluve („dôveruj, ale preveruj“).
Obchodní partneri môžu hľadať pomoc a radu v oblasti zavedenia Kódexu správania
skupiny Roche ako aj oznamovania potenciálnej situácie nesúladu, ktorej môžu čeliť
v nadväznosti na podnikanie spoločnosti Roche, priamo u Hlavného predstaviteľa pre
súlad spoločnosti Roche.
Ak sa obchodný partner neriadi príslušnými zákonmi, nariadeniami a zmluvnými podmienkami a tiež so všeobecne prijímanými normami spoločenskej zodpovednosti, spoločnosť
Roche požiada o primerané nápravné opatrenia a v prípade potreby s takýmto obchodným
partnerom ukončí spoluprácu.

? Pracujem s konzultantom. Požiadal
ma o vysokú odmenu za jeho služby,
ktorá je podľa mojej mienky jasne nad
trhovou cenou. Čo by som mal urobiť?
O Spoločnosť Roche zaviedla
princípy odmeňovania svojich
sprostredkovateľov. Sú uvedené
v smernici „Správanie v podnikaní
– Sprievodca poctivosťou pri
obchodných transakciách“. Podľa
týchto princípov by odmena pre
sprostredkovateľa mala byť úmerná
službám, ktoré sprostredkovateľ
vykoná v mene spoločnosti Roche.
V prípade, že odmena nie je úmerná
poskytnutým službám, nemali by ste
požiadavku konzultanta akceptovať.
Okamžite informujte svojho
priameho nadriadeného a miestneho
predstaviteľa pre súlad (Local
Compliance Officer) a diskutujte
spolu o vhodnom riešení.
? Neformálne som počul, že jeden
z našich dodávateľov je predmetom
vyšetrovania v súvislosti s využívaním
detskej práce. Mal by som takéto
chýry ignorovať?
O Nie. Roche chráni ľudské práva
v rámci sféry svojho vplyvu. Mali by
ste okamžite prehovoriť a na túto
informáciu upozorniť svojho priameho
nadriadeného. Roche netoleruje
správanie svojich obchodných
partnerov, ktoré nie je v súlade
s príslušnými zákonmi a všeobecne
prijímanými normami spoločenskej
zodpovednosti. Roche preskúma
záležitosť a prijme ďalšie potrebné
kroky.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že v kontakte s našimi obchodnými partnermi konáme poctivo.
– že sa uistíme o poctivosti, kvalite, udržateľnosti a dôveryhodnosti nášho obchodného
partnera skôr, než s ním vstúpime do obchodného vzťahu.
– že požiadame o primerané nápravné opatrenie v prípade, že náš obchodný partner
nekoná poctivo.
Usmernenia spoločnosti Roche o jednaniach s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb (The
Roche Guidelines on Dealing with Suppliers and Service Providers), Dodávateľský kódex
správania (The Roche Supplier Code of Conduct) a smernica „Správanie v podnikaní –
Sprievodca poctivosťou pri obchodných transakciách (The Directive on Behaviour in Business –
- A Guide to Integrity in Business Transactions) obsahujú ďalšie in- formácie a usmernenia týkajúce
sa tohto problému. Sú dostupné na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny).
Ďalšiu pomoc a radu ohľadom kontaktov s obchodnými partnermi Vám posky- tne Váš priamy nadriadený
alebo miestny predstaviteľ pre súlad (Local Compliance Officer). Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je
možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje ustanovenia o kontakte s obchodnými partnermi, prehovorte
prostredníctvom kanálov,ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Dobročinné aktivity
Zapájanie sa do dobročinnosti je súčasťou našich snáh
o udržateľnosť
Spoločnosť Roche má bohatú históriu nielen v inovácii zdravotníckej starostlivosti, ale aj
v dobročinnosti.

? Prečo je správne, aby som sa
zúčastňoval na Pochode detí, ktorý
organizuje Roche?

Prístup spoločnosti Roche k prejavom dobročinnosti a nekomerčnému sponzorstvu odráža
náš model udržateľného podnikania a inovatívnej kultúry.

O Svojou účasťou na Pochode detí
pomôžete získať peniaze pre deti,
ktoré ich súrne potrebujú. Roche
zdvojnásobí sumu peňazí, ktoré
vyzbieratea investuje ich do projektov,
ktoré bude podporovať až do výšky
100 %.

Pri posudzovaní projektov sa skôr zameriavame na potenciálny dopad ako na náklady.
Dopad je mierou hodnoty a úspechu.
Zamestnanci spoločnosti Roche podporujú dobročinné činnosti, napr. každoročný Pochod
detí organizovaný spoločnosťou Roche, ktorý spája zamestnancov zo všetkých časových
pásiem a kontinentov.
O dobročinných daroch rozhoduje miestny manažment príslušnej pobočky. Ak
sa požiadavka týka viacerých krajín, rozhoduje o nej komunikačné oddelenie spoločnosti.
Rozhodnutia sa prijímajú v súlade s politikou spoločnosti Roche o dobročinných daroch
a nekomerčnom sponzorstve.
V rámci záväzkov voči verejnosti Roche podporuje svojich zamestnancov, ktorí sa osobne
zapájajú do spoločenských aktivít, ako je napríklad Roche secondment program, ktorý
umožňuje zamestnancom spoločnosti Roche podporovať nevládne organizácie v ich
znalostiach o témach zdravotnej starostlivosti.

? Dostal som žiadosť od športového
klubu s prosbou o finančný dar.
Čo mám urobiť?
O O dobročinných daroch rozhoduje
miestny manažment danej pobočky
alebo komunikačné oddelenie
skupiny, ak je žiadosť adresovaná
priamo ústrediu. Osoby oprávnené
prijímať rozhodnutia posúdia, či je
daná žiadosť v súlade s princípmi
uvedenými v politike spoločnosti
Roche o dobročinných daroch
a nekomerčnom sponzorstve.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že akúkoľvek požiadavku o dobročinné sponzorstvo a nekomerčný dar postúpime
príslušnej osobe, ktorá je oprávnená robiť rozhodnutie za spoločnosť Roche.

Politika spoločnosti Roche o filantropických daroch a nekomerčnom sponzorstve (The Policy on Philanthropic
Donations and Non-Commercial Sponsorship) a brožúrka „Prístup k liečivám a diagnostike v rozvojových
krajinách“ (Access to Medicines and Diagnostics Focussed on Developing Countries) obsahujú ďalšie
informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému. Sú dostupné na Intranete Roche. Viac informácií
nájdete na webovej stránke Roche. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých
je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý
porušuje ustanovenia o filantropických iniciatívach, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento
účel k dispozícii.
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Zodpovednosti za súlad
Súlad v spoločnosti Roche – aj vďaka nám

Pôsobíme vo vysoko regulovanom odvetví. Súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami
je nevyhnutným predpokladom na získanie licencie povoľujúcej našu činnosť.
Musíme zabezpečiť, aby naše správanie bolo v súlade s príslušnými zákonmi, nariadeniami, právnymi podmienkami a normami spoločnosti Roche o bezúhonnosti.
Spoločnosť Roche vytvorila všeobecný systém riadenia súladu (CSM), ktorý sme odhodlaní
zaviesť a presadzovať. CMS sa zameriava na prevenciu, detekciu a reakciu na nesúladné
správanie všeobecným zapájaním ľudí, princípov, zásad a procesov.
Spoločnosť Roche verí, že zmysel pre zodpovednosť každého zamestnanca je základom
súladu.
Musíme neustále a primerane identifikovať, posudzovať a riadiť riziká súladu, ktoré spadajú do oblasti našich podnikateľských zodpovedností.
Spoločnosť Roche nemeria svoje výkony iba dosiahnutými výsledkami, ale tiež tým, ako
tieto výsledky dosiahla.
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 súčasť našej úlohy vedenia, sú línioví manažéri povinní
starostlivo vyberať, poúčať a monitorovať zamestnancov, za ktorých sú zodpovední. Očakáva
sa od nich, že zahrnú aspekty súladu do hodnotenia výkonnosti svojich zamestnancov.
Spoločnosť Roche je odhodlaná poskytovať primerané vzdelávanie líniovým manažérom,
ktoré im umožní plniť svoje zodpovednosti.
Funkcie súladu sú zodpovedné za podporu zamestnancov a líniového manažmentu
v mnohých smeroch vo všeobecnom riadení súladu.

? Uvažujem, že jednému obchodnému
partnerovi udelím výhodu, aby
sme dosiahli náš obchodný cieľ. Je
obchodný cieľ platným opodstatnením
udelenia výhody?
O Nie. Výkon spoločnosti Roche sa
meria nielen dosiahnutými výsledkami,
ale tiež spôsobom, akým sa dosiahli.
Náročné obchodné ciele nemôžu
byť nikdy ospravedlnením alebo
opodstatnením porušenia našich
noriem poctivosti. Vždy majte na
pamäti, že za svoje správanie budete
niesť zodpovednosť.
? Som priamy nadriadený
a dozvedel som sa, že jeden z mojich
podriadených nepoužíva ochranné
okuliare, ako požadujú ustanovenia
spoločnosti Roche o ochrane zdravia
a bezpečnosti. Čo by som mal urobiť?
O Súčasťou Vašej vedúcej funkcie je
povinnosť pozorne sledovať správanie
zamestnancov, za ktorých ste
zodpovedný. Preto musíte zabezpečiť,
aby boli Vaši zamestnanci primerane
poučení a aby dodržiavali ustanovenia
spoločnosti Roche o ochrane zdravia
a bezpečnosti.
? Čo znamená „starostlivo“
monitorovať zamestnancov, za
ktorých som zodpovedný ako priamy
nadriadený?
O Napríklad, ak sa dozviete, že jeden
z ich zamestnancov nenosí ochranné
okuliare ako to požadujú ustanovenia
bezpečnosti práce o ochrane
zdravia spoločnosti Roche, musíte
sa presvedčiť, či váš zamestnanec je
riadne informovaný a poučený a či sa
podriaďuje týmto ustanoveniam.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme zodpovední za správne podnikateľské správanie.
– že zabezpečíme, aby naše podnikateľské správanie bolo v súlade s príslušnými zákonmi,
nariadeniami, právnymi podmienkami a normami spoločnosti Roche
týkajúcimi sa poctivosti.
– že budeme v rámci našich obchodných povinností neustále a primerane identifikovať,
posudzovať a riadiť riziká nesúladu.

Elektronický školiaci program „RoBiB“ obsahuje ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému.
Je dostupný na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ak sa chcete dozvedieť
viac o zodpovednostiach spoločnosti Roche v oblasti dodržiavania súladu, kontaktujte svojho lokálneho
predstaviteľa pre súlad alebo hlavného predstaviteľa pre súlad. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že
v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je
možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje Kódex správania skupiny Roche, prehovorte prostredníctvom
kanálov, ktoré máte pre tento účel k dispozícii.
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Predstavitelia pre súlad
Predstavitelia pre súlad nám poskytujú podporu

Hlavný predstaviteľ pre súlad je povinný zabezpečiť, aby sa Kódex správania skupiny
Roche dôkladne dodržiaval v celej skupine Roche. Slúži tiež ako kontakt pre obchodných partnerov, zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a širokú verejnosť, pokiaľ ide
o záležitosti týkajúce sa praktického používania Kódexu správania skupiny Roche a súladu
s týmto kódexom.
V každej sesterskej spoločnosti skupiny Roche je menovaný miestny predstaviteľ pre súlad
(Local Compliance Officer).
Miestny predstaviteľ pre súlad bol vymenovaný v každej sesterskej spoločnosti Roche najmä
s týmito zodpovednosťami, nie však bez obmedzenia pre:
– zaistenie, aby zamestnanci vedeli, kde môžu požiadať o pomoc a radu, ak majú
pochybnosti o korektnom správaní pri podnikaní;
– prepojenie do siete a na spoluprácu s miestnymi, regionálnymi a globálnymi odborníkmi
na súlad, aby identifikovali a využívali výhody synergií medzi farmaceutickou
a diagnostickou divíziou;
– koordináciu miestnych snáh, iniciatív a vzdelávacích programov;
– podporu a vedenie monitoringu súladu, kontrol súladu a auditov súladu;
– podporu líniového manažmentu v procesoch miestnej bezúhonnosti a riadení rizík;
– podpora líniového manažmentu v primeranom zaobchádzaní s prípadmi miestneho
nesúladu vrátane ohlasovania do Systému hlásenia udalostí z oblasti etiky
v podnikaní (BEIR);
– nabádanie zamestnancov, aby prehovorili, ak majú problém so súladom.
Hlavný predstaviteľ pre súlad koordinuje sieť miestnych predstaviteľov pre súlad a zabezpečuje, aby sa pravidelne vymieňali príklady najlepšej praxe a aby sa zdieľali v rámci siete.

? Obchodný partner chce podať
sťažnosť proti spoločnosti Roche
s obvinením, že ktosi zo spoločnosti
Roche porušil Kódex správania
skupiny Roche. Komu môže svoju
sťažnosť adresovať?
O Hlavný predstaviteľ pre súlad je
kontaktnou osobou pre obchodných
partnerov, zamestnancov, zákazníkov,
dodávateľov a širokú verejnosť
v prípade záležitostí týkajúcich
sa praktického používania Kódexu
správania skupiny Roche
a súladu s týmto kódexom.
? Pracujem ako obchodný manažér
v sesterskej spoločnosti Roche
a keďže mám na pamäti normy Roche
o podnikateľskej bezúhonnosti, nie
celkom sa mi páčia pokyny, ktoré som
dostal od svojho priameho nadriadeného.
Čo by som mal urobiť?
O Prehovorte. Priamo predložte
svoje obavy svojmu priamemu
nadriadenému. Ak vás jeho odpoveď
neuspokojí, kontaktujte svojho
miestneho predstaviteľa pre súlad,
ktorý sa bude záležitosťou vážne
a dôverne zaoberať.
? Čelím citlivej záležitosti, ktorá
súvisí so súladom. Nechcem o tom
hovoriť s miestnym manažmentom ani
miestnym predstaviteľom pre súlad.
Koho by som s týmto problémom mala
osloviť?
O Môžete kontaktovať hlavného
predstaviteľa pre súlad, ktorý
sa bude problémom zaoberať
dôverným spôsobom.

Od nás všetkých sa očakáva:
– že budeme kontaktovať miestneho predstaviteľa pre súlad, ak potrebujeme radu,
alebo chceme oznámiť pochybnosti týkajúce sa miestneho nesúladu.
– že budeme kontaktovať hlavného predstaviteľa pre súlad, ak z nejakého dôvodu
nechceme kontaktovať miestne vedenie alebo miestneho predstaviteľa pre súlad.

Elektronický školiaci program „RoBiB“ obsahuje ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa tohto problému.
Je dostupný na Intranete Roche (pozri webovú stránku právneho oddelenia skupiny). Ak sa chcete dozvedieť
viac o funkciách predstaviteľov Roche pre súlad, kontaktujte svojho lokálneho predstaviteľa pre súlad alebo
hlavného predstaviteľa pre súlad. Ak ste v dobrej viere presvedčený, že v súvislosti s činnosťami, do ktorých
je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo je možné, že sa dopustí skutku, ktorý
porušuje Kódex správania skupiny Roche, prehovorte prostredníctvom kanálov, ktoré máte pre tento účel.
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Riešenie nesúladu
Primerané zaobchádzanie s prípadmi nesúladu je kľúčovou
súčasťou všeobecného riadenia súladu
Spoločnosť Roche netoleruje nesúladné správanie. Zamestnanci a priami nadriadení, ktorí
porušujú Kódex správania skupiny Roche budú niesť zodpovednosť.
Spoločnosť Roche je plne zaviazaná primeraným riešením prípadov nesúladu tým, že:
– Berie seriózne všetky obvinenia;
– Účinne a včas vyšetruje obvinenia;
– Objektívne a nestranne vyhodnocuje fakty; a
– Prijíma primerané nápravné opatrenia a sankcie v prípade riadne doložených obvinení.
Na každého obvineného zamestnanca sa vzťahuje predpoklad, že konal v súlade
s Kódexom správania skupiny Roche, pokiaľ zozbierané dôkazy z vyšetrovania v rozumnej
miere nenaznačujú, že ide o nesúlad. Plne spolupracujeme s vyšetrovateľmi a uisťujeme
ich, že máme k dispozícii dôkazy, ktoré osvedčujú, že naše konanie bolo v súlade.
Určité obvinenia, najmä, ale bez obmedzenia na firemný úplatok a podvod, budú vyšetrovať interní a externí odborníci pod vedením oddelenia pre poradenstvo v oblastiach
kontroly a rizika skupiny Roche (Roche Group Audit and Risk Advisory Department).
Manažment linky s podporou oddelenia ľudských zdrojov a miestnymi predstaviteľmi pre
súlad je zodpovedný za stanovenie primeraných nápravných opatrení a sankcií.
Určení manažéri linky sú zodpovední za ohlásenie prípadov nesúladu do Systému hlásenia
udalostí z oblasti etiky pri podnikaní (BEIR), ihneď ako sú na ne upozornení.
Systém BEIR umožňuje vrcholovému manažmentu, hlavnému predstaviteľovi pre súlad
a hlavnému riadiacemu pracovníkovi pre poradenstvo v oblasti kontroly a rizika skupiny
Roche (Chief Group Audit and Risk Advisory Executive), aby zachytil, sledoval a monitoroval údajné porušenia, od úvodných ohlásení až do ich vyriešenia.

? Toleruje spoločnosť Roche
porušenia Kódexu správania skupiny
Roche?
O Nie, porušenia Kódexu správania
skupiny Roche nie sú tolerované
a zodpovední zamestnanci ponesú
zodpovednosť. Patrí do zodpovednosti
priameho nadriadeného, aby prijal
primerané nápravné opatrenia
a sankcie.
? Čo znamená „dôkaz o súlade“?
O Dôkaz o súlade v akejkoľvek
forme dôkazu, ktorý preukazuje, že
správanie bolo korektné, napríklad
písomný dôkaz o súhlase priameho
nadriadeného v situácii možného
konfliktu záujmov.
? Čo musím urobiť ak môj priamy
nadriadený trvá na niečom, čo nie je
v súlade s Kódexom správania skupiny
Roche? Je dostatočným dôkazom
súladu, ak urobím poznámku, ktorá
osvedčuje, že priamy nadriadený trval
na tom, aby som príslušne konal?
O Nie. Ak váš priamy nadriadený trvá
na nekorektnom správaní, mali by
ste prehovoriť pomocou dostupných
kanálov na prehovorenie.

Počet a príslušné charakteristiky prípadov nesúladu, ktoré sa vyskytli počas roka podávania správ, budú zverejnené vo výročnej správe holdingu Roche Ltd.

Od nás všetkých sa očakáva:
– Aby sme vyvinuli každé úsilie na predchádzanie prípadom nesúladu.
– Aby sme plne spolupracovali s vyšetrovateľom a zaistili, že máme k dispozícii
dôkazy o súlade.
– Aby sme prijali nápravné opatrenia a sankcie, ak máme vo funkcii
priameho nadriadeného riešiť prípady nesúladu.
Ďalšie informácie a usmernenia: Smernicu spoločnosti Roche o primeranom zaobchádzaní s prípadmi
nesúladu a smernicu spoločnosti Roche o ohlasovaní udalostí v oblasti etiky v podnikaní je možné nájsť na
intranete spoločnosti Roche (webová stránka právneho oddelenia skupiny). Pomoc a rada: V prípade otázok
týkajúcich sa riešenia nesúladu alebo ohlasovania udalostí v oblasti etiky v podnikaní, kontaktujte svojho
priameho nadriadeného, miestneho predstaviteľa pre súlad, hlavného predstaviteľa pre súlad alebo linku
pomoci a rady v oblasti Kódexu správania skupiny Roche. Prehovorte: Ak ste v dobrej viere presvedčený,
že v súvislosti s činnosťami, do ktorých je zapojená spoločnosť Roche, sa niekto dopustil, dopúšťa sa, alebo
je možné, že sa dopustí skutku, ktorý porušuje Kódex správania skupiny Roche, prehovorte prostredníctvom
kanálov, ktoré sú k dispozícii na prehovorenie.
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Kontakty
Adresy a odkazy
Hlavný predstaviteľ pre súlad (Chief Compliance Officer)

Meno a kontaktné údaje hlavného predstaviteľa pre súlad nájdete na webovej stránke právneho oddelenia skupiny pod hlavičkou „Predstavitelia pre súlad“ (Compliance
Officers).

Miestni predstavitelia pre súlad (Local Compliance Officer)

Meno a kontaktné údaje miestneho predstaviteľa pre súlad každého právnického subjektu
nájdete na Intranete Roche pod hlavičkou „Firemné adresy Roche“ (Roche Corporate
Addresses) a tiež na webovej stránke právneho oddelenia skupiny pod hlavičkou
„Predstavitelia pre súlad“ (Compliance Officers).

Linka „Prehovor“ skupiny Roche (Roche Group Speak Up Line)

Prístup k bezplatnej telefonickej linke a URL pre webovú službu linky „Prehovor“ skupiny
Roche nájdete na webovej stránke právneho oddelenia skupiny pod hlavičkou „Linka
Prehovor skupiny Roche“ (Roche Group SpeakUp Line).

Kódex správania skupiny Roche

Kódex správania skupiny Roche a tiež aktualizované odkazy nájdete na webovej stránke právneho oddelenia skupiny pod hlavičkou „Kódex správania skupiny Roche“ (Roche
Group Code of Conduct).
Vytlačené verzie Kódexu správania skupiny Roche sú dostupné na požiadanie od administrátorov pre súlad (Compliance Administrators) v Bazileji. Ich kontaktné údaje nájdete
na webovej stránke právneho oddelenia skupiny pod hlavičkou „Predstavitelia pre súlad“
(Compliance Administrators).
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