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VÁŽENÍ ZAMĚSTNANCI,
společně jsme vypracovali kodex chování, který používáme jako vodítko pro naši každodenní
práci. Najdete zde naše firemní hodnoty jako zodpovědnost, iniciativní jednání, odvahu, vzájemný respekt, humor, spolehlivost, upřímnost a hrdost, které provázejí rodinu RATHGEBER již
po mnoho let. Kodex chování zároveň slouží jako vodítko a zajišťuje, že můžeme spolupracovat s důvěrou a produktivně jak mezi sebou navzájem, tak se všemi zainteresovanými stranami
(jako jsou naši zákazníci*, dodavatelé*, externí prodejci* a další).
Za úspěchem skupiny RATHGEBER* stojí zodpovědné a angažované jednání našich
zaměstnanců* a rodinného vedení. Společně sledujeme naše ambiciózní cíle a jsme jim celým
srdcem oddáni. Nezajímá nás jen „Co“, ale také „Jak“. Ocenění, respekt a důvěra jsou základními principy našeho každodenního vzájemného jednání. Chceme vést otevřenou diskusi
a společně hledat řešení. Vzniká tak pracovní atmosféra, která se vyznačuje otevřeností a
férovým jednáním. Zásadním faktorem úspěchu je přitom integrita v jednání se zaměstnanci
a obchodními partnery. Důvěřujeme svým zaměstnancům, jejich schopnostem i připravenosti
podávat výkony. Ve skupině RATHGEBER mají všichni rovné příležitosti a uplatňují se podle
svých schopností a výkonnosti.
Kodex chování je k dispozici všem zaměstnancům skupiny RATHGEBER a je aktivně komunikován. Pro každého z nás platí stejnou měrou: v dceřiných firmách i na pobočkách – témata
kodexu mají všude stejnou váhu. My všichni naplňujeme kodex chování neustále tím, jak jej
prožíváme – každý den, znovu a znovu!
Oberhaching, 10.11.21
Andreas a Andrea Schrägle

* Poznámka: Pro lepší srozumitelnost se v textu používají termíny zaměstnanec, kolega, zákazník, dodavatel, externí prodejce a obchodní partner.
Přitom se současně oslovují osoby každého pohlaví (muži, ženy, nerozlišené). Zkrácená forma jazyka je použita pouze z redakčních důvodů a
nepředstavuje žádné hodnocení. Pro zjednodušení textu se dále místo „skupiny RATHGEBER“ uvádí pouze „RATHGEBER“. Skupina RATHGEBER
zahrnuje společnosti RATHGEBER GmbH & Co. KG se všemi pobočkami, dále RATHGEBER, k.s. v České republice, RATHGEBER Sp. z o.o. v Polsku a
smart-TEC GmbH & Co.
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SKUPINA RATHGEBER – TO JSME MY
MY
Před více než 70 lety založil Anton Rathgeber v roce 1948 v Mnichově obchod s
dřevěnými hračkami, hudebními nástroji a prvními etiketami pro mokré lepení.
Rodinná firma se rychle rozrostla a z obchodní společnosti se stala výrobcem štítků
a etiket. V duchu optimismu 90. let následovalo založení výrobní a distribuční
společnosti v České republice a distribučního centra v Polsku. Vyvíjíme a vyrábíme
řešení pro prezentaci značek a označování produktů a zaměřujeme se přitom na krásu tvaru, estetiku, haptiku, funkčnost a udržitelnost. Skupina RATHGEBER díky své
dceřiné společnosti smart-TEC rychle vyrostla ve významného poskytovatele technologií RFID a NFC a nyní má v této oblasti více než 20 let zkušeností. Jako průkopník
v segmentu automatické identifikace začala skupina RATHGEBER vybavovat výrobky
řešeními umělé inteligence a trefila se tehdy, stejně jako dnes, do pulzu doby.
Naše rodinná firma se tak vyvinula v mezinárodní průmyslový podnik s více než 300
zaměstnanci. Jsme hrdí na to, že naše výrobky je možné najít na mnoha spotřebních
předmětech, v odvětvích služeb a v celé řadě průmyslových oborů. Jsme zastánci
prvotřídní kvality, inovativních výrobků a řešení přizpůsobených potřebám zákazníků
a vyráběných klimaticky neutrálním způsobem. Vyznačujeme se flexibilitou, spolehlivostí a vysokými standardy. Naším společným cílem je stát se v Evropě jedničkou v
oblasti individuálních a udržitelných řešení v oboru značení.
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UPŘÍMNĚ
Respektujeme platné zákony a podporujeme dodržování lidských práv.
1.1 Dodržování platných zákonů
Pro všechny z nás je dodržování zákonů samozřejmostí.
Proto očekáváme, že právní předpisy i interní směrnice a dohody budou všichni naplňovat. Jsme si vědomi
toho, že v případě porušení zákona může být proti nám i společnosti zahájeno řízení. Porušování zákona je
třeba se vyvarovat za každou cenu.
1.2 Dodržování a podpora lidských práv
Všichni respektujeme lidská práva a dbáme na jejich dodržování. Patří sem zejména ochrana důstojnosti a
soukromí každého člověka. Odmítáme nucenou i dětskou práci a jakoukoli formu vykořisťování a požadujeme
striktní dodržování příslušných zákonů. Respektujeme také práva všech zaměstnanců na svobodu sdružování
a shromažďování v souladu se všemi platnými zákony.

„Pozornost je samozřejmě zaměřena
na zákazníka. Ale stejně tak i na naše
zaměstnance. A to je to, co myslím pod
pojmem rodinný podnik.“
– Andrea Schrägle, Jednatelka
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»Naším úkolem je v konečném důsledku
nejen udržovat základ života, ale také dávat
pozor na sociální aspekty.“
– Andreas Schrägle, Výkonný ředitel
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Vážíme si jeden
druhého, chováme
se k sobě férově a s
respektem.

S RESPEKTEM, S HUMOREM A HRDĚ
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S RESPEKTEM, S HUMOREM A HRDĚ
Vážíme si jeden druhého, chováme se k sobě férově a s respektem.
2.1 Zdraví a bezpečnost
Zdraví a bezpečnost jsou naše nejcennější aktiva. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnou součástí
všech provozních procesů a jsou vždy zahrnuty do technických, ekonomických a sociálních hledisek. Všichni
tyto předpisy a instrukce dodržujeme.
2.2 Pracovní doba a odměňování
Ve všech společnostech skupiny jsou dodržovány platné zákony a předpisy o pracovní době, odměňování a
sociálních výhodách. Společnost RATHGEBER zajišťuje, aby odměňování zaměstnanců vždy odpovídalo alespoň
zákonným požadavkům. Naším zájmem a cílem je integrovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem,
kdykoli je to možné.
2.3 Vzájemný respekt, férové jednání a integrita
RATHGEBER zaměstnává pracovníky různých národností a kultur. Tento přístup vnímáme jako vzájemné obohacení. Vytváříme pracovní prostředí založené na respektu a integritě, které každému z nás dává příležitost
rozvíjet své silné stránky a dále růst.
Chováme se k sobě zdvořile a s respektem a nepřipouštíme diskriminaci kolegů ani třetích stran kvůli pohlaví,
původu, vyznání, barvě pleti, věku, zdravotnímu postižení nebo nemoci, příslušnosti k odborovým organizacím nebo legálním politickým stranám, sexuální orientaci nebo rodinnému stavu. Netolerujeme žádnou formu
slovního napadání, sexuálního obtěžování ani nátlaku. Na digitálních platformách, jako jsou sociální média,
internetová fóra, blogy a další formy komunikace, se chováme zdvořile a s respektem.
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S RESPEKTEM, S HUMOREM A HRDĚ
Vážíme si jeden druhého, chováme se k sobě férově a s respektem.
2.4 Naše poslání a hodnoty
Všichni jsme základem a součástí úspěchu skupiny RATHGEBER. Na základě našich hodnot – zodpovědnosti,
iniciativního jednání, odvahy, vzájemného respektu, humoru, spolehlivosti, poctivosti a hrdosti – jsme vytvořili
interní pravidla pro spolupráci a vedení. Těmito pravidly každodenní spolupráce se řídíme.

„Ta chemie, kterou z člověka cítím, je pro
mě nejdůležitější. Profesní dovednosti jsou
až na druhém místě, ty jsou totiž naučitelné
velmi dobře.“

2.5 Vedení a odpovědnost
Naši vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za konstruktivní spolupráci jak v rámci týmu, tak mezi odděleními
a pobočkami. Naším cílem je forma řízení, která respektuje a motivuje. Jako vodítko slouží tento kodex
chování, naše hodnoty a interní pravidla. Naši vedoucí pracovníci důvěřují svým zaměstnancům, společně se
domlouvají na cílech, rozvíjejí osobní odpovědnost a vytvářejí prostor pro vlastní rozhodování.

– Martin Uhrinec,
Vedoucí obchodního oddělení

2.6 Odpovědnost za dobré jméno skupiny RATHGEBER
Pověst skupiny RATHGEBER je ve velké míře utvářena naším každodenním jednáním, chováním a vystupováním. Při plnění úkolů a vystupování na veřejnosti působíme všichni kompetentním a přátelským dojmem,
čímž přispíváme k pozitivnímu obrazu celé skupiny.
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»Mám štěstí, že pracuji s lidmi, kteří odvádějí
maximum, je na ně spolehnutí a rozumí si.«
– Ondřej Janečko, Nákup
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SPOLEHLIVĚ
Dodáváme kvalitu – důvěryhodná spolupráce s obchodními partnery je pro nás velmi důležitá.

3.1 Jednání se zákazníky, dodavateli a třetími stranami – očekávání od obchodních partnerů
Všechny druhy obchodních vztahů jsou založeny na vzájemné důvěře, férovém jednání a důstojné spolupráci. Stejně tak jsou založeny na materiálních kritériích, jako jsou kvalita, cena, udržitelnost a dodavatelské
závazky. Kodex chování je základem našich obchodních vztahů, a proto očekáváme, že i naši partneři plně
převezmou odpovědnost a budou se chovat v souladu s naším kodexem.
3.2 Kvalita především
Naším předsevzetím je vyvářet pro naše zákazníky nejlepší řešení a dodávat nejvyšší kvalitu. Abychom toto
předsevzetí naplnili, provádíme rozsáhlé kontroly kvality. Naše krátké rozhodovací kanály a systém řízení kvality,
který zahrnuje celou skupinu, nám umožňují okamžitě jednat a reagovat. Aktivní zapojení nás všech a neustálá snaha o zlepšování jsou cestou k úspěchu skupiny RATHGEBER i našich zákazníků.

„Jde o nalezení nejlepšího produktu pro
každého jednotlivce v úzké spolupráci s
velkým počtem velmi odlišných zákazníků.“
– Olli Schütz, Vývoj

3.3 Zákaz konkurence a zamezení střetu zájmů
Při spolupráci s obchodními partnery všichni dbáme na to, aby tato spolupráce nebyla motivována nebo
ovládána soukromými zájmy. Přikládáme tomu velký význam a dbáme na to, aby se nikdo nedostal do střetu
zájmů nebo konfliktu loajality. Základem pro všechna rozhodnutí by měla být výhradně věcná kritéria.
Bereme na vědomí, že provozování podniku nebo jiných obchodních aktivit, které konkurují skupině
RATHGEBER, není povoleno. Jakýkoliv druh podílnictví na subjektu, který konkuruje skupině RATHGEBER,
podléhá ohlašovací povinnosti. Dále bychom měli být informováni o všech blízkých osobách, které provozují
nebo se podílejí na podnikání, jež konkuruje skupině RATHGEBER, a které mají vliv na přijímání obchodních
rozhodnutí.
Vyhýbáme se tomu, aby blízké osoby byly v pracovních pozicích, které na sobě navzájem závisejí. Pokud jsme
oprávněni vydávat pokyny nebo vykonávat dozorčí nebo kontrolní funkce, oznámíme případné pracovní
vazby na blízké osoby.

© RATHGEBER GmbH & Co. KG | smart-TEC GmbH & Co. KG | RATHGEBER, k.s. | RATHGEBER Sp. z o.o.
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SPOLEHLIVĚ
Dodáváme kvalitu – důvěryhodná spolupráce s obchodními partnery je pro nás velmi důležitá.

Zavazujeme se, že nevyužijeme svého postavení ani informací, ke kterým máme přístup, ve svůj osobní
prospěch nebo ve prospěch blízkých osob.
Střet zájmů sám o sobě není přestupkem – zásadní je řešit tuto situaci transparentním a důvěryhodným
způsobem. Případné střety zájmů hlásíme našemu vedoucímu, vedení společnosti nebo anonymně
prostřednictvím naší platformy pro dialog.
3.4 Kartelové a soutěžní právo
Dodržujeme zákonné předpisy soutěžního a kartelového práva. Výměna informací mezi soutěžiteli o cenách
a cenotvorných faktorech, o rozdělení územních a zákaznických skupin, jakož i dohody nebo informace o
dodavatelských vztazích a jejich podmínkách nejsou přípustné.
3.5 Korupce, úplatky a další výhody
Skupina RATHGEBER GmbH & Co KG je od roku 2011 členem iniciativy Global Compact, a podporuje tak
národní i mezinárodní úsilí v boji proti korupci. Skupina RATHGEBER tak rozhodně odmítá jakoukoli formu
úplatkářství a korupce.
V rámci obchodního vztahu však mohou být poskytovány drobné dary a pozvánky jako poděkování nebo
za účelem zachování úspěšných aktivit. Vždy se tak ale děje přiměřeným způsobem a nevznikají tím žádné
zavazující vztahy. Dodržujeme platné právní předpisy, zejména daňové předpisy. V případě pochybností se
poradíme se svým vedoucím pracovníkem.

© RATHGEBER GmbH & Co. KG | smart-TEC GmbH & Co. KG | RATHGEBER, k.s. | RATHGEBER Sp. z o.o.
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»Když jsme na pochybách, diskutujeme i o
zlomcích milimetru. Všechno prostě musí sedět.«
– Alexandra Friemert, Grafika
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ZODPOVĚDNĚ
K přírodě se chováme udržitelně a se zdroji zacházíme odpovědně, stejně jako s údaji a informacemi.

4.1 Udržitelnost nám leží na srdci
Udržitelnost je ve skupině RATHGEBER důležitým pilířem myšlení i konání. Respektujeme a chráníme zdroje
naší země. Náš pohled nesměřuje ke krátkodobému zisku, ale zaměřuje se na celé generace. Při vývoji výrobků,
provozu výrobních zařízení a veškerých procesech dbáme na to, aby jejich dopad na životní prostředí a klima
byl co nejmenší. Znečišťující látky, kterým nelze zabránit, jsou ekologicky likvidovány a recyklovány a emise
kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu prostřednictvím dobrovolných nákupů
oficiálních certifikátů CO2. Od roku 2010 jsme zcela klimaticky neutrální společností. Pravidelnými audity a
certifikacemi podle norem ČSN ISO dokládáme, že splňujeme nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního
prostředí, bezpečnosti práce a kvality.

„S každým rozhodnutím, které učiníme –
bez ohledu na to, jak malé, se musíme sami
sebe ptát, jaké dopady to má na životní
prostředí a zda je možné jej učinit ještě
udržitelnějším.“
– Andreas Schrägle, Výkonný ředitel

4.2 Zařízení a majetek společnosti   
S majetkem společnosti zacházíme zodpovědně a chráníme jej před ztrátou, poškozením, krádeží a zneužitím.
To platí i pro majetek našich zákazníků a partnerů. Patří sem také pečlivé nakládání s finančním a nehmotným
majetkem, jako je naše duševní vlastnictví, materiály chráněné autorskými právy, finanční záznamy a image
značky.
Vybavení, zařízení a majetek společnosti se používají výhradně k pracovním účelům, pokud soukromé použití
není výslovně povoleno nebo upraveno zásadami společnosti.
4.3 Interní řízení informací a znalostí
Všichni se podílíme na rychlé a hladké výměně informací v rámci společnosti. Své informace dokumentujeme,
ukládáme a archivujeme tak, aby bylo možné kdykoli rychle vyhledat relevantní informace. Pokud tomu neodporují nadřazené zájmy (např. povinnost mlčenlivosti nebo předpisy o ochraně osobních údajů), předáváme
potřebné informace v nezměněné podobě a v plném rozsahu.
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ZODPOVĚDNĚ
K přírodě se chováme udržitelně a se zdroji zacházíme odpovědně, stejně jako s údaji a informacemi.

4.4 Formální záznamy a zprávy
Veškeré záznamy a zprávy zveřejňované navenek v rámci našich obchodních aktivit musí splňovat kritéria
pravdivosti a transparentnosti. Jsou zpracovány úplně, aktuálně, správně a srozumitelně. Naše dokumentace
je vedena v souladu s právními požadavky.
4.5 Ochrana a zabezpečení dat
Při každodenní činnosti používáme důvěrné informace pouze v rozsahu, který je z obchodních důvodů přípustný. V žádném případě je nezpřístupňujeme neoprávněným třetím stranám. S osobními údaji, jako jsou
informace od zákazníků, obchodních partnerů a kolegů, zacházíme jako s vysoce důvěrnými a striktně dodržujeme zásady nařízení GDPR. V případě, že tyto údaje použijeme, musí být jejich použití transparentní pro
dotčené osoby. Stejně tak respektujeme jejich práva, zejména právo na informace, opravu a výmaz. K tomuto
tématu se pravidelně pořádají školení. Elektronicky uložené informace jsou chráněny pomocí aktuálních
nástrojů splňujících požadavky na nejlepší technicky možná řešení.

„Vždy existuje určitý tlak na další rozvoj.
Proto jsme dnes tak dobře a bezpečně
postaveni.“
– Helmut Rößle, IT

4.6 Společenská angažovanost, dary a sponzoring
Vítáme osobní zapojení našich kolegů do neplacených funkcí a charitativních aktivit. Naše dary jsou vždy
dobrovolné a nejsou spojeny s žádnou protihodnotou. V každém případě postupujeme vždy podle
platných zákonů a předpisů. Kategoricky vylučujeme dary politickým stranám, kandidujícím osobám nebo
funkcionářům, jakož i úředníkům, podnikům a dalším institucím.
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»Zvládnout změnu vědomí: Jsme součástí přírody
a musíme si uvědomit, že bez přírody nemůžeme
existovat.«
– Dr. Alexander Darga, Výrobní ředitel

MY
Jsme otevřeni neustálému rozvoji a vážně
se zabýváme zpětnou
vazbou i dotazy.

INICIATIVNĚ A ODVÁŽNĚ
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INICIATIVNĚ A ODVÁŽNĚ
Jsme otevřeni neustálému rozvoji a vážně se zabýváme zpětnou vazbou i dotazy.

Skupina RATHGEBER se ve své více než 70leté historii stala lídrem v oboru, protože se vyznačuje odhodláním,
odvahou, iniciativou a osobní odpovědností. Předpokladem úspěchu je inovativní myšlení a jednání.
Udržitelný rozvoj celé skupiny vždy byl, a zůstává i nadále, cílem nás všech. K tomu patří ochota konstruktivně
zpochybňovat stávající stav i připravenost aktivně a rychle prosazovat změny. Investice do perspektivních
projektů, neustálý rozvoj podniku ruku v ruce s technickým pokrokem a naše dlouholeté know-how nám
umožňují nabízet vysoce kvalitní výrobky a řešení pro měnící se trhy i požadavky zákazníků. V tomto smyslu
chceme rozvíjet i náš kodex chování. Zpětná vazba ke kodexu nás vždy potěší: Co nám chybí? Co chceme
přidat nebo změnit?

„Ve skupině RATHGEBER, a zejména ve
vývoji, můžete a musíte být odvážní,
protože možnosti jsou téměř neomezené.“
– Stephanie Scherübl, Prodej

Kodex chování nemůže pochopitelně zahrnovat všechny situace, se kterými se můžeme potkávat. Všichni ale
dbáme na to, abychom porozuměli zásadám a pravidlům skupiny RATHGEBER a tyto standardy při své práci
dodržovali. S neobvyklými situacemi se vypořádáváme rozumně a s osobní integritou.
Můžeme se otevřeně vyjádřit ke svým obavám a máme možnost převzít iniciativu tím, že požádáme o radu
nebo podporu svého vedoucího pracovníka nebo vedení společnosti. Kromě toho můžeme využít komunikace
prostřednictvím naší platformy pro dialog.

„Chceme, aby tento kodex chování byl
naplněn životem uvnitř společnosti,

Kolegové, kteří nahlásí případné podezření nebo porušení pravidel, se nemusí obávat žádného postihu.
S hlášením se pracuje diskrétně a důvěrně. Stejně spravedlivý přístup máme i ke kolegům, kterým je vytýkáno
pochybení. Jednat v souladu s kodexem chování tak bude pro nás všechny samozřejmostí.  
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musí vzniknout jako společný projekt.“
– Margret Redler, CSR
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»Líbí se mi především úspěšná organizace a
rozvoj společnosti v inovativním, dynamickém
a na budoucnost orientovaném ekonomickém
a technologickém prostředí.«
– Klaus Dargahi, Výkonný ředitel smart-TEC GmbH & Co. KG
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