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HLAVNÍ ZÁSADY

Vážit si přínosů a názorů všech členů týmu.
Vážíme si vás pro váš individuální přínos a odlišné pohledy na věc. Podporujeme
váš profesní rozvoj a poskytujeme vám příležitost sdílet úspěchy společnosti.

Zavázat se dodržovat nejvyšší standardy bezpečí pacientů, kvality a bezúhonnosti.
Zavázali jsme se k nejvyšším standardům bezpečnosti pacientů a kvality našich
produktů a služeb, k celosvětové bezúhonnosti a etickým obchodním praktikám.

Směřovat naše zdroje do oblastí, ve kterých něco změníme.
Naše prostředky zaměřujeme na oblasti, v nichž budeme mít největší dopad na naše
zákazníky a pacienty prostřednictvím našich společných znalostí o onemocněních
nebo trhu, zavedené infrastruktury, relevantních technologických znalostí
a dovedností.

Ujistit se, že návratnost pro podnik odpovídá hodnotě, kterou poskytujeme
našim zákazníkům a pacientům.
Inovujeme, abychom poskytli hodnotu prostřednictvím účinných a efektivních řešení
pro zákazníky a lepší výsledky pro pacienty, abychom zajistili, že návratnost společnosti
bude odpovídat hodnotě, kterou poskytujeme našim zákazníkům a pacientům.

Podporovat naše komunity a lidi, kteří potřebují pomoc.
Spolupracujeme s komunitami, ve kterých žijeme a pracujeme, a podporujeme plány
a programy, které předávají naše poslání lidem, kteří potřebují pomoc.
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Zpráva od předsedy představenstva, prezidenta a generálního ředitele
Vážení členové týmu,
jako celosvětový lídr v oblasti zdravotnických technologií usilujeme o dokonalost v každé oblasti našeho podnikání
– ve výzkumu a vývoji, výrobě a kvalitě, v obchodním provozu a ve všech podpůrných funkcích. Každý člen týmu
hraje ústřední roli v poslání společnosti ulevovat od bolesti a zlepšovat kvalitu života lidí po celém světě.
Denně usilujeme o uplatňování nejpřísnějších měřítek v oblasti zajištění bezpečnosti pacientů, kvality a bezúhonnosti
ve všem, co děláme. Ať už spolupracujeme s chirurgy, regulačními orgány, distributory, partnery nebo ostatními
členy týmu, musíme si být vědomi, že to, co děláme, abychom přispěli k poslání našeho podniku, je stejně důležité
jako to, jakým to děláme způsobem. Každý z nás musí vykonávat svoji práci čestně, bezúhonně a při dodržování
etických standardů na úrovni světové špičky. Kodex firemního chování a etických zásad společnosti Zimmer
Biomet definuje tento sdílený přístup k zajišťování špičkové výkonnosti kombinované s naprostou bezúhonností.
Vyjadřuje etické standardy, za jejichž dodržování neseme zodpovědnost my osobně i vzájemně mezi sebou
a které řídí a inspirují naše jednání se zákazníky a s lidmi v komunitách, ve kterých žijeme a pracujeme.
Představenstvo společnosti Zimmer Biomet, vyšší vedení a management společnosti jsou odhodláni zachovávat
kulturu bezúhonnosti a dodržování předpisů. Je odpovědností každého člena týmu Zimmer Biomet, včetně mě, aby
každý den žil naším kodexem firemního chování a etických zásad ve prospěch lidí, jimž poskytujeme naše služby.
Děkuji vám za vše, co děláte, abyste pozitivně ovlivnili životy našich pacientů, a za to, že to děláte s naprostou bezúhonností.

Bryan C. Hanson
Předseda představenstva, prezident a generální ředitel

Každý den dodržujeme
nejvyšší standardy
bezpečnosti pacientů
a kvality našich produktů
a služeb, celosvětové
bezúhonnosti a etických
obchodních praktik.
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Úvod
Díky více než 90 letům důvěryhodného vedení a osvědčeným odborným znalostem je
společnost Zimmer Biomet schopna poskytovat pacientům a poskytovatelům řešení nejvyšší
kvality. Jsme odhodláni ulevovat od bolesti a zlepšovat kvalitu života lidí po celém světě.
Kodex firemního chování a etických zásad společnosti Zimmer Biomet (dále jen kodex) odráží naše
poslání a hlavní zásady a slouží jako základ pro zásady a postupy společnosti Zimmer Biomet.
Tento kodex se vztahuje na společnost Zimmer Biomet Holdings, Inc., její dceřiné a přidružené
společnosti a všechny členy týmu. (Pro účely kodexu a ostatních zásad a postupů pro
dodržování předpisů společnosti Zimmer Biomet jsou členové týmu definováni jako všichni
zástupci, ředitelé a zaměstnanci společnosti Zimmer Biomet Holdings, Inc., jejích dceřiných
a přidružených společností, jakož i dočasní zaměstnanci poskytnutí prostřednictvím agentur
pro zprostředkování dočasných pracovníků a nezávislí dodavatelé, kteří vykonávají služby
pro společnost Zimmer Biomet. Tyto osoby jsou souhrnně známy jako členové týmu.)
Společnost Zimmer Biomet rovněž očekává, že její distributoři, obchodní zástupci, partneři
ve společném podniku a další agenti a zástupci třetích stran budou tento kodex dodržovat,
když budou jednat jejím jménem nebo ve prospěch společnosti. Tyto osoby jsou souhrnně
známy jako obchodní partneři.

Důležitost ptát se
Pokud si nejste jisti, zda by určitá činnost byla
v souladu s kodexem, zeptejte se sami sebe:
„Vrhala by tato činnost dobré světlo
na společnost Zimmer Biomet?“
„Bylo by mi příjemné, kdyby se tato
činnost dostala na veřejnost?“

Pokud je odpovědí na jednu z tuto otázek „ne“
nebo „nevím“, požádejte o radu svého vedoucího
nebo zástupce z oddělení pro dodržování předpisů,
personálního oddělení nebo právního oddělení.

Je důležité, aby si členové týmu a obchodní partneři na celém světě přečetli tento kodex, pochopili
jej a dodržovali kodex a platné zákony.
Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Naším nejcennějším aktivem jsou členové
našeho týmu
Abychom ve společnosti Zimmer Biomet vytvořili kulturu respektu,
usilovně pracujeme na zachování otevřené interní komunikace,
aby členové týmu lépe chápali naše podnikání a poslání a mohli
postupovat vpřed jako vítězové, s disciplínou a naléhavostí.
Snažíme se dodržovat všechny zákony, které nám zajistí zdravé,
bezpečné a spravedlivé pracoviště bez obtěžování. Tím si pomáháme
uchovat výbornou pověst globálního lídra na poli zdravotnických
technologií a zůstáváme oblíbeným zaměstnavatelem.

Usilovně pracujeme na
zachování otevřené interní
komunikace, aby členové
týmu lépe chápali naše
podnikání a poslání.
Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Nábor a rozvoj
Jsme odhodláni přilákat a udržet si ty nejtalentovanější zaměstnance a
pomáhat členům týmu dosahovat jejich plného potenciálu. Zaměstnance
nabíráme, odměňujeme a povyšujeme na základě jejich kvalifikace, zkušeností
a dovedností. Nenabízíme zaměstnání jako prostředek neoprávněného získání
nebo udržení si zakázky nebo obchodní výhody. Nezaměstnáváme osoby,
které se objevují na seznamu zakázaných stran společnosti Zimmer Biomet,
což je interně vedený seznam osob a subjektů, s nimiž se společnost Zimmer
Biomet rozhodla neobchodovat.
Členům týmu poskytujeme potřebnou podporu a školení, aby mohli splnit
cíle, které si stanovili.* Pravidelně kontrolujeme výkonnost členů týmu a
zajišťujeme program odměňování, který jim umožňuje profitovat z úspěchů,
které pomáhají vytvářet.

Společnost Zimmer Biomet se
zavázala respektovat lidská práva,
důstojnost a soukromí osob.
Příležitosti k růstu a rozvoji členů týmu společnost Zimmer Biomet také
poskytuje prostřednictvím dalšího vzdělávání.* Doporučujeme členům
týmu, aby si o konkrétních příležitostech kariérního růstu promluvili se svými
vedoucími nebo nadřízenými.
Podporujeme spravedlivé a soutěživé pracovní prostředí. Společnost Zimmer
Biomet dodržuje zákonem stanovené mzdy a pracovní dobu. Vedoucí a
nadřízení se musí řídit těmito zákony a zajistit, abychom se jimi řídili i my.
Společnost Zimmer Biomet se zavázala respektovat lidská práva,
důstojnost a soukromí osob. Dodržujeme platné pracovněprávní předpisy a
neumožňujeme společnosti Zimmer Biomet ani obchodním partnerům, aby
využívali dětskou práci, nucenou práci nebo obchodování s lidmi.

*Vztahuje se na zaměstnance společnosti Zimmer Biomet na plný a částečný úvazek.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti
Společnost Zimmer Biomet se i nadále zavazuje vytvářet, podporovat a oslavovat
diverzifikovaná a pracoviště a komunity, kde si jsou všichni rovní. I nadále
podporujeme a přijímáme diverzitu a inkluzi v rámci našeho týmu a našich komunit.
Jsme odhodláni ke komunitním skupinám, obchodním platformám a dalším
organizacím, které se sjednocují k podpoře smysluplných změn a trvalého zlepšování.
Zavázali jsme se poskytovat rovné pracovní příležitosti všem členům týmu
bez ohledu na rasu, barvu pleti, etnický původ, národnost, národnostní
původ, náboženství nebo víru, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou
identitu, věk, rodinný nebo občanský stav či zdravotní postižení.

Jsme odhodláni poskytovat
rovné pracovní příležitosti
všem členům našeho týmu.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Chování na pracovišti a obtěžování na pracovišti
Členové týmu jsou základem našeho úspěchu. Společnost Zimmer Biomet si váží a
cení diverzity jednotlivých členů týmu a jejich jedinečných příspěvků. Nebudeme
tolerovat diskriminaci ani obtěžování jakéhokoli druhu založené na chráněném
postavení včetně nežádoucí nebo nechtěné pozornosti nebo diskriminačního
chování založeného na rase, barvě pleti, etnickém původu, národnosti,
národnostním původu, náboženském přesvědčení či víře, pohlaví, sexuální orientaci,
genderové identitě, věku, rodinném nebo občanském stavu či zdravotním postižení.
Obtěžování může zahrnovat slovní, neverbální, fyzické nebo sexuální chování.
To, co někdo může považovat za neškodné, může být jinou osobou vnímáno
jako obtěžující, nepřátelské, zastrašující nebo ponižující. Pamatujte, že záměr a
vnímání se mohou lišit. To, co dělá obtěžování obtěžováním, není úmysl. Místo
toho je přiměřené vnímání osobou, vůči níž je daná aktivita zaměřena nebo která
je jejím subjektem. Při práci a interakci s ostatními členové týmu nesmějí:
• Formou vtipu ani gest stereotypně zesměšňovat příslušnost k rase,
náboženském přesvědčení nebo genderu
• Chovat se fyzicky nebo verbálně sexuálním, rasistickým nebo hanlivým způsobem
• Fyzické zastrašování nebo agrese
• Užívat nevhodný humor
• Komunikovat nebo zobrazovat urážlivé materiály na pracovišti nebo
během pracovních činností

Jako členové týmu hrajeme roli při
Jako členové týmu hrajeme
vytváření pozitivního pracovního
prostředí. Naši vedoucí a nadřízení
roli při vytváření pozitivního
jsou při vytváření kultury úcty, respektu,
pracovního prostředí.
poctivosti a důvěry, která přispívá
k fyzickému a emocionálnímu blahu
našich členů týmu, nepostradatelní.
Vedoucí a nadřízení jsou svým verbálním i neverbálním chováním členům
týmu vzorem. Obdobně platí, že členové týmu by měli podporovat
a pomáhat vytvořit pozitivní pracovní prostředí pro všechny.
Pokud dojde k obtěžování na pracovišti, členové týmu by měli incident co
nejdříve oznámit svému vedoucímu nebo nadřízenému, personálnímu oddělení
nebo prostřednictvím horké linky Speak Up společnosti Zimmer Biomet.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Společnost Zimmer Biomet se zavázala chránit zdraví a bezpečnost svých zákazníků,
členů týmu a veřejnosti i životní prostředí.
Společnost Zimmer Biomet je odhodlána poskytovat členům svého týmu bezpečné
a zdravé pracoviště. Členové týmu společně odpovídají za zachovávání takového
pracoviště, a to dodržováním pravidel a postupů společnosti Zimmer Biomet
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi ně patří hlášení pracovních
úrazů a poranění, jakož i nebezpečná zařízení, postupy nebo podmínky.
Bez ohledu na situaci je určité chování nepřijatelné. Nebude tolerováno násilí a
nebezpečné chování. Užívání, držení, výroba, prodej nebo distribuce drog v rozporu
s platnými zákony nebo zásadami společnosti Zimmer Biomet jsou zakázány
v prostorách společnosti a/nebo při výkonu práce. Společnost Zimmer Biomet
očekává, že členové týmu budou plnit své úkoly bez vlivu drog nebo alkoholu.
Společnost Zimmer Biomet provádí své činnosti ekologicky udržitelným
způsobem, aby minimalizovala negativní dopady na životní prostředí.
Dodržujeme veškeré platné právní předpisy v oblasti životního prostředí,
včetně předpisů týkajících se emisí do ovzduší, čistoty vody a likvidace odpadu.

Společnost Zimmer Biomet
se zavázala chránit zdraví a
bezpečnost svých zákazníků, členů
týmu a veřejnosti i životní prostředí.

Další informace naleznete v globálních zásadách ochrany
životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup

Kodex firemního chování a etických zásad
ODDÍL 2

Očekávání od členů našeho týmu
Obchodní pozornosti (například dary a jídlo)
Střety zájmů
Firemní příležitosti
Firemní záznamy
Používání podnikových aktiv
Materiály a počítačový software chráněný autorským právem

Kodex firemního chování a etických zásad
ÚVOD

ZÁVAZEK VŮČI
ČLENŮM NAŠEHO TÝMU

OČEKÁVÁNÍ OD
ČLENŮ NAŠEHO TÝMU

Od členů týmu se očekává, že budou při své práci
jménem společnosti dělat správné věci a dodržovat
kodex, zásady a postupy společnosti.
Členové týmu přímo přispívají k úspěchu a pověsti společnosti
Zimmer Biomet, a to uplatňováním svých jedinečných
dovedností, smyslu pro odpovědnost a zdravého úsudku.
Společnost Zimmer Biomet od členů svého týmu očekává, že:

JEDNÁME ČESTNĚ

REGULAČNÍ A KVALITATIVNÍ
DOKONALOST

EXTERNÍ KOMUNIKACE
A SPOLUPRÁCE

POUŽÍVÁNÍ KODEXU

Obchodní pozornosti (například dary a jídlo)
Obchodní pozornosti – například jídlo a cestování – mohou být poskytovány
nebo přijímány v souladu se zásadami a postupy společnosti. Společnost Zimmer
Biomet je přesvědčena, že rozhodnutí o produktech a službách by měla být
v nejlepším zájmu pacientů. Nesnažíme se získávat zakázky nabízením nebo
přijímáním obchodních pozorností, které by nepatřičně ovlivnily rozhodovatele.

• se budou chovat v souladu s posláním a hlavními
zásadami společnosti
• budou dodržovat standard čestnosti
• převezmou odpovědnost a zodpovědnost za svou práci

Další informace naleznete v Globálním postupu pro obchodní pozornosti
pro zdravotnické pracovníky a státní úředníky. »»

• budou dobrými správci firemních zdrojů

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Střety zájmů
Střet zájmů vzniká, když mohou soukromé zájmy osoby ovlivnit nebo
narušit zájmy společnosti Zimmer Biomet nebo výkon, zodpovědnosti
nebo loajalitu člena týmu společnosti Zimmer Biomet, a pouhé zdání téhož.
Existence střetu zájmů závisí na okolnostech, včetně povahy a relativního
významu dotčených zájmů. Střety zájmů jsou přísně zakázány, pokud
nejsou oznámeny a vyřešeny personálním oddělením nebo oddělením
pro dodržování předpisů v souladu se zásadami a postupy společnosti.
Členové týmu, kteří si nejsou jisti, zda by určitá aktivita nebo situace mohla
být nebo zda je skutečným nebo potenciálním střetem zájmů, by se měli
obrátit na personální oddělení nebo oddělení pro dodržování předpisů.

Střety zájmů nejsou přísně
zakázány, pokud jsou oznámeny
zástupci oddělení pro dodržování
předpisů nebo personalistiky.

Další informace naleznete v zásadách týkajících se střetů zájmů. »»

Jakýkoli skutečný nebo potenciální střet zájmů lze anonymně nahlásit
na horkou linku Speak Up.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Firemní příležitosti
Bez souhlasu představenstva společnosti Zimmer Biomet nebo osoby pověřené
představenstvem nesmí členové týmu přijímat osobní podnikatelské příležitosti,
o nichž se dozví prostřednictvím své pozice ve společnosti Zimmer Biomet
nebo s využitím majetku či informací společnosti Zimmer Biomet. Pokud
takové podnikatelské příležitosti vzniknou, měli by členové týmu na první
místo klást zájmy společnosti Zimmer Biomet. Členové týmu nesmějí využívat
majetek, informace ani svou pozici ve společnosti Zimmer Biomet pro osobní
zisk, ani nesmí společnosti Zimmer Biomet přímo ani nepřímo konkurovat.

Nesnažíme se získávat zakázky
nabízením nebo přijímáním
obchodních pozorností,
které by nepatřičně ovlivnily
rozhodovatele.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Firemní záznamy
Všechny účetní knihy, záznamy, účty a finanční výkazy společnosti Zimmer Biomet musí
být uchovávány přiměřeně podrobně, musí řádně odrážet transakce společnosti a musí
splňovat příslušné právní požadavky a interní kontroly. Některé povinnosti členů týmu:
• ujistit se, že výrobní dokumenty splňují interní a externí požadavky a podporují
úsilí společnosti Zimmer Biomet o bezpečnost výrobků
• uchovávat klinické údaje tak, aby byly splněny standardy důvěrnosti kladené
regulačními orgány a naší společností
• přesně dokumentovat a zaznamenávat obchodní výdaje

Členové týmu jsou zodpovědní za
zachování přesnosti, důvěrnosti
a zabezpečení všech záznamů.

Další informace naleznete v následujících dokumentech:
Zásady uchovávání podnikových záznamů »»

Nezaznamenané nebo „neoficiální“ prostředky nebo aktiva jsou přísně
zakázány. Společnost Zimmer Biomet vyžaduje čestné a přesné
zaznamenávání a oznamování informací. To pomáhá řídit procesy,
odhalovat a odstraňovat mezery a činit odpovědná obchodní rozhodnutí.
Záznamy by měly být uchovávány nebo likvidovány podle zásad uchovávání
záznamů společnosti Zimmer Biomet.
Pokud si nejste jisti, zda je určitý výdaj zákonný, zeptejte se svého vedoucího nebo
jiného nadřízeného. Pravidla a pokyny jsou také k dispozici u finančního oddělení.
Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Používání podnikových aktiv
Společnost Zimmer Biomet má vůči svým akcionářům etickou odpovědnost za
efektivní využívání nákladů. Stejně tak mají členové týmu etickou odpovědnost za
ochranu a zajištění efektivního využívání aktiv a majetku společnosti Zimmer Biomet.
Obecně nesmí být majetek společnosti Zimmer Biomet, například kancelářské potřeby,
výrobní zařízení, výrobky a vybavení používány pro soukromé účely nebo pro obchodní
činnost mimo společnost Zimmer Biomet. Společnost Zimmer Biomet povoluje
používání počítačů a telefonů pro občasné a vhodné osobní použití, pokud toto použití:
• neovlivní negativně výkon práce
• nebude mít za následek značné náklady pro společnost Zimmer Biomet
• nezpůsobí jinou odpovědnost nebo škody pro společnost Zimmer Biomet
Krádež, neopatrné zacházení a plýtvání mají přímý vliv na ziskovost, což
může zhoršit schopnost společnosti reinvestovat do vývoje nových produktů,
poskytování školení a nabízení balíčků benefitů a odměn členům týmu.
Při zastupování společnosti Zimmer Biomet nebo při služebních cestách by členové
týmu měli utrácet zodpovědně a střídmě v souladu se zavedenými pokyny společnosti.

*Vztahuje se na zaměstnance společnosti Zimmer Biomet na plný a částečný úvazek.

Členové týmu mají etickou
odpovědnost za ochranu a zajištění
efektivního využívání aktiv a majetku
společnosti Zimmer Biomet.
Další informace se dozvíte v globálních zásadách
o zabezpečení informací a jejich přijatelném používání »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Materiály a počítačový software chráněný
autorským právem
Členové týmu mohou příležitostně potřebovat k obchodním účelům kopírovat
dílo chráněné autorskými právy. Členové týmu musí zajistit, aby takové kopírování
proběhlo v souladu s platnými zákony o autorských právech.
Stejně tak mohou členové týmu kopírovat a používat licencovaný software pouze
v souladu s příslušnou licenční smlouvou k danému softwaru.
Pokud mají členové týmu otázky ohledně ochrany autorských práv, měli by se obrátit
na právní oddělení.
Tvrdě pracujeme na tom, abychom získali důvěru zdravotnických pracovníků,
pacientů a státních a oborových regulátorů, a to tím, že ve všem, co děláme,
děláme něco navíc.
Tuto důvěru si udržujeme tím, že dodržujeme nejvyšší etické standardy, podnikáme
bezúhonně a dodržujeme všechny platné zákony a předpisy.
Dodržování ducha i litery zákona je základem, na kterém jsou postaveny etické
standardy společnosti Zimmer Biomet. Všichni členové týmu musí respektovat
a dodržovat jak všechny platné právní předpisy a nařízení a pravidla, tak i zásady
a postupy společnosti Zimmer Biomet.

Dodržování ducha i litery zákona
je základem, na kterém jsou
postaveny etické standardy
společnosti Zimmer Biomet.
Další informace se dozvíte v globálních zásadách
o zabezpečení informací a jejich přijatelném používání »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup

Kodex firemního chování a etických zásad
ODDÍL 3

Jednáme čestně
Nepatřičné platby
Hospodářská soutěž, spravedlivé jednání a antimonopolní zásady
Jednání se zdravotnickými pracovníky
Obchodování zasvěcených osob
Nákupní postupy
Očekávání od obchodních partnerů
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Nepatřičné platby
Společnost Zimmer Biomet se zavázala jednat ve všech zemích, v nichž působí a podniká,
v souladu s platnými zákony o boji proti nezákonným provizím, úplatkářství a korupci.
Členové týmu a obchodní partneři nesmějí nabízet, slibovat, schvalovat
nebo platit nezákonné provize, úplatky nebo poskytovat cokoli
hodnotného (přímo nebo nepřímo) jednotlivci, aby nevhodně získali
nebo poskytli odměnu za příznivé zacházení při obchodní transakci.
Společnost za žádných okolností neposkytuje, nenabízí ani nepřijímá nepatřičné
platby, a to i tehdy, když to bude mít za následek ztrátu nebo vzdání se zakázky.

Společnost Zimmer Biomet
má politiku nulové tolerance
nepatřičných plateb.

Další informace naleznete v globální
směrnici o boji proti úplatkářství a korupci. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Hospodářská soutěž, spravedlivé jednání
a antimonopolní zásady
Společnost Zimmer Biomet chce svou konkurenci překonávat čestným a férovým
způsobem. Získáváme naše konkurenční výhody prostřednictvím vynikajících výkonů,
nikdy na základě neetických nebo nelegálních obchodních postupů. Odcizení nebo
jiné neoprávněné získání chráněných informací od jiné společnosti, vlastnictví
informací o obchodním tajemství, k jejichž nabytí došlo bez souhlasu vlastníka, nebo
zapříčinění odhalení takových informací bývalými nebo současnými zaměstnanci
jiných společností, je přísně zakázáno.
Společnost očekává, že členové týmu a obchodní partneři budou spravedlivě jednat
se zákazníky, dodavateli, konkurenty a dalšími členy týmu. Nezískáváme neoprávněný
prospěch prostřednictvím ovlivňování, zatajování, zneužívání tajných informací,
nesprávného výkladu podstatných faktů nebo jiného záměrného nečestného jednání.

Společnost Zimmer Biomet
chce svou konkurenci
překonávat čestným
a férovým způsobem.

Je zakázáno, aby členové týmu a obchodní partneři bez předchozího souhlasu
právního oddělení spolupracovali s konkurentem nebo podnikali kroky, které by
mohly mít nepatřičný protisoutěžní účinek.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Jednání se zdravotnickými pracovníky
Společnost Zimmer Biomet se zavázala k etickému jednání se zdravotnickými
pracovníky. Silné pracovní vztahy se zdravotnickými pracovníky jsou klíčové pro
úspěch společnosti, nepřetržité zlepšování a inovaci v péči o pacienta.
Společnost Zimmer Biomet a její obchodní partneři pravidelně uskutečňují
konzultace se zkušenými zdravotnickými pracovníky, kteří společnosti poskytují
služby v různých oblastech, včetně vývoje nových produktů, klinického výzkumu,
školení a vzdělávání ohledně
Společnost Zimmer Biomet nikdy bezpečného a účinného používání
našich produktů. Mnozí z těchto
nepodmiňuje ani neodměňuje
zdravotnických pracovníků jsou
také zákazníci, kteří doporučují a
finanční dohodu vyjednanou
používají naše produkty a služby.

se zdravotnickými pracovníky.

Vzhledem k různým
úlohám a finančním vztahům, do kterých zdravotní pracovníci s naší
společností vstupují, je naše spolupráce se zdravotnickými pracovníky
přísně regulována vládními orgány a je předmětem další kontroly.
Další informace naleznete v globálních postupech
pro dohody se zdravotnickými pracovníky. »»

Proto striktně dodržujeme následující pravidla:
• Společnost Zimmer Biomet a její obchodní partneři neuzavírají se zdravotními pracovníky dohody za
účelem nevhodného ovlivnění nákupu výrobků a služeb společnosti Zimmer Biomet, jejich nájmu,
doporučování, používání, předepisování nebo rozhodování ohledně pojištění v souvislosti s nimi.
• Všechna rozhodnutí týkající se produktů by měla být učiněna v nejlepším zájmu pacienta
a ne výměnou za jakýkoli způsob platby či jiné zvýhodnění ze strany společnosti.
• Za účelem konzultačních služeb společnost Zimmer Biomet vybírá a zaměstnává
zdravotnické pracovníky výhradně na základě jejich kvalifikace, zkušeností,
schopností a odborné způsobilosti, čím řeší zjištěné potřeby, nikoliv na základě
skutečné nebo potenciální zakázky pro společnost Zimmer Biomet.
• Na základě principů spravedlivé tržní hodnoty společnost Zimmer Biomet
odměňuje zdravotnické pracovníky za provedené zákonné služby.
• Veškerá ujednání se zdravotnickými pracovníky musí být náležitě schválena a zaznamenána.
• Společnost Zimmer Biomet nikdy nepodmiňuje ani neodměňuje finanční
dohodu vyjednanou se zdravotnickými pracovníky. Společnost Zimmer Biomet
a její obchodní partneři neposkytují zdravotnickým pracovníkům bezplatné
výrobky, služby ani dary výměnou za oficiální nebo neoficiální dohodu o užívání,
nákupu, objednání či doporučení výrobků společnosti Zimmer Biomet.
Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Obchodování zasvěcených osob
Všechny země přijaly zákony zakazující obchodování na základě osobních, neveřejných
informací zasvěcených osob. Členové týmu se mohou v průběhu své práce setkat s interními
informacemi zasvěcených osob, včetně informací o potenciálních akvizicích, výdělcích, nových
produktech nebo vynálezech, schvalování produktů, významných změnách v managementu,
nadcházejících soudních sporech či regulačních řízeních a společných podnicích. Členové týmu,
kteří mají přístup k těmto interním informacím, je nesmí sdílet ani používat pro obchodování
na burze (zneužití informací) za účelem osobního obohacení, za účelem obohacení jiné
osoby či za jakýmkoli jiným účelem, než je podnikání společnosti Zimmer Biomet.
Tento zákaz zahrnuje informace o obchodování na burze, cenných papírech a neveřejné
informace, které se týkají společnosti Zimmer Biomet, a také:
• Stávajících nebo potenciálních zákazníků či obchodních
partnerů společnosti Zimmer Biomet

Osoby, které poruší právní předpisy
o obchodování zasvěcených osob
obchodováním či zneužíváním
informací, mohou být vystaveny
významným občanskoprávním a
trestněprávním postihům i v případě,
že se dané transakce přímo neúčastnili
a neměli z ní osobní prospěch.

• Společností, které vyjednávají o dohodě se společností Zimmer Biomet
Kromě dodržování zákazů obchodování zasvěcených osob musí členové týmu také dbát na
to, jakým způsobem dochází ke sdělování interních informací o společnosti Zimmer Biomet
mimo tuto společnost. Sdělování informací předčasně, nesprávně či bez řádného svolení – bez
ohledu na to, jak nevýznamné, neškodné či nevinné se mohou zdát – může závažně ovlivnit
naši konkurenceschopnost, cenu akcií, nadcházející soudní spory či hodnotu pro akcionáře.

Další informace naleznete ve směrnici
o obchodování s akciemi. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Nákupní postupy
Společnost Zimmer Biomet vybírá zdroje své nabídky a služeb pouze na základě jejich kvalit,
ceny a hodnoty. S našimi obchodními partnery jednáme spravedlivě, otevřeně a upřímně.
Protože chceme podporovat mezinárodní komunitu, jejíž jsme součástí,
dodržujeme příslušné zákony a předpisy, které upravují zpřístupnění informací
a jednání v souvislosti s konfliktními minerály. Při jednání s dodavateli věnujeme
náležitou péči původu, zdroji a řetězci dodavatelů konfliktních minerálů.

Další informace naleznete v globální směrnici o zajišťování
dodávek. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Očekávání od obchodních partnerů
Společnost Zimmer Biomet od svých obchodních partnerů očekává při
jednání stejně vysokou úroveň bezúhonnosti a oddanosti etickým obchodním
praktikám, jakou prokazují členové týmu. Společnost Zimmer Biomet od
svých obchodních parterů vyžaduje dodržování tohoto kodexu a všech
ustanovení, která jsou v něm uvedena. Dále požadujeme, aby obchodní
partneři dodržovali i další zásady a postupy společnosti, a to včetně
příslušných příruček o dodržování předpisů vydaných společností.
Ve všech zemích, v nichž podnikáme, respektujeme místní zákony a předpisy.
Víme, že vztahy s regulačními orgány jsou důležité pro hladký průběh obchodování.

S našimi obchodními partnery
jednáme spravedlivě,
otevřeně a upřímně.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup

Kodex firemního chování a etických zásad
ODDÍL 4

Regulační a kvalitativní dokonalost
Náš závazek ke kvalitě
Mezinárodní obchodní omezení
Státní inspekce a vyšetřování
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Náš závazek ke kvalitě
Pacienti a zdravotničtí pracovníci se spoléhají na závazek naší společnosti ke kvalitě
našich produktů, nástrojů a služeb. Zavedli jsme regulační systémy a procesy pro
dodržování předpisů, abychom zaručili nejvyšší standard kvality a bezpečnosti.
Všichni členové týmu hrají klíčovou roli při soustavném zlepšování systémů a
procesů společnosti zajišťujících kvalitu. Spoléháme se na to, že členové týmu budou
dodržovat příslušné právní předpisy a nařízení, směrnice i postupy. Členy týmu
vyzýváme, aby kladli dotazy a ozývali se s obavami ohledně záležitostí, které
by mohly ovlivnit kvalitu či bezpečnost produktů, nástrojů či služeb.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Mezinárodní obchodní omezení
Zimmer Biomet jako globální společnost často obchoduje na mezinárodní úrovni a
své produkty zasílá do zahraničí. Jsme odhodláni dodržovat platné zákony a předpisy
o kontrole dovozu a vývozu ve Spojených státech a v zemích, v nichž podnikáme.
Společnost Zimmer Biomet bez předchozího souhlasu oddělení pro dodržování
předpisů o globálním obchodu neobchoduje se sankcionovanými zeměmi ani
se neúčastní zakázaných bojkotů.

Další informace naleznete v globální směrnici
ohledně korporátní Trade Compliance. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Státní inspekce a vyšetřování
Čas od času nás mohou kontaktovat vládní vyšetřovatelé nebo od nich můžeme obdržet
žádosti o informace. Politikou společnosti je s vládními inspekcemi a vyšetřováními plně
spolupracovat. Členové týmu nikdy nesmějí likvidovat ani pozměňovat dokumenty,
lhát nebo činit zavádějící prohlášení vládnímu vyšetřovateli, snažit se způsobit, aby jiný
člen týmu poskytl nepřesné informace a/nebo bránit, uvádět v omyl nebo zpožďovat
sdělování informací nebo předávání dokumentů vládním orgánům. Členové týmu musí
během inspekcí a vyšetřování plně spolupracovat.
Pokud je člen týmu kontaktován nebo obdrží žádost o informace od vládního
vyšetřovatele, měl/a by to okamžitě oznámit:

Společnost Zimmer Biomet
má zavedené systémy a
procesy, které zajišťují nejvyšší
kvalitu a bezpečnost.

• nadřízenému
• regionálnímu právnímu oddělení nebo právnímu oddělení divize

Další informace naleznete v globální směrnici
pro jednání s vládními vyšetřovateli. »»

• regionálnímu oddělení Compliance
Právní oddělení a oddělení Compliance musí o žádosti informovat ředitele právního
oddělení (General Counsel) a ředitele pro dodržování předpisů (Chief Compliance
Officer). Členové týmu nemusejí poskytovat dokumentaci vládním vyšetřovatelům
bez písemného souhlasu ředitele pro dodržování předpisů (Global Chief Compliance
Officer) nebo ředitele právního oddělení (General Counsel).

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Externí komunikace
a spolupráce
Podniková komunikace
Reklamní a marketingové postupy
Chráněné nebo důvěrné informace a obchodní tajemství
Zveřejňování
Charitativní, vzdělávací nebo humanitární úsilí
Politický proces a příspěvky na politické účely
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Podniková komunikace
V rámci našeho podnikání komunikujeme
se zákazníky, zdravotnickými pracovníky,
vládními úředníky, finančními analytiky a
dalšími subjekty ve veřejné sféře. Pro ochranu
naší pověsti je nezbytné s těmito subjekty
komunikovat promyšleně, pečlivě a přiměřeně.

Společnost Zimmer Biomet
si uvědomuje, že je důležité
spolupracovat s klíčovými
akcionáři v komunitách, ve
kterých působíme a podnikáme.

Veškerá písemná a ústní sdělení určená
externímu publiku – včetně projevů, tiskových
zpráv a prezentací – musí být před zveřejněním přezkoumána oddělením podnikové
komunikace s případně dalšími osobami.
Je-li komunikace určena pro komunitu investorů/analytiků, musí ji přezkoumat
i oddělení vztahů s investory.
Tyto zásady se vztahují i na informace o společnosti Zimmer Biomet, které mohou
členové týmu odesílat online nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Reklamní a marketingové postupy
Reklama a marketing jsou důležitými nástroji, které přispívají k našemu
úspěchu. Zimmer Biomet dodržuje místní a regionální zákony a
předpisy, které upravují reklamní a marketingové postupy. Reklama
a propagace produktů společnosti podléhají interním procesům
předběžného schválení, včetně schválení právním oddělením.
Zásadou společnosti Zimmer Biomet je propagovat a prodávat své produkty
zákonným a pravdivým způsobem. Členové týmu musí dávat pozor na to, aby
funkce a výhody produktů a služeb představovali pravdivě. Všechny propagační
prezentace, včetně tvrzení o produktech a srovnání, by měly být přesné, vyvážené,
spravedlivé, objektivní, jednoznačné a měly by odpovídat etiketě výrobku.
Stejně tak by mělo být srovnání produktů společnosti Zimmer Biomet s produkty
konkurence spravedlivé, odůvodněné a v souladu se všemi zákony a předpisy.
Výrobky společnosti Zimmer Biomet by neměly být označovány nebo uváděny
na trh způsobem, který by mohl zapříčinit jejich záměnu s výrobky konkurence.
Neměli bychom znevažovat produkty, služby nebo zaměstnance konkurence.

Naše výrobky prodáváme
pouze pro schválená použití.
Naše výrobky prodáváme pouze pro schválená použití,
která určují regulační orgány a vládní agentury.
Obecně se společnost Zimmer Biomet neúčastní činností,
které propagují zdravotnické pracovníky nebo jejich instituce.
Činnosti související se zdravotnickými pracovníky musí být
v souladu s platnými právními a regionálními postupy a
musí splňovat přiměřené požadavky na tržní hodnotu.

Další informace naleznete v globálním postupu v oblasti marketingu. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Chráněné nebo důvěrné informace a obchodní tajemství
Členové týmu musí při zpřístupňování chráněných nebo důvěrných informací
týkajících se společnosti Zimmer Biomet nebo jejích zákazníků jiným členům
týmu využívat svého nejlepšího úsudku a musí tyto informace zpřístupňovat
pouze na základě legitimní potřeby tyto informace znát. Členové týmu nesmějí
zpřístupňovat ani umožnit zpřístupnění jakýchkoli chráněných nebo důvěrných
informací osobám, které nejsou členy týmu, s výjimkou případů, kdy takové
zpřístupnění předem schválí právní oddělení nebo jsou k tomuto zmocnění právní
důvody opírající se o platné právní předpisy či nařízení. Některé chráněné a důvěrné
informace mohou být považovány za „obchodní tajemství“. Ohledně způsobů
ochrany obchodních tajemství byste se měli poradit s právním oddělením.
Pokud se důvěrné nebo chráněné informace dostanou do nesprávných
rukou, a to náhodou nebo účelově, může společnost Zimmer Biomet
a/nebo její zákazníci utrpět škodu nebo ztratit konkurenční výhodu.
Členové týmu jsou povinni zachovávat důvěrnost informací společnosti
Zimmer Biomet i po skončení jejich pracovního poměru.

právními předpisy.* Společnost Zimmer Biomet tyto osobní údaje
shromažďuje a uchovává v souladu s platnými právními předpisy
a nařízeními. Přístup k těmto informacím je patřičně omezen a
používáme je pouze tehdy, když je to nezbytné pro oprávněné
obchodní účely, včetně výkonu práce personálního oddělení.
Všechna použití ochranných známek a obchodních názvů společnosti
Zimmer Biomet by měla být v souladu se zásadami a postupy společnosti.
Společnost Zimmer Biomet respektuje duševní vlastnictví ostatních a
nebude vědomě porušovat platné patenty, ochranné známky a/nebo
autorská práva jiných subjektů. Členové týmu, kteří se domnívají, že jiná
společnost porušuje patent, ochrannou známku nebo autorské právo
společnosti Zimmer Biomet, by se měli obrátit na právní oddělení.

(pokračování…)

Každý člen týmu má právo na důvěrnost určitých záznamů o zaměstnání
a osobních údajů, jako je adresa datum narození, státní identifikační číslo,
dokumentace o odměně a výkonnosti člena týmu, a to v souladu s platnými

*Vztahuje se na zaměstnance společnosti Zimmer Biomet na plný a částečný úvazek.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Chráněné nebo důvěrné informace a obchodní tajemství, pokračování...
Co jsou to chráněné a důvěrné informace
a co jsou to obchodní tajemství?
Chráněné informace
Informace o duševním vlastnictví, jako je obchodní tajemství, patenty, obchodní známky a autorská
práva, jakož i obchodní, marketingové a služební plány, technické a výrobní nápady, návrhy,
databáze, záznamy, informace o mzdách a jakákoli nepublikovaná finanční data a zprávy.
Důvěrné informace
Veškeré neveřejné informace, které mohou být použity konkurencí nebo mohou poškodit společnost
nebo její zákazníky, pokud budou zveřejněny; důvěrné informace rovněž zahrnují informace, které
mohou být použity k identifikaci pacientů, kteří používají produkty společnosti Zimmer Biomet.
Obchodní tajemství
Forma chráněných i důvěrných informací. Podle federálních a státních právních předpisů jde
o informace, které svou nezávislou ekonomickou hodnotu odvozují z toho, že nejsou známy
a ani nejsou snadno zjistitelné jinými osobami. O obchodní tajemství se jedná, jestliže společnost
Zimmer Biomet podnikla přiměřená opatření, aby dané informace uchovala v tajemství.
Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Zveřejňování
Jako veřejná společnost musí Zimmer Biomet dodržovat určité standardy
týkající se zveřejňování informací a oznámení. Veškerá zveřejnění a oznámení
společnosti Zimmer Biomet akcionářům nebo investiční komunitě musí
být přesná a úplná, musí spravedlivě uvádět předmět zveřejnění (týkající
se finanční situace společnosti Zimmer Biomet, provozních výsledků,
peněžních toků, likvidity nebo něčeho jiného) a musí být sdílena včas,
jak to vyžadují platné právní předpisy a burzovní požadavky.
Členové týmu mohou být vyzváni, aby poskytli nebo přezkoumali informace,
které budou zahrnuty do spisů společnosti Zimmer Biomet pro Komisi pro
kontrolu cenných papírů Spojených států, jiné vládní agentury nebo které
budou jinak zpřístupněny veřejnosti. Společnost Zimmer Biomet očekává,
že všichni členové týmu budou brát tuto odpovědnost vážně a poskytnou
informace, které jsou relevantní, objektivní, přesné a úplné, a tak podpoří
úplné, spravedlivé, přesné, včasné a srozumitelné zveřejňování informací.

Další informace se dozvíte v globální směrnici
o vztazích s investory (nařízení o spravedlivém
zveřejňování Regulation FD) Global Policy. »»

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Charitativní, vzdělávací nebo humanitární úsilí
Společnost Zimmer Biomet je oddaná komunitám, ve kterých působí a podniká,
a podporuje charitativní, vzdělávací a humanitární organizace a aktivity a zapojení
do nich. Toto úsilí nesmí být nikdy využito za účelem nevhodného ovlivňování nákupu
výrobků a služeb společnosti Zimmer Biomet, jejich nájmu, doporučování, používání,
předepisování nebo rozhodování ohledně pojištění v souvislosti s nimi.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Politický proces a příspěvky na politické účely
Vládní úředníci často potřebují včasné a platné informace, na jejichž základě
mohou rozhodovat. Společnost Zimmer Biomet někdy prostřednictvím určených
mluvčích vyjádří názory na legislativu, která by mohla ovlivnit zájmy podnikání
společnosti Zimmer Biomet, členů týmu nebo zákazníků. Dodržujeme veškeré
platné zákony a předpisy týkající se lobování nebo pokusů ovlivňovat vládní
úředníky. Společnost Zimmer Biomet však jako firma nepřispívá na politické účely.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Tento kodex popisuje zásady a etické normy,
které se vztahují na všechny členy týmu.
Očekáváme, že se budete chovat podle právních a etických standardů
uvedených v kodexu a podle zásad a postupů společnosti Zimmer Biomet.
Členové týmu by se měli snažit vyhnout i pouhému dojmu nepatřičného chování.
Společnost Zimmer Biomet očekává, že si všichni členové týmu
a obchodní partneři kodex přečtou, porozumí mu a budou ho
dodržovat. Kromě splnění požadavků na školení očekáváme, že
členové týmu budou pravidelně podepisovat písemné potvrzení o tom,
že si kodex přečetli, porozuměli mu a budou ho dodržovat.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Nebojte se ozvat:
Nahlášení zdánlivého nebo reálného přestupku
Čas od času se členové týmu nebo obchodní partneři mohou dozvědět nebo nabýt
podezření, že jiní členové týmu nebo obchodní partneři možná porušili zásady
a postupy společnosti nebo platné zákony, předpisy a oborové předpisy.
Členové týmu a obchodní partneři jsou povinni oznámit jakékoliv známé obavy nebo
porušení či svá podezření, a to buď přímo svým nadřízeným a oddělení Compliance,
nebo prostřednictvím horké linky Speak Up. Tam, kde je to možné, se mohou členové
týmu a obchodní partneři rozhodnout hlášení podat prostřednictvím externích
ohlašovacích kanálů. Informace o externích ohlašovacích kanálech jsou k dispozici
na podnikovém webu horké linky Speak Up.
Je v nejlepším zájmu nás všech taková porušení okamžitě oznámit, protože to
společnosti Zimmer Biomet pomůže zabránit tomu, aby došlo k nelegálnímu nebo
neetickému chování, a může to také zabránit tomu, aby situace vystupňovala.
pokr... »
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Známé nebo podezřelé aktivity,
které je třeba nahlásit
Porušení platných zákonů, právních předpisů nebo
oborových kodexů
Porušení požadavků federálního programu zdravotní
péče Spojených států
Porušení kodexu
Porušení zásad a postupů
Obavy týkající se účetnictví společnosti Zimmer Biomet,
interní účetní kontroly nebo záležitosti související s audity

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Zprávy a totožnost ohlašující osoby budou považovány za důvěrné v souladu s povinností
a závazkem společnosti vyšetřit takové zprávy a jakýmkoli zákonným požadavkem na
zveřejnění. Členové týmu a obchodní partneři se mohou rozhodnout poskytnout tyto
zprávy anonymně prostřednictvím horké linky Speak Up, pokud zákon nevyžaduje jinak.
Všechna hlášení by měla být učiněna v dobré víře. „Dobrá víra“ neznamená, že člen
týmu nebo obchodní partner musí mít pravdu. Znamená to, že se domnívá, že poskytuje
pravdivé informace.
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Členové týmu a obchodní partneři
mohou potenciální porušení
pravidel nahlásit těmito kanály
zimmerbiomet.com/speakup

Neoznámení známého nebo potenciálního porušení může mít významné důsledky.
Členové týmu nebo obchodní partneři, kteří poruší kodex, neoznámí potenciální problém
týkající se dodržování předpisů, zadrží informace o známém nebo podezřelém porušení
předpisů nebo zákona nebo jinak nebudou spolupracovat při vyšetřování, budou čelit
příslušným disciplinárním opatření, která mohou zahrnovat i ukončení pracovního
poměru nebo poskytování služby.

1-800-461-9330 (bezplatně v USA, Kanadě a Portoriku)

Hlášení by neměla být prováděna pro účely obtěžování nebo zneužívání. Členové týmu,
kteří vědomě podají falešná hlášení, budou vystaveni disciplinárnímu řízení.

v Severní Americe)

Telefonní čísla pro členy týmu mimo USA, Kanadu a Portoriko
najdete na webu horké linky Speak Up v oddílu Kontaktujte nás.

Sms na číslo 1-574-406-1958 (pokud se nacházíte

compliance.hotline@zimmerbiomet.com

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Zákaz odvetných opatření
Společnost Zimmer Biomet zakazuje odvetná opatření proti členům týmu
nebo obchodním partnerům, kteří v dobré víře nahlásí záležitost spojenou
s právní oblastí nebo dodržováním předpisů nebo podezření na ni.
Členové týmu nebo obchodní partneři, kteří mají pocit, že proti nim bylo
podniknuto odvetné opatření, by měli o situaci informovat personální
oddělení, oddělení Compliance nebo prostřednictvím horké linky Speak Up.
Členové týmu nebo obchodní partneři mohou klást dotazy nebo oznamovat
obavy společnosti Zimmer Biomet prostřednictvím některého z dostupných
kanálů. Členové týmu nebo obchodní partneři by si měli vybrat způsob
oznamování, který jim nejvíce vyhovuje.

Jednoduché kladení otázek členovi týmu nebo obchodním partnerům, kteří
porušení oznámili nebo spolupracují na vyšetřování, by mohlo být považováno
za formu odvetného opatření, protože to může způsobit, že se bude člen
týmu nebo obchodní partner domnívat, že tím, že incident nahlásili nebo že
spolupracují na jeho vyšetřování, udělali něco špatně nebo že měla být použita
jiná metoda oznamování.
Členové týmu, kteří podniknou vůči jiným členům týmu nebo obchodním
partnerům odvetné opatření za to, že oznámili vědomé nebo pravděpodobné
porušení našich právních nebo etických závazků nebo spolupracují na jejich
vyšetřování, poruší náš kodex a budou vystaveni disciplinárnímu opatření,
které může zahrnovat až propuštění z pracovního poměru.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Konfliktní ustanovení
Tento kodex poskytuje pokyny týkající se platných zákonů a předpisů v místech, kde
společnost Zimmer Biomet působí; tyto zákony a předpisy jsou však často složité a
v jednotlivých zemích se liší. Pokud dojde ke kolizi mezi kodexem a zákonem nebo
nařízením, platí přísnější požadavek.
Členové týmu, kteří se domnívají, že došlo ke kolizi mezi kodexem a zákonem nebo
nařízením, by se měli obrátit na personální oddělení nebo oddělení Compliance.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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Výjimky z kodexu
Může být vhodné, aby se v konkrétním případě upustilo od některého
ustanovení kodexu. Členové týmu, kteří usilují o výjimku z kodexu, se musí
obrátit na svého vedoucího nebo nadřízeného, který pak bude kontaktovat
oddělení Compliance. Pokud globální ředitel pro dodržování předpisů předem
písemně nechválil něco jiného, platí všechna ustanovení tohoto kodexu.
Výjimky z kodexu pro výkonné ředitele nebo představenstvo společnosti Zimmer
Biomet mohou být uplatněny pouze představenstvem a budou zveřejněny v souladu
s příslušnými požadavky Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států.
Společnost Zimmer Biomet si vyhrazuje právo pravidelně přezkoumávat Kodex
s cílem stanovit, zda jsou potřeba úpravy, a zároveň provést nezbytné úpravy.

Chcete-li oznámit známý nebo potenciální přestupek, zavolejte na
1 800 461 9330 nebo navštivte zimmerbiomet.com/speakup
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