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DEAR COLLEAGUES,

Increasing globalization, growing competition as well as social 
and climate policy challenges worldwide: It has never been so 
important for an international company to operate by unified 
standards. Acting with integrity, responsibility and in an exem-
plary manner is a part of Knorr-Bremse Group’s company con-
cept as a global technology leader. Therefore, in addition to 
our corporate values, we have adopted a Code of Conduct, the 
binding principles and rules of which apply to all of us as 
Knorr-Bremse employees.

A POLICY FOR ALL EMPLOYEES WORLDWIDE

This Code of Conduct is designed to provide guidance for all of 
us in our interactions with employees, colleagues, as well as 
with our customers, business partners and for our behaviour in 
the social environment in which we operate. It sets standards 
of an integrated and correct business conduct and helps us 
maintain an ethical and legitimate behaviour in our daily work. 
We expect all employees not only to observe internal regula-
tions, but also to comply with all laws, avoid conflicts of inter-
est, safeguard the company’s assets, support workplace safety, 
ensure high product quality, respect climate and environmen-
tal protection and to operate in conformity with our corporate 
values and principles. Over the past few years, the Code of 
Conduct has enabled us to create a working environment at 
Knorr-Bremse that is characterized by integrity, respect and fair 
and responsible behaviour. We would like to maintain and fur-
ther strengthen this success. Therefore, please continue to 
complete the eLearning on this Code of Conduct every two 
years.

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

zvyšující se globalizace, rostoucí konkurence a výzvy v oblasti 
sociální a klimatické politiky na celém světě: Pro mezinárodní 
společnost nikdy nebylo tak důležité pracovat podle jed-
notných standardů. Jednání s integritou, odpovědností a 
příkladným způsobem je součástí firemní koncepce skupiny 
Knorr-Bremse jako špičkového hráče na globálním technolo-
gickém poli. Proto jsme kromě našich firemních hodnot přijali 
také Kodex chování, jehož závazné zásady a pravidla platí pro 
nás všechny, zaměstnance společnosti Knorr-Bremse.

ZÁSADY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE NA CELÉM SVĚTĚ

Tento Kodex chování je určen k tomu, aby nám všem 
poskytoval vodítko při interakcích se zaměstnanci, kolegy, také 
se zákazníky, obchodními partnery a při našem chování v so-
ciálním prostředí, ve kterém působíme. Stanovuje standardy 
integrovaného a správného obchodního chování a pomáhá 
nám udržovat etické a legitimní chování v naší každodenní 
práci. Očekáváme, že všichni zaměstnanci budou nejen do-
držovat vnitřní předpisy, ale také dodržovat všechny zákony, 
vyhýbat se střetu zájmů, chránit majetek společnosti, podpo-
rovat bezpečnost na pracovišti, zajišťovat vysokou kvalitu 
výrobků, respektovat ochranu klimatu a životního prostředí a 
pracovat v souladu s našimi firemními hodnotami a zásadami. 
V posledních několika letech nám Kodex chování umožnil vyt-
vořit v Knorr-Bremse pracovní prostředí, které se vyznačuje in-
tegritou, respektem a čestným a odpovědným chováním. 
Chtěli bychom tento úspěch udržet a dále posílit. Proto vás 
prosíme, abyste i nadále každé dva roky absolvovali e-learnin-
gové školení vztahující se ke tomuto Kodexu chování.
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PURSUING VALUES AND PRINCIPLES: THE FOUNDATION 
OF OUR COEXISTENCE

Whether in person at one of our locations worldwide or in dig-
ital communication: All our activities affect the daily interac-
tion at Knorr-Bremse, but also the corporate culture and repu-
tation of our company. It is therefore up to all of us to live up to 
our values and fundamental principles and to let them guide 
our actions. Every manager and every employee is responsible 
for ensuring that their conduct complies with the principles 
set out in this Knorr-Bremse Code of Conduct. 

Your Executive Board

SLEDOVÁNÍ HODNOT A PRINCIPŮ: ZÁKLAD NAŠEHO 
SOUŽITÍ

Ať už osobně na jednom z našich míst po celém světě nebo při 
digitální komunikaci: Všechny naše činnosti ovlivňují každo-
denní interakci v Knorr-Bremse, ale také firemní kulturu a 
pověst naší společnosti. Je proto na nás všech, abychom do-
držovali naše hodnoty a základní principy a nechali se jimi v 
našem jednání vést. Každý vedoucí pracovník a každý 
zaměstnanec odpovídá za to, že jeho chování bude v souladu 
se zásadami stanovenými v tomto Kodexu chování společnos-
ti Knorr-Bremse. 

Vaše výkonná rada

       Dr. Jan Mrosik                 Dr. Peter Laier                 Dr. Claudia Mayfeld                 Frank Markus Weber                 Dr. Jürgen Wilder
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PREAMBLE
This Code of Conduct contains important fundamental prin-
ciples and provides guidance on appropriate handling of day-
to-day business as well as strategic action and planning. It is 
based not only on our corporate values, but also on the initia-
tive of the UN Global Compact. The Code of Conduct is an ex-
pression of our determination to observe fair and sustainable 
business practices and to base our actions on ethical and re-
sponsible principles. 

SCOPE
As a responsible company, Knorr-Bremse actively encourages 
the observance and compliance with the following principles. 
This Code of Conduct applies to all employees of the Knorr-
Bremse Group worldwide. Regional codes and guidelines 
within the Group may specify these, as long as they do not 
contradict the following basic principles.

1.  COMPLIANCE WITH LAWS AND 
DIRECTIVES

We observe the statutory and corporate regulations that apply 
to our work. Furthermore, we examine carefully which good 
company practices should be used in support of responsible 
corporate governance.

2.  INTEGRITY AND CORPORATE  
GOVERNANCE

Our actions are based on generally accepted values and prin-
ciples in particular on integrity, transparency, respect, open-
ness and non-discrimination. Knorr-Bremse pursues reputable 
and acknowledged business practices and promotes fair com-
petition.

3.  DEALINGS WITH ONE ANOTHER 
AND WORKING CONDITIONS

We intend to create a safe and attractive working environment 
in which trust, teamwork, diversity, acceptance of responsibil-
ity as well as a fair and respectful interaction with each other 
are valued and pursued. We support and respect the protec-
tion of international human rights in line with the United Na-
tions Universal Declaration of Human Rights and ensure that 
these are complied with.

A) PERSONAL RIGHTS AND PRIVACY
We respect and protect the dignity, personal rights, privacy 
and personal data of each individual. 

ÚVOD
Tento Kodex chování obsahuje důležité základní principy a po-
skytuje pokyny pro vhodné řešení každodenního chování, ja-
kož i strategické kroky a plánování. Vychází nejen z našich fi-
remních hodnot, ale také z iniciativy OSN Global Compact. Ko-
dex chování je výrazem našeho odhodlání dodržovat spraved-
livé a udržitelné obchodní praktiky a založit naše jednání na 
etických a odpovědných zásadách. 

ROZSAH
Jako odpovědná společnost Knorr-Bremse aktivně podporuje 
dodržování a plnění následujících zásad. Tento Kodex chování 
platí pro všechny zaměstnance skupiny Knorr-Bremse po ce-
lém světě. Regionální zásady a směrnice v rámci skupiny je 
mohou upřesňovat, pokud nejsou v rozporu s následujícími 
základními zásadami.

1.  DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ  
A SMĚRNIC

Dodržujeme zákonné a firemní předpisy, které se vztahují na 
naši práci. Dále pečlivě zkoumáme, které dobré firemní prakti-
ky by měly být použity na podporu odpovědného řízení pod-
niků.

2.  INTEGRITA A SPRÁVA  
SPOLEČNOSTI

Naše jednání je založeno na obecně uznávaných hodnotách a 
zásadách, zejména na integritě, transparentnosti, úctě, otevře-
nosti a nediskriminaci. Společnost Knorr-Bremse prosazuje re-
nomované a uznávané obchodní praktiky a podporuje spra-
vedlivou hospodářskou soutěž.
 

3.  JEDNÁNÍ MEZI SEBOU A PRACOVNÍ 
PODMÍNKY

Máme v úmyslu vytvořit bezpečné a atraktivní pracovní pro-
středí, v němž se oceňuje a prosazuje důvěra, týmová práce, 
rozmanitost, přijetí odpovědnosti, jakož i slušná a zdvořilá vzá-
jemná komunikace. Podporujeme a respektujeme ochranu 
mezinárodních lidských práv v souladu s Všeobecnou deklara-
cí lidských práv Organizace spojených národů a zajišťujeme 
jejich dodržování.
 
A) OSOBNÍ PRÁVA A SOUKROMÍ
Respektujeme a chráníme důstojnost, osobní práva, soukromí 
a osobní údaje každého jednotlivce. 
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B) HEALTH AND SAFETY
We make ongoing efforts to improve the health and occupa-
tional safety for our employees, in particular by ensuring a safe 
working environment. In order to minimize the risks for em-
ployees, we are committed to taking the best possible mea-
sures to prevent accidents and occupational illnesses.

C)  BAN ON DISCRIMINATION AND PROTECTION 
AGAINST HARASSMENT

We are committed to equal opportunities and equal treat-
ment for all employees. We offer our employees equal career 
opportunities and do not tolerate discrimination or harass-
ment of any kind. Every employee is obliged to respect the 
personal sphere of the other employees. Sexual harassment 
and bullying are not tolerated.

D) FREEDOM OF EXPRESSION
We grant and protect the employees’ freedom of opinion and 
their right to freedom of expression.

E) BAN OF CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR
We observe the ban on child labour in accordance with the 
International Labour Organization (ILO) standards. No one 
must be forced into employment or work against their will.
 
F) REMUNERATION AND WORKING TIME
We observe the current laws and regulations on remuneration 
and ensure that employees receive an appropriate pay. We ad-
here to the relevant protective regulations and working hours 
regulations worldwide.

G) EMPLOYEE RIGHTS
We respect the employees’ freedom of association, freedom of 
assembly and their right to collective wage bargaining, pro-
vided that this is legally permissible and possible in the re-
spective country. Members of employee organizations or 
trade unions are neither favoured nor disadvantaged.

4.  DEALING WITH SUPPLIERS,  
CUSTOMERS AND OTHER  
BUSINESS PARTNERS

We are aware that we represent the company through our be-
haviour, thereby shaping its reputation externally, and influenc-
ing its culture on the inside. All employees treat others in the 
same way as they expect to be treated themselves and act in 
accordance with this Code of Conduct.

A) COMPETITION AND ANTITRUST LAW
We are committed to complying with the rules of Fair Competi-
tion. In particular to avoid antitrust violations, it is not permitted 
to conclude agreements with competitors on

B) ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Neustále usilujeme o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, zejména zajištěním bezpečného pra-
covního prostředí. Abychom minimalizovali rizika pro zaměst-
nance, zavázali jsme se přijmout nejlepší možná opatření k 
prevenci úrazů a nemocí z povolání.

C)  ZÁKAZ DISKRIMINACE A OCHRANY  
PŘED OBTĚŽOVÁNÍM

Zavazujeme se poskytovat všem zaměstnancům rovné příleži-
tosti a rovné zacházení. Našim zaměstnancům nabízíme rovné 
pracovní příležitosti a netolerujeme diskriminaci nebo obtěžo-
vání jakéhokoli druhu. Každý zaměstnanec je povinen respek-
tovat osobní prostor ostatních zaměstnanců. Sexuální obtěžo-
vání a šikana nejsou tolerovány.

D) SVOBODA PROJEVU
Zaručujeme a chráníme svobodu názoru zaměstnanců a jejich 
právo na svobodu projevu.

E)  ZÁKAZ PRÁCE DĚTÍ A NUCENÉ PRÁCE
V souladu se standardy Mezinárodní organizace práce (ILO) 
dodržujeme zákaz dětské práce. Nikdo nesmí být nucen pra-
covat nebo pracovat proti své vůli.

 F) ODMĚNY A PRACOVNÍ DOBA
Dodržujeme současné zákony a předpisy o odměňování a za-
jišťujeme, aby zaměstnanci dostávali přiměřenou odměnu. Ce-
losvětově dodržujeme příslušné předpisy o ochraně a pracov-
ní době.

G) PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ
Respektujeme svobodu sdružování a svobodu shromažďování 
zaměstnanců a jejich právo na kolektivní vyjednávání mezd, 
pokud je to v příslušné zemi zákonné a možné. Členové orga-
nizací zaměstnanců nebo odborů nejsou zvýhodňováni ani 
znevýhodňováni.

4.  JEDNÁNÍ S DODAVATELI,  
ZÁKAZNÍKY A DALŠÍMI  
OBCHODNÍMI PARTNERY

Jsme si vědomi, že společnost reprezentujeme prostřednic-
tvím našeho chování, čímž navenek formujeme její pověst a 
ovlivňujeme její kulturu uvnitř. Všichni zaměstnanci jednají s 
ostatními tak, jak by chtěli, aby ostatní jednali s nimi, a jednají 
při tom v souladu s tímto Kodexem chování.

A)  PRÁVNÍ ÚPRAVA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A BOJE 
PROTI MONOPOLU

Zavázali jsme se dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské 
soutěže. Aby nedošlo zejména k porušení antimonopolních 
pravidel, není povoleno uzavírat dohody s konkurenty ohled-
ně
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  prices, margins, costs, volumes, production performance, ten-
ders, distribution or other factors that affect the company’s 
conduct,

 non-competition, submission of sham offers or
 apportionment out of customers, markets, areas, production 

programs or similar.

Further details are provided in KB Group Compliance Guideline 
on fair Competition.

B) BAN OF CORRUPTION AND BRIBERY
We reject all forms of corruption, including blackmail and 
bribery. This applies to individuals, companies, as well as to 
authorities and other institutions. Therefore, employees must 
not demand, accept, offer or grant any unauthorized benefits 
during the course of their business activities. This does not 
include occasional gifts of symbolic value or appropriate 
event or meal invitations. Please refer to KB Group Compli-
ance Guideline on Gifts and Invitations for valid value limits. 
Further details are provided in KB Group Compliance Guide-
line on Anti-Corruption. Employees must immediately reject 
any demand for bribes or other benefits, both for business 
and private purposes.

C) AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST
Conflicts of interest resulting from the employment relation-
ship must be avoided. Such a conflict exists when the personal 
interests of an employee or a third person compete with those 
of Knorr-Bremse. If a conflict of interest arises or exists, the em-
ployee must inform his or her manager or KB Group Compli-
ance (compliance@knorr-bremse.com). 

Employees are not allowed to run or work for a company that 
competes with or has a business relationship with Knorr-
Bremse. Excluded are activities that have demonstrably no in-
fluence on the activity at Knorr-Bremse. Nevertheless, they re-
quire prior written approval by KB Group Compliance.

Employees must not conduct business on behalf of a Knorr-
Bremse Group company with companies in which they, their 
immediate family members or their spouses are involved. Em-
ployees may own shares in a competitor company, supplier or 
customer, as long as the share does not allow influence on the 
management of the company. For publicly traded companies, 
this only applies if the share exceeds 5% of the share capital.

Please refer to KB Group Compliance Guideline on Conflict of 
Interests.

  cen, marží, nákladů, objemů, výkonu výroby, výběrových říze-
ní, distribuce nebo jiných faktorů, které ovlivňují chování spo-
lečnosti,

  omezení konkurence, předkládání podvodných nabídek 
nebo

  rozdělení mimo zákazníky, trhy, oblasti, výrobní programy 
nebo podobné.

Další podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici skupiny KB o do-
držování zásady spravedlivé hospodářské soutěže.

B) ZÁKAZ KORUPCE A ÚPLATKÁŘSTVÍ
Odmítáme všechny formy korupce, včetně vydírání a úplatkář-
ství. To platí pro jednotlivce, společnosti, jakož i pro úřady a 
další instituce. Zaměstnanci proto nesmí během své obchodní 
činnosti požadovat, přijímat, nabízet nebo poskytovat žádné 
neoprávněné výhody. To nezahrnuje příležitostné dary symbo-
lické hodnoty ani vhodné pozvánky na události nebo setkání u 
oběda/večeře. Platné limity hodnot naleznete v Pokynech sku-
piny KB týkajících se dodržování darů a pozvánek. Další po-
drobnosti jsou uvedeny v Pokynech skupiny KB týkajících se 
boje proti korupci. Zaměstnanci musí okamžitě odmítnout ja-
koukoli žádost o úplatky nebo jiné výhody, a to jak pro ob-
chodní, tak pro soukromé účely.

C) PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Je třeba se vyhnout střetu zájmů vyplývajících z pracovního po-
měru. Takový konflikt existuje, když osobní zájmy zaměstnance 
nebo třetí osoby konkurují zájmům společnosti Knorr-Bremse. 
Pokud ke střetu zájmů dojde nebo již nastal, musí zaměstnanec 
informovat svého manažera nebo oddělení pro dodržování 
předpisů skupiny KB (compliance@knorr-bremse.com).

Zaměstnanci nesmějí provozovat společnost, která společnos-
ti Knorr-Bremse konkuruje nebo má s ní obchodní vztah, ani 
pro takovou společnost pracovat. Výjimku tvoří činnosti, které 
prokazatelně nemají žádný vliv na činnost ve společnosti 
Knorr-Bremse. Vyžadují nicméně předchozí písemný souhlas 
oddělení KB Group Compliance.

Zaměstnanci nesmějí podnikat jménem společnosti skupiny 
Knorr-Bremse se společnostmi, do nichž jsou zapojeni oni, je-
jich bezprostřední rodinní příslušníci nebo jejich manželé/
manželky. Zaměstnanci mohou vlastnit akcie v konkurenční 
společnosti, u dodavatele nebo zákazníka, pokud takové akcie 
neumožňují ovlivnit řízení společnosti. U společností obcho-
dovaných na veřejném trhu to platí pouze v případě, že podíl 
přesahuje 5 % základního kapitálu.

Viz Pokyny skupiny KB týkající se střetu zájmů.

6

https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/e0eb2741-2d67-3610-848d-8021502f6d81
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/e0eb2741-2d67-3610-848d-8021502f6d81
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/40d8b9aa-2f4a-3610-ec8f-ad5da11d1f9a
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/40d8b9aa-2f4a-3610-ec8f-ad5da11d1f9a
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/7054a4aa-2f4a-3610-5ebd-9462baf0e5b7
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/7054a4aa-2f4a-3610-5ebd-9462baf0e5b7
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/7054a4aa-2f4a-3610-5ebd-9462baf0e5b7
mailto:mailto:compliance%40knorr-bremse.com?subject=
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Knorr-Bremse%20Group%20Fair%20Competition%20Guideline.pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Knorr-Bremse%20Group%20Fair%20Competition%20Guideline.pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Gifts%20and%20Invitations%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Gifts%20and%20Invitations%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Anti-Corruption%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Anti-Corruption%20Guideline%20(Englisch).pdf
mailto:mailto:compliance%40knorr-bremse.com?subject=
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Conflicts%20of%20Interest%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6


KODEX CHOVÁNÍ

D) EXPECTATIONS OF BUSINESS PARTNERS
We expect our business partners to act in accordance with the 
principles of this Code of Conduct and to observe all statutory 
requirements – in particular those relating to avoidance of cor-
ruption, respect for human rights, compliance with the laws 
against child labour, taking responsibility for the health and 
safety of their employees and compliance with the relevant 
laws and standards on environmental protection. 

5.  PROTECTION OF COMPANY  
PROPERTY / CONFIDENTIALITY

Company property may only be used for business purposes, 
unless otherwise arranged in individual cases. Employees are 
required to protect the company’s property from loss, theft or 
misuse. Employees must maintain confidentiality of all com-
pany and business secrets both during and after the termina-
tion of the employment relationship.

6. PRODUCT SAFETY AND QUALITY
Knorr-Bremse stands for products and services of the highest 
quality. We are determined to meet the high expectations of 
our customers and partners in terms of quality, safety and 
functionality of our products and services. At the same time, 
we strive to continuously improve the quality of Knorr-Bremse 
products and services.

7. EXPORT CONTROL
We comply with the export controls and customs laws in each 
country of our business. All employees involved in the import 
and export of goods, services, software or technology must 
observe the relevant export control laws and import/export 
regulations. 

8.  CLIMATE AND ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

We observe the regulations and standards for the protection 
of the environment and implement appropriate measures and 
mechanisms at our sites. Furthermore, we as a company are 
committed to making an effective contribution to the reduc-
tion of CO2 emissions. Our aim is to minimize any environmen-
tal impact from our business activities as far as possible and to 
continuously expand our activities to protect the climate and 
the environment. 
 

D)  OČEKÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Očekáváme, že naši obchodní partneři jednají v souladu se zá-
sadami tohoto Kodexu chování a dodržují všechny zákonné 
požadavky – zejména požadavky týkající se vyhýbání se korup-
ci, dodržování lidských práv, dodržování zákonů proti dětské 
práci, převzetí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost svých za-
městnanců a dodržování příslušných zákonů a norem na 
ochranu životního prostředí. 

5.  OCHRANA MAJETKU  
SPOLEČNOSTI / MLČENLIVOST

Majetek společnosti lze použít pouze pro obchodní účely, ne-
ní-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak. Zaměstnanci 
jsou povinni chránit majetek společnosti před ztrátou, odcize-
ním nebo zneužitím. Zaměstnanci musí zachovávat mlčenli-
vost o veškerých firemních a obchodních tajemstvích v průbě-
hu doby trvání pracovního poměru i po jeho ukončení.

6.  BEZPEČNOST A KVALITA PRODUKTU
Značka Knorr-Bremse je označením pro produkty a služby nej-
vyšší kvality. Jsme odhodláni splnit vysoká očekávání našich 
zákazníků a partnerů, pokud jde o kvalitu, bezpečnost a funkč-
nost našich produktů a služeb. Zároveň se snažíme neustále 
zlepšovat kvalitu produktů a služeb společnosti Knorr-Bremse.

7. KONTROLA EXPORTU
Dodržujeme vývozní kontroly a celní zákony v každé zemi na-
šeho podnikání. Všichni zaměstnanci podílející se na dovozu a 
vývozu zboží, služeb, softwaru nebo technologie musí dodržo-
vat příslušné zákony o kontrole vývozu a dovozní/vývozní 
předpisy.

8.  OCHRANA KLIMATU A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Dodržujeme předpisy a normy pro ochranu životního prostře-
dí a implementujeme příslušná opatření a mechanismy na na-
šich pracovištích. Kromě toho jsme se jako společnost zavázali 
účinně přispívat ke snižování emisí CO2. Naším cílem je co nej-
více minimalizovat dopad našich podnikatelských aktivit na 
životní prostředí a neustále rozšiřovat naše aktivity za účelem 
ochrany klimatu a životního prostředí. 
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We support climate and environmental protection through a 
precautionary approach and take initiatives to further 
strengthen the sense of responsibility of employees and sup-
pliers. We consistently promote the development and dissem-
ination of climate and environmentally friendly technologies, 
also by expanding our business areas to include processes for 
environmental and resource conservation and by increasing 
the energy efficiency of our products in production and ap-
plication.

9. SOCIAL COMMITMENT
Knorr-Bremse supports social and charitable institutions and en-
courages voluntary commitment of its employees. Through 
Knorr-Bremse Global Care, with its independent non-profit or-
ganizations in Germany, Hong Kong and the USA, we addition-
ally support people in need all over the world who suffer from 
environmental disasters, accidents, military conflicts, poverty 
and disease. For this purpose, we are focusing on projects in the 
areas of education and WASH (water, sanitation and hygiene) as 
well as on emergency aid after natural disasters.

10. INFRINGEMENTS
Employees are required to report any infringements of the 
Code of Conduct principles summarized herein to their man-
ager or KB Group Compliance (compliance@knorr-bremse.
com). All violation reports are consistently followed up and 
proven misconduct is sanctioned appropriately.

It is the responsibility of every manager in the Knorr-Bremse 
Group to ensure that all employees are familiar with this Code 
of Conduct and to comply with its provisions at all times. If you 
have any questions regarding this Code of Conduct, please 
contact your manager for further guidance. You can also con-
tact KB Group Compliance, which is entrusted with the imple-
mentation and enforcement of the Code of Conduct, via the 
Intranet or directly via the e-mail address compliance@knorr-
bremse.com. For sharing information on serious violations 
anonymously with KB Group Compliance you can also use our 
external notification system, which can be called up world-
wide at https://knorr-bremse.integrityplatform.org.
 

Podporujeme ochranu klimatu a životního prostředí pro-
střednictvím preventivního přístupu a podnikáme iniciativy k 
dalšímu posílení pocitu odpovědnosti zaměstnanců a doda-
vatelů. Neustále podporujeme vývoj a šíření klimatických a 
ekologických technologií, také rozšiřováním našich oblastí 
podnikání o procesy pro ochranu životního prostředí a zdrojů 
a zvyšováním energetické účinnosti našich produktů ve výro-
bě a aplikaci.

9. SPOLEČENSKÝ ZÁVAZEK
Společnost Knorr-Bremse podporuje sociální a charitativní in-
stituce a vybízí své zaměstnance k dobrovolnému nasazení. 
Prostřednictvím společnosti Knorr-Bremse Global Care a jejích 
nezávislých neziskových organizací v Německu, Hongkongu a 
USA dále podporujeme lidi v nouzi po celém světě, kteří trpí 
ekologickými katastrofami, nehodami, vojenskými konflikty, 
chudobou a nemocemi. Za tímto účelem se zaměřujeme na 
projekty v oblasti vzdělávání a WASH (voda, sanita a hygiena), 
jakož i na pomoc při mimořádných událostech po přírodních 
katastrofách.

10. PORUŠOVÁNÍ ZÁSAD
Zaměstnanci jsou povinni oznámit jakékoli porušení zásad Ko-
dexu chování, které jsou zde shrnuty, svému nadřízenému 
nebo skupině KB (compliance@knorr-bremse.com). Veškeré 
zprávy o porušení jsou důsledně sledovány a prokázané poru-
šení předpisů je náležitě sankcionováno.

Každý manažer ve skupině Knorr-Bremse je odpovědný za to, 
aby všichni zaměstnanci byli obeznámeni s tímto Kodexem 
chování a aby vždy dodržovali jeho ustanovení. Máte-li jakéko-
li dotazy týkající se tohoto Kodexu chování, obraťte se na své-
ho manažera, který vám poskytne další pokyny. Rovněž může-
te kontaktovat oddělení dodržování předpisů skupiny KB, které 
je pověřeno prováděním a vymáháním Kodexu chování, pro-
střednictvím intranetu nebo přímo na e-mailové adrese com-
pliance@knorr-bremse.com. Chcete-li anonymně sdílet infor-
mace o závažných porušeních s oddělením dodržování před-
pisů skupiny KB, můžete také použít náš externí oznamovací 
systém, ke kterému lze přistupovat po celém světě na adrese 
https://knorr-bremse.integrityplatform.org.
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