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benefity, pracovní dobu, svobodu sdružování a jiné
spravedlivé pracovní podmínky v souladu s platnými zákony.

Předmluva

Continental AG a všechny jeho pobočky včetně minoritních
holdingů pod kontrolou managementu společnosti
Continental (dále jen „Continental“) jsou zavázány
k poctivosti a integritě s ohledem na jejich celou podnikovou
strategii a chování směrem k zaměstnancům, zákazníkům,
dodavatelům, konkurenci a dalším partnerům v podnikání.
Continental uznává, že právní a kulturní podmínky se
na globálním trhu liší. Continental od svých dodavatelů
očekává, že budou jednat se stejnou slušností, poctivostí a
zodpovědností ve všech aspektech svého podnikání. Tato
pravidla chování dodavatele (dále označovány jako „Kodex
dodavatele“) vytyčují hlavní standardy, které jsou ve shodě
s pravidly společnosti Continental a kterých se musí všichni
dodavatelé Continentalu striktně držet.
II.

Pravidla
1. Aplikace

Tento dodavatelský kodex se vtahuje na každého a všechny
dodavatele, konzultanty, prodejce, dealery, smluvní strany,
agenty a další dodavatele produktů a služeb do celosvětové
sítě Continental (dále jen „Dodavatel“). Continental si přeje,
aby Dodavatelský kodex platil po dobu neurčitou, ale i
přesto si Continental vyhrazuje právo na změnu nebo
zrušení této zásady kdykoli a jakoukoli metodou, a to
z jakéhokoli nebo žádného důvodu.
2.

Shoda s Dodavatelským kodexem

Dodavatel zná a souhlasí se standardy v Dodavatelském
kodexu, který je základní složkou obchodního vztahu mezi
Dodavatelem a Continentalem a je pro Dodavatele závazný.
Dodavatel bude obeznámen s obchodními praktikami jeho
dodavatelů a subdodavatelů a bude vyžadovat, aby i oni byli
v souladu s tímto Dodavatelským kodexem.
Pro vyjasnění jakéhokoli problému vůči Dodavatelskému
kodexu, nechť dodavatel kontaktuje nákupní oddělení
Continentalu.

Dodavatel bude udržovat pracovní prostředí bez represí,
diskriminace a šikany sexuální, věkové, rasové, kvůli barvě
pleti, příslušnosti k etniku nebo původu a občanství, víře,
kvůli fyzickému nebo mentálnímu handicapu, stáří, sexuální
orientaci nebo jiných vlastností chráněných příslušným
zákonem.
5.

Antimonopolní a konkurenční zákon

Dodavatel bude striktně dodržovat všechny platné
antimonopolní zákony, obchodní zákony a další zákony,
předpisy a nařízení týkajících se monopolů, nekalých soutěží,
omezování obchodu a konkurence, a vztahy s konkurencí a
zákazníky. Dodavatel nebude vstupovat do dohod
s konkurenty a dopouštět se jiných skutků, které mohou
poškodit konkurenci včetně, ale bez omezení, stanovení cen
nebo rozdělení trhu.
6.

Ochrana před korupcí

Dodavatel vyhoví platným zákonům a předpisům týkajících
se potírání korupce, včetně těch týkajících se zahraničního
úplatkářství.
Dodavatel nebude provozovat ani tolerovat jakoukoli formu
korupce, uplácení, krádeže, zpronevěry nebo vyděračství
nebo použití nelegálních plateb, včetně těch bez omezení,
platby nebo další výhody pro nějakého jednotlivce,
společnost nebo vládního činitele za účelem vlivu na
rozhodování, které je proti platným zákonům.
Dodavatel nikdy nebude nabízet granty, požadavky nebo
přijímat úplatky, nelegální platby, přínosy, úplatky, pobídky,
dary, pohostinství, laskavosti nebo další výměny pro
obchodní
příležitosti
s nebo
v jakémkoli
spojení
s obchodními operacemi Continentalu.
7.

Bezpečnost výrobků, zdraví a životní prostředí

právními

Dodavatel se zaváže k výrobě a dodání nepoškozených
produktů Continentalu a poskytne bezpečné pracovní
prostředí, které podporuje preventivní ochranu a
minimalizuje vystavení zdravotním rizikům pro své
zaměstnance.

Dodavatel vyhoví každému a všem platným zákonům,
normám a právním úpravám země, ve které působí a bude
dodržovat a sledovat shodu s těmito zákony, normami a
právními úpravami.

Dodavatel vyhoví platným zákonům a předpisům na ochranu
životního prostředí a bude šetřit zdroje a chránit životní
prostředí jak jen to bude možné.

3.

4.

Shoda se
úpravami

zákony,

pravidly

a

Úcta k lidským právům

Dodavatel bude jednat s každým jednotlivcem s respektem a
slušností a bude dodržovat základní lidská práva vyhlášená,
např. ve Světové listině práv a svobod Organizace spojených
národů a Tripartitní dohody o principech týkajících se
nadnárodních podniků a sociální politice OSN Mezinárodní
Dělnické Organizace (ILO) včetně, ale bez omezení, zákazu
nucené a dětské práce a nároku na rozumou mzdu, sociální

8.

Ochrana dat, důvěrných
duševního vlastnictví

informací

a

Dodavatel dostojí všem platným zákonům týkajících se
zabezpečení dat.
Je na dodavatelově zodpovědnosti, aby zajistil, že žádné
důvěrné obchodní informace nebo výrobní tajemství získaná
z podnikatelských činností s Continentalem (níže označovaná
jako „důvěrná informace“) nebudou zneužita nebo použita
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třetími stranami. Nadto bude dodavatel chránit a držet
v bezpečí duševní vlastnictví Continentalu jako důvěrné
informace.
9.

Exportní a importní předpisy

Dodavatelé vyhoví všem platným importním a exportním
kontrolním zákonům včetně sankcí, embarg a dalších
zákonů, předpisů, vládních nařízení a metod kontroly
přepravy zboží a technologie.
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ukončit obchodní vztahy s dodavatelem pomocí platných
zákonů.
Dodavatel je povinen oznámit přestupky proti
Dodavatelskému kodexu na Continental protikorupční hotline. Kontakty jsou dostupné na webu Continentalu
(www.conti-online.com).

10. Přestupky proti Kodexu dodavatele
Opatření plynoucí z tohoto Dodavatelského kodexu jsou
podstatné pro obchodní vztah mezi Continentalem a
dodavatelem. Proto, v případě nevyhovění dodavatele
Dodavatelskému kodexu, si Continental vyhrazuje právo

Tímto potvrzujeme, že sdílíme, respektujeme a dodržíme hodnoty uvedené v Dodavatelském kodexu.
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